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Citat 
 
The shepherd drives the wolf from the sheep’s throat, for which the 
sheep thanks the shepherd as his liberator, while the wolf denounces 
him for the same act, as the destroyer of liberty. 

Abraham Lincoln 
 

(Hyrden fordriver ulven fra fårets strube, for hvilket fåret takker 
hyrden som sin befrier, imens ulven fordømmer ham for den samme 
handling, som ødelæggeren af frihed.) 
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Forord 
 

Scenen sættes 
 
Før 1948 
Palæstinas historie begynder måske omtrent 1200 år før vor tidsreg-
ning med beretningen om Moses, der førte israelitterne ud af Egyp-
ten. Eller måske begynder den allerede 700 år tidligere, da Abraham 
ifølge beretningerne ankommer til det hellige land. 

Men uanset hvornår man vælger at lade historien om det hårdt 
prøvede område begynde, har det altid været domineret af krige og 
af skiftende herredømme. I dag er der vel næppe mange, der vil be-
stride, at Araberne og Jøderne har det største tilhørsforhold til Palæ-
stina – og de to folkeslag har i mange generationer kæmpet mod hin-
anden om herredømmet over området.  

De færste tænker i dag på, at området gennem tiderne har været 
på mange forskellige hænder. Det har eksempelvis været under ro-
mersk herredømme; ja, selv tyrkerne har haft erobret Jerusalem. 

I begyndelsen af det sidste århundrede erobrede englænderne Je-
rusalem, og i 1920 overgik Palæstina til engelsk overherredømme. 

 
1948 
Efter tredive års koloniherredømme, overlod englænderne Palæstina 
til FN, som opdelte området i en Arabisk og en Jødisk stat. Herved 
blev omkring én million palæstinensere fordrevet fra deres hjem.  

Spændingerne, som har eksisteret mellem de to stater lige siden, 
betragtes af mange som en af de væsentligste årsager til den terror, vi 
ser i dag. 
 
1979 
En lang række bemærkelsesværdige begivenheder indtraf det år, 
hvoraf nogle ekkoer med fuld styrke den dag i dag.  
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Den 16. januar forlod Shah Mohammed Reza Pahlavi Iran, efter en 
voldsom shiamuslimsk opstand. Allerede i februar det år vendte 
Sayyid Ruhollah al-Musavi al- Khomeini – bedre kendt som Ayatollah 
Khomeini – tilbage til Iran efter 15 års eksil. Khomeini proklamerede 
samme år den islamiske revolution.  

Den 4. november indledte en gruppe iranske studenter en langva-
rig besættelse af den amerikanske ambassade i Teheran. De tog over 
halvtreds gidsler – de fleste amerikanere.  

1979 var også året, hvor den amerikanske ambassadør i Afghani-
stan blev dræbt ved et attentat, og det var året, hvor Sovjetunionen 
invaderede Afghanistan.  

To nye navne havde deres indtog på den internationale scene det 
år. Det ene navn var Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden. Som 
konsekvens af den sovjetiske invasion sluttede Osama bin Laden sig 
til mujahedeen modstandsbevægelsen i Afghanistan. Modstandsbe-
vægelsen blev kraftigt støttet af USA. Det andet nye navn var Saddam 
Hussein. 1979 var det år, han kom til magten i Irak. Allerede året efter 
indledte han den otte år lange krig mod Iran. Han blev ligeledes støt-
tet af USA. 

I England led Labour det år et bemærkelsesværdigt nederlag til de 
konservative, og den karismatiske Margaret Thatcher satte sig i pre-
mierministerstolen, hvorfra hun regerede med jernhånd, i årene der 
fulgte. 

I USA sad en noget mere liberal mand ved navn James Earl (Jimmy) 
Carter som demokratisk præsident. Han fik kun lov at sidde en en-
kelt embedsperiode i det Hvide Hus, inden han blev afløst af repu-
blikaneren, Ronald Reagan. 

 
Siden har begivenhederne været så mangfoldige, at de færreste men-
nesker stadig har overblik over, hvad striden mellem parterne dybest 
set handler om. Tilbage står kun hadet og volden, der mere end no-
gensinde raser som en heftig brand.  

Hvem er skyld i alt dette? Det findes der næppe noget entydigt 
svar på; det afhænger af, om man – for at bruge Abraham Lincolns 
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ord – er hyrden, fåret eller ulven. Og hvem har retten til at afgøre, 
hvem der er det ene eller det andet? 

Skal man gisne om fremtiden, må man nok sige, at vi endnu ikke 
har set toppen af det, vi har givet prædikatet den internationale terror. 

 
2007 
Efter denne romans første udgivelse, nærmere betegnet den 1. januar 
2007, oprettede den danske regering en særlig enhed under PET, 
med det formål at imødegå den forøgede terrortrussel. Enhedens 
navn er, CTA, Center for TerrorAnalyse.  

Centerets arbejdsmetoder ligner på mange områder de samme ar-
bejdsmetoder, som denne bogs europæiske center, EATO, European 
Anti Terror Organisation, benytter.  

Det har til dato ikke været muligt for forfatteren at bevise, at der 
rent faktisk findes en organisation, som arbejder på et fælles europæ-
isk mandat.  
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Prolog 
 

1979 
 

Det var hen mod midten af januar. En mand hastede over pladsen 
foran det imponerende palads i Irans hovedstad Teheran. Uden for 
paladset var der en trængsel af ophidsede mennesker, som forsøgte 
at trænge ind, men Shahens livgarde havde endnu ingen større pro-
blemer med at holde menneskemængden på afstand. I stedet nøjedes 
de med at råbe slagord imod Shahen og imod USA.  

Manden var iklædt et konventionelt, vestligt udseende jakkesæt i 
en neutral, grålig farve. Under jakken bar han en hvid skjorte, men 
han havde dog ikke slips på. Han var middelhøj og almindelig af 
bygning, havde mørkt hår og milde ansigtstræk. Næsen var lidt for 
lang til hans ansigt, hvilket fik ham til mere at ligne en Araber end en 
Iraner, selv om det for de fleste kunne være svært at se forskel. 

Der var et træt, nærmest plaget udtryk over hele mandens fremto-
ning, hvilket i høj grad hang sammen med, at de seneste hektiske 
måneder havde været særdeles ubehagelige for ham. Det samme 
gjaldt for den sags skyld for de fleste andre Iranere – i det mindste 
for dem, som havde en positiv holdning til Shah Mohammed Reza 
Pahlavi og hans regering.  

Det ville ikke være retfærdigt at slå manden i hartkorn med Sha-
hens direkte støtter, der fortrinsvis var at finde blandt den rige del af 
befolkningen. De, der kendte mandens baggrund og politiske hold-
ninger, vidste, at han havde en stærk tiltro til demokratiske værdier 
og principper – og Shahen var på ingen måde kendt som en demo-
kratisk mand. Trods de stærke venskabelige bånd til den demokrati-
ske, vestlige verden i almindelighed og til USA i særdeleshed, var 
Mohammed Reza Pahlavi berygtet for sin brutalitet, som han mani-
festerede gennem sit frygtede, hemmelige politi - Savak.  

Manden rystede umærkeligt på hovedet, da hans tanker nærmest 
af sig selv gennemløb de begivenheder, der havde ført til de mange 
uroligheder og optøjer, som havde prægede landet gennem den se-
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neste tid. Det hele var blevet udløst af nogle kassettebånd – noget så 
banalt som kassettebånd. Sayid Ruhollah al-Musavi al-Khomeini, 
bedre kendt som Ayatollah Khomeini, var af en eller anden grund 
blevet sparket ud fra sit eksil i nabolandet Irak – og nu befandt han 
sig i et nyt eksil lige uden for Paris. Herfra var det på en eller anden 
måde lykkedes ham at få smuglet et lille antal kassettebånd ud af 
Frankrig og ind i Iran. Båndene havde indeholdt opfordringer til 
Khomeinis tilhængere om at gøre oprør mod Shahen og dennes sty-
re. Det havde tilsyneladende været den nemmeste sag i verden at få 
båndende ind i Iran for derefter at lade dem kopiere i stort antal, og 
de havde været særdeles virkningsfulde. De havde ført til general-
strejker og åbent oprør over alt, og landet var mere eller mindre ble-
vet sat i stå. De Shah fjendtlige Shia Muslimer hærgede overalt nu. 
Det, der undrede manden mest, var, at der indtil nu ikke var kommet 
hjælp fra USA, som dog var Irans og Shahens nære allierede. Men 
måske anså den amerikanske præsident, Jimmy Carter, allerede løbet 
for kørt, tænkte han; eller måske mente den amerikanske administra-
tion, at problemet ikke var værd at beskæftige sig med, selv om til-
standene i Iran efter mandens mening mere og mere lignede optak-
ten til en regulær borgerkrig. Gid fanden dog havde det selvhøjtide-
lige, religiøse fjols i Paris og alle hans tomhjernede, fundamentalisti-
ske tilhængere, tænkte manden vredt. Menneskeheden lærte tilsyne-
ladende aldrig af dens fejltagelser. Hvis fundamentalisterne for alvor 
fik fodfæste i Iran, ville landet blive kastet tilbage til de samme til-
stande, som herskede under den mørke middelalder i Europa. Glem-
te mennesker virkelig så hurtigt? Den gang var det jo også et funda-
mentalistisk præsteskab, som fik lagt den tids blomstrende kultur i 
graven gennem den blodige inkvisition. Menneskeheden måtte da 
snart begynde at indse, at fanatikere er og bliver fanatikere, uanset 
om de kalder sig muslimer, jøder eller kristne. Åh Gud, sådan må det 
for alt i verden ikke gå igen.  

Han blev revet ud af sine tanker, da han meget brat blev standset 
ved indgangen til paladsbygningen af to hårdt udseende vagter i 
traditionelle iranske krigerdragter. Våbnene i deres hænder var der-
imod på ingen måde traditionelle, men derimod topmoderne auto-
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matvåben af en eller anden art. Han viste sit pas og en skriftlig pas-
serseddel udstedt af Shahen selv. Den ene vagt tog begge dele fra 
ham og undersøgte med et alvorligt ansigtsudtryk papirerne nøje. Et 
par gange så han op på mandens ansigt for så igen at studere papi-
rerne. Pludselig gryntede han og gav manden besked på at vente. 
Vagten forsvandt gennem en dør lige indenfor til højre, og manden 
opfattede, at vagten straks efter talte med nogen – sandsynligvis i te-
lefon. Manden tog et lommetørklæde op af lommen og tørrede sig 
nervøst over panden. En underlig gestus når man betænkte, at dag-
temperaturen sjældent kom over ti grader celsius i januar måned i 
Teheran. Ikke mange mennesker i den vestlige verden er klar over, at 
der visse steder i Iran ganske ofte forekommer nattefrost på den års-
tid.  

Et øjeblik efter vendte vagten tilbage, og med et halvhjertet forsøg 
på at se lidt mere venlig ud, viste han manden indenfor til paladsets 
forhal og bad ham vente, til han blev hentet.  

Paladset i Teheran var overdådigt i enhver henseende. Hallen, han 
var kommet ind i, var en slags knudepunkt. Herfra kunne man – af-
hængig af sit ærinde – begive sig i forskellige retninger. Det meste 
var bygget i marmor og alabast, og helt ned til de mindste detaljer 
var alt kunstfærdigt udført i enhver henseende. På væggene hang 
tunge persiske tæpper, som måtte være uerstattelige. Paneler, døre 
og vinduer var kantet med det pureste bladguld, og møblerne var 
betrukket med den dyreste silke. Og dette er bare forhallen, tænkte 
han. I den fjerneste ende af hallen var der en trappe, som på ingen 
måde stod tilbage for resten af hallen, hvad pragt angik. Trappen var 
bred nok til, at ti mennesker kunne gå ved siden af hinanden op eller 
ned af den, og halvvejs oppe delte trappen sig i to; hver halvdel fort-
satte så i modsat retning af hinanden op til en afsats, hvorfra man 
kunne se ned over det meste af forhallen. Manden vidste ikke hvor 
længe, han skulle regne med at vente, men han antog, at det ville bli-
ve længe. Han udvalgte en stol langs væggen, hvorfra han kunne se 
trappen og satte sig tålmodigt til at vente. Han havde været her ved 
flere lejligheder tidligere, men det var første gang, han var inviteret 
af Shahen selv. Han spekulerede på, om han mon ville møde Shahen 
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personligt, hvilket han dog tvivlede på. Endnu engang blev han for-
styrret i sine tanker, da han hørte trin komme fra trappen. Han så op 
og fik øje på en mand på vej ned af de sidste brede trin. Han gen-
kendte øjeblikkeligt den nyankomne, men vendte skyndsomt blikket 
bort; det kunne umuligt være den person, der skulle hente ham. Den 
nyankomne fortsatte de sidste trin ned af trappen og gik målrettet 
hen mod det sted, manden havde sat sig. Manden så op igen, og nu 
var den nyankomne mindre end ti skridt fra hans stol.  

—Goddag, professor bin Kanhal, sagde den nyankomne og stand-
sede et par skridt fra ham. 

Bin Kanhal rejste sig tøvende og skulle til at sige noget, men den 
nyankomne fortsatte:  

—Mit navn er Bakhtiar, doktor Shahpour Bakhtiar.  
Han rakte hånden frem og smilede venligt.  
Bin Kanhal tog den fremstrakte hånd og sagde:  
—Øh, ja, goddag doktor.  
—Det er en ære for mig at hilse på Dem, fortsatte Bakhtiar. Måske 

vil De være så venlig at følge med mig? 
Bin Kanhal var forvirret; hvad lavede Bakhtiar, lederen af opposi-

tionen, her i Shahens palads? Og så lige netop nu af alle tidspunkter. 
Og hvorfor bliver jeg hentet af ham? Tankerne hvirvlede rundt i bin 
Kanhal's hoved. Shahen havde altid været hård mod sin opposition, 
og det var en kendt sag, at Bakhtiar havde oplevet mindst ét af Sha-
hens fængsler indefra. Det var også almindelig kendt, at Bakhtiar’s 
far var blevet myrdet efter ordre fra Shahen.  

Som om Bakhtiar havde læst hans tanker, fortsatte han:  
—Ja, De undrer Dem sikkert over at se netop mig her, men tro mig 

– det vil snart stå lysende klart for Dem.  
Bakhtiar gjorde en gestus med hånden, og de begyndte at gå hen 

mod trappen. Bakhtiar satte et moderat tempo, som om han gerne 
ville have turen til at vare lidt længere end nødvendigt.  

—De er blevet kaldt hertil af Shahen selv, fortsatte han. Ja, det for-
holder sig rent faktisk sådan, at De måske kan spille en vigtig rolle i 
den vanskelige periode, som Iran står foran – det vil Shahen selv for-
tælle Dem om. Men De er naturligvis allerede bekendt med de begi-
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venheder, som har ført til den aktuelle krise i landet, og jeg behøver 
vel næppe fortælle, at det, vi oplever i disse dage, meget let kan ud-
vikle sig til en revolution.  

Bin Kanhal fik en fornemmelse af, at der var noget indstuderet 
over den tale, Bakhtiar var ved at holde for ham, men han forholdt 
sig tavs. 

—Hvis begivenhederne ikke bremses i tide, fortsatte Bakhtiar, kan 
de føre til omvæltninger på såvel den politiske som på den sociale og 
religiøse arena; omvæltninger, som for enhver pris må og skal for-
hindres. Det håber jeg naturligvis, De er enig med os i?  

Bakhtiar så spørgende på Bin Kanhal, som blot nikkede, uden rig-
tigt at vide, hvad han skulle svare. Det var jo oplagt, at med en fun-
damentalistisk oprørsleder – i eksil eller ej – kunne en regeringsom-
væltning naturligvis medføre en slags religiøst inspireret lederskab, 
selv om ingen jo med sikkerhed kunne sige, hvordan en sådan ny re-
gering ville se ud. Men bin Kanhal’s opmærksomhed var blevet fan-
get af noget andet, som Bakhtiar havde sagt. Havde han ikke sagt, 
‘det ville Shahen selv berette om’. Jeg er altså på vej til at møde Sha-
hen, tænkte han. Hvilken indflydelse anser Shahen mon, at jeg kan 
udøve på de aktuelle begivenheder?  

De var kommet op ad trappen og var på vej hen ad en bred gang, 
der i udsmykning forsøgte at overgå forhallen.  

—Sig mig, sagde Bakhtiar pludseligt. De underviser da stadig på 
Teherans Universitet, ikke sandt?  

Inden bin Kanhal nåede at svare, fortsatte Bakhtiar:  
—De er, så vidt jeg har forstået, professor i statsvidenskab, ikke 

sandt?  
Denne gang fortsatte Bakhtiar ikke, og bin Kanhal svarede:  
—Ja, begge dele er rigtigt; jeg har undervist i statsvi.. 
—Åh, jeg tror vi er fremme, afbrød Bakhtiar.  
De var nået frem til en mægtig dobbeltdør af håndskåret træ. Uden 

for dørene stod to andre af Shahens livvagter. I modsætning til vag-
terne ved paladsindgangen, havde disse tilsyneladende ikke andre 
våben end hver sin krumsabel. Uden at afvente noget tegn åbnede 
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vagterne de tunge døre og anbragte sig, så de flankerede åbningen 
med ansigterne vendt mod hinanden.  

Med en ny gestus bød Bakhtiar, bin Kanhal at gå forrest ind.  
Rummet, de trådte ind i, var på størrelse med en ishockey bane, og 

det var til mindste detalje overdådigt og ubeskriveligt smukt. Møb-
lerne var kostbare og antikke; væggene var overalt dækket af guld-
indspundne, persiske tæpper. Oven over dem dannede loftet en im-
ponerende kuppel, dekoreret med kunstværker i mosaik og blad-
guld, og fra kuplens midte hang en enorm, juvelbehængt lysekrone. 
Der var vaser af ubeskrivelig pragt anbragt parvis foran de mands-
høje vinduer, og der var luksuriøse sofagrupper og pudearrange-
menter flere steder i rummet.  

Bin Kanhal havde svært ved at få vejret. Så megen pragt havde han 
aldrig tidligere været omgivet af. Det virkede svimlende på ham.  

Der befandt sig to personer i det imponerende rum. Den ene gen-
kendte bin Kanhal omgående som Shahen af Iran; den anden person 
– en stor og bred mand – havde han derimod aldrig set tidligere.  

Bin Kanhal bukkede dybt og forblev bukket, indtil Shahen sagde: 
—Professor bin Kanhal, træd blot nærmere. 
Shahen var iført et velsiddende, skræddersyet jakkesæt i en ube-

stemmelig farve et eller andet sted imellem grå og mørkeblå. Han 
stod foran et af de store vinduer, så de, der trådte ind, så ham i mod-
lys. Udenfor paladset ville Shahen let kunne passere som en velstillet 
forretningsmand – hvilket måske i virkeligheden ville være en gan-
ske passende betegnelse for netop denne mand.  

Bin Kanhal følte sig mærkeligt tilpas over at høre sit navn udtalt af 
Shahen.  

—De kan umuligt forestille Dem, hvor meget det glæder mig, at 
De er her i dag, fortsatte Shahen, idet han trådte nogle skridt frem og 
rakte en blød hånd frem til bin Kanhal.  

Bin Kanhal undrede sig over, at Shahen var gået ham i møde, men 
han bemærkede dog, at Shahens hånd var vendt med bagsiden opad, 
sådan som man lejlighedsvis ser det hos folk, der hilser på nogen, de 
betragter som lavere end dem selv. Bin Kanhal tog hånden og buk-
kede igen – i længere tid end han egentligt ville. Der var noget ved 
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hele situationen, han ikke brød sig om, men han kunne ikke helt af-
gøre, hvad det var. Måske var det blot det uventede i at møde Sha-
hen. Men det kunne også være tilstedeværelsen af den ukendte per-
son. Bin Kanhal havde en fornemmelse af, at den fremmede fulgte 
ham med øjnene. Uden at løfte hovedet skævede han over mod den 
fremmede. 

Shahen måtte have bemærket dette, for han fulgte bin Kanhal’s 
blik og udbrød straks – og nu på engelsk:  

—Åh ja, tilgiv mig.  
Shahen gjorde en gestus hen mod den fremmede mand, der stod 

bag et enormt mahogniskrivebord:  
—Må jeg have lov at præsentere Dem for John Williams, attaché 

ved den amerikanske ambassade her i Teheran. 
Shahen smilede skælmsk og fortsatte:  
—Mellem os sagt, tror jeg vist godt, vi kan blive enige om, at en at-

taché blot er en mere charmerende betegnelse for CIA’s personale. Vi 
ved jo alle sammen, hvor forsigtig man i disse dage skal være med at 
udtale netop de tre bogstaver her i Iran. 

Bin Kanhal kikkede over mod Williams, som ikke lod til at være 
påvirket af Shahens morsomme bemærkning. Williams trådte frem 
bag skrivebordet og gik med faste skridt frem mod bin Kanhal. Han 
standsede ikke, før de to mænd stod helt tæt ved hinanden. Bin Kan-
hal følte sig truet af denne uønskede nærhed, men han forsøgte at se 
uanfægtet ud. Williams rakte hånden det sidste korte stykke frem.  

Bin Kanhal vurderede Williams til at være midt i trediverne. Han 
var høj, muskuløs og af kraftig bygning. Han havde rødligt, tætklip-
pet hår, og han var klædt i et par lette beigefarvede kanvasbukser 
med pressefolder samt en tætsiddende, kortærmet skjorte, der mat-
chede bukserne i farve. Der var noget hårdt og uforsonligt – nærmest 
faretruende over Williams ansigt, og han lignede bestemt en, der al-
lerede havde set lidt af hvert i sit liv. Han indgød på ingen måde ind-
tryk af at være en venlig mand, eller en mand, man burde have tillid 
til for den sags skyld. Bin Kanhal besluttede, at være forsigtig med 
ham.  

Han tog den halvt fremstrakte hånd og mumlede usikkert:  
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—Øh, goddag hr. Williams.  
Til bin Kanhal’s forbavselse slap Williams ikke grebet om hans 

hånd med det samme. I stedet fastholdt han bin Kanhal’s blik med en 
udfordrende stirren. Det varede kun et kort øjeblik og blev næppe 
bemærket af de andre i rummet, men det virkede stærkt provoke-
rende på bin Kanhal, der mærkede sin puls stige yderligere. 

Pludseligt slap Williams grebet og lyste op i noget, der skulle ligne 
et smil, men der var intet smil i øjnene. Bin Kanhal var sikker på, at 
Williams måtte have en afvigende personlighed.  

—Det glæder mig at hilse på Dem, professor, sagde Williams.  
Uden at slippe bin Kanhal med øjnene, gik han tilbage til skrive-

bordet, hvor han samlede et chateque op. Det så ud til at være tre-fire 
centimeter tykt. 

—Hør, skal vi ikke sætte os ned, udbrød Shahen og gjorde en ge-
stus over imod en smuk sofagruppe foran et af de store vinduer.  

Som på kommando bevægede de sig alle derover; bin Kanhal fulg-
te som nummer tre efter Shahen og Bakhtiar; bagest kom Williams. 
Sofamøblerne var betrukket med kostbar silke, og repræsenterede 
mere i værdi, end bin Kanhal i sin forholdsmæssig vellønnede stil-
ling tjente på et helt år.  

Shahen satte sig midt i en topersoners sofa og så bestemt ikke ud, 
som om han forventede, andre skulle sidde i den sammen med ham. 
Med en elegant bevægelse trak han op i buksebenene og lagde det 
ene ben over det andet. Bakhtiar satte sig i den ene ende af en treper-
soners sofa, og bin Kanhal valgte at sætte sig i den modsatte ende; 
dette efterlod en armstol til Williams.  

Bin Kanhal bemærkede, at Williams stadig havde chatequet i hån-
den, og han havde en fornemmelse af, at det indeholdt oplysninger 
og data om ham selv. Han spekulerede på, hvilke oplysninger CIA 
kunne have på ham. Rygterne ville, at CIA samlede alle tænkelige 
oplysninger om alle mulige mennesker; ja, man kunne vel næppe 
kalde det et rygte, for CIA gjorde jo ikke meget for at lægge skjul på 
det. Sådan opererede de nu engang, og amerikanernes moralbegre-
ber var jo, på langt de fleste områder, ganske anderledes end dem, 
man kendte i hans del af verden. Havde de mon noget på ham? Han 
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kunne ikke se, hvad det skulle være. Hans liv var jo i bund og grund 
ganske almindeligt. For pokker, det var jo latterligt det her, tænkte 
han. Han følte sig som en skoledreng, der ventede foran rektors kon-
tor. Nu måtte han tage sig sammen.  

—Mr. Williams, indledte Shahen, da de alle havde sat sig, De har 
sikkert forståelse for, at jeg gerne selv vil informere professor bin 
Kanhal, inden jeg giver ordet til Dem, ikke sandt?  

Lyden af Shahens stemme fik bin Kanhal til at flytte uroligt på sig. 
Han brød sig overhovedet ikke om situationen, og han var alt andet 
end begejstret for at være i det samme rum som Williams.  

Uden at afvente svar fra Williams, fortsatte Shahen rettet mod bin 
Kanhal:  

—Professor, vort lands traditioner byder mig at gøre en lang ind-
ledning med mange velmente høfligheder, inden jeg forsigtigt kom-
mer til sagens kerne. 

Der var et ubestemmeligt glimt i Shahens øjne, og han fortsatte:  
—To ting byder mig imidlertid at fremskynde forløbet i vores sam-

tale, og det beder jeg Dem tilgive mig. Den ene ting er tilstedeværel-
sen af Mr. Williams, som – tro mig – har en helt anden opfattelse af 
tid og nødvendige høfligheder, end De og jeg har. 

Denne gang var det Williams, der bevægede sig uroligt, og bin 
Kanhal var sikker på, han så et vredt glimt i CIA mandens i forvejen 
hårde øjne.  

—Og den anden ting, fortsatte Shahen. Ja, De vil sikkert give mig 
ret i, at begivenhederne i vort land har taget så meget til i hastighed, 
at det må være på sin plads at gøre en undtagelse. 

Bin Kanhal nikkede beklemt, men sagde ikke noget. Han kunne 
ikke lade være med at spekulere på, hvad det hele egentligt gik ud 
på?  

Shahen talte videre:  
—Det, De om lidt vil få at høre, er for Deres ører alene. De vil sik-

kert respektere mit ønske om, at De ikke må videregive noget som 
helst af det, som De nu vil erfare.  
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Shahen ophørte med at tale og så direkte på bin Kanhal. Der gik et 
øjeblik før det gik op for bin Kanhal, at Shahen forventede en reakti-
on fra ham. 

—Ja, jo, naturligvis, fik han sagt, uden at det i hans egne øre lød 
særlig naturligt. Jeg vil om nødvendigt tage oplysningerne med mig i 
graven.  

Han fortrød øjeblikkeligt at have valgt så dramatiske ord, men det 
bekymrede tilsyneladende ikke Shahen, der roligt fortsatte:  

—Ja, så længe tror jeg ikke, det vil være nødvendigt at bevare for-
troligheden, idet det, De nu bliver indviet i, alligevel vil blive offent-
ligt kendt inden længe. Men lige nu er det af stor betydning for mig 
og for landets sikkerhed, at vi holder informationerne i så snæver en 
kreds som muligt.  

Bin Kanhal kunne ikke undgå at bemærke, hvilken prioritetsorden 
Shahens bekymringer lå i, og han vidste ikke, om han skulle sige et 
eller andet. Det blev imidlertid ikke nødvendigt, da Shahen fortsatte:  

—De har sikkert en opfattelse af, at doktor Shahpour Bakhtiar...  
Shahen nikkede høfligt til Bakhtiar.  
—...er den ledende oppositionsfigur i Iran, men sandheden er, at 

den egentlige oppositionsfigur for øjeblikket befinder sig i Paris. Det 
gør han imidlertid nok ikke ret meget længere. Forstår De, det er 
lykkedes for landsforræderen Khomeini at optænde så meget oprør i 
mit elskede folk, at situationen ikke længere lader sig kontrollere. 
General Qarabaghi har informeret mig om, at vore egne sikkerheds-
styrker uden tvivl er infiltreret af landsforræderens tilhængere, og 
det er vor opfattelse, at den iranske administration står umiddelbart 
foran et sammenbrud. Det eneste, der står mellem mig og de oprør-
ske Shia Muslimer, er livgarden; og det er blot et spørgsmål om tid, 
inden den Iranske Shah og hans familie lider samme skæbne, som 
den franske og russiske adel. 

Bin Kanhal var rystet; enhver kunne naturligvis se, at Khomeini 
havde optændt sine tilhængere til oprør, og enhver kunne jo for-
nemme det underliggende og voksende had, men at det var så vidt, 
at Shahen allerede så afslutningen på… Nej, det kunne ikke passe, 
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det var en utænkelig tanke. Alligevel følte han indvendigt, at det 
sandsynligvis var sandt.  

—Jamen, hvad med USA, udbrød han i et desperat forsøg på at 
vende samtalen til noget positivt. De må da kunne træde hjælpende 
til; de har jo store interesser i Iran; de må da kunne… 

Han blev afbrudt af Williams, der næsten lød, som om han mente 
det, da han svarede:  

—Desværre professor, den amerikanske administration – det vil 
sige den nuværende amerikanske administration – er ikke indstillet på 
at intervenere direkte på dette tidspunkt; og sandt at sige mener vi 
nok også, at løbet allerede er kørt for Iran som et monarki.  

Direkte henvendt til Shahen, fortsatte Williams:  
—Jeg beder om forladelse, men det måtte jo siges.  
Shahen nikkede blot uden at fortrække en mine. 
—De må forstå, professor, fortsatte Williams, at den siddende 

amerikanske administration ikke vil opfatte det som en trussel imod 
samarbejdet mellem vore lande, hvis der skulle indtræde et rege-
ringsskifte. I modsætning til jer...  

Han kastede et blik mod Shahen.  
—...så opfatter vi Ayatollahen som en religiøs figur og ikke som en 

egentlig politisk faktor. Han er en tåbe – helt bestemt – men en ufar-
lig en. Vi mener, at et stabilt, demokratisk funderet styre kan etable-
res, og det vil i sidste ende have mange fordele. Sagt lige ud, så er vi 
ikke helt så bekymrede, som I er. Vi har det håb, at Iran meget vel 
kan være på vej til at blive en slags republik, og en sådan udvikling 
bør vi ikke stille os hindrende i vejen for.  

Shahen brød ind:  
—Vi vil ikke trætte Dem med lange udredninger om, hvad der tje-

ner det iranske folk bedst, professor – det, der er sket, er sket, og det 
står ikke længere til at ændre. 

Han så tomt frem for sig et øjeblik, inden han fortsatte:  
—Professor, inden for de nærmeste dage kan det blive nødvendigt 

for min familie og jeg at forlade Iran. Sikker transport samt et pas-
sende asyl er allerede blevet arrangeret. Jeg beder Dem imidlertid er-
indre, at Iran tilbage i 1953 stod over for en lignede situation, og at 
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min familie og jeg også dengang – for en tid – forlod landet. Min tid 
som Irans overhoved bør derfor ikke betragtes som endegyldig forbi, 
og jeg ønsker derfor at sikre, at Iran ikke politisk falder i hænderne 
på Shia Muslimerne, hvilket kan vanskeliggøre min snarlige tilbage-
komst. Ja, for at gøre historien endnu kortere, så har jeg anmodet 
doktor Bakhtiar om at påtage sig hvervet som Premier Minister og 
derved tage ansvaret for at samle en regering omkring sig, som kan 
dæmpe oprøret. 

Bin Kanhal så over på Bakhtiar, som havde forholdt sig tavs under 
hele mødet. Bin Kanhal var stadig rystet, men hans tankevirksomhed 
fejlede ikke noget. Han fandt det usandsynligt og næsten naivt at tro, 
at Bakhtiar ville tilbagelevere magten til Shahen, hvis han først hav-
de fået den. Et asyl var altså allerede blevet arrangeret. Ja, så slap 
Shahen da i det mindste for at dele skæbne med sine franske og rus-
siske forgængere, tænkte han ironisk. Troede Shahen virkelig selv på, 
at han ville kunne vende tilbage, når han først havde forladt landet? 
Men med Bakhtiar som regeringsleder var der dog trods alt en chan-
ce for, at der kunne dannes en regering på mere eller mindre demo-
kratiske vilkår, og at fundamentalisterne derved kunne holdes uden 
for direkte politisk indflydelse.  

Som om Bakhtiar havde læst hans tanker igen, sagde han for første 
gang noget:  

—Det er yderst vigtigt, at Khomeini ikke får fodfæste i de beslut-
tende organer. Vi er af den opfattelse, at netop udsigten til en sam-
lingsregering vil kunne dæmpe gemytterne og få folk til at vende til-
bage til det daglige arbejde. Vi er ret sikre på, at Khomeini om kort 
tid vender tilbage til Iran, men vi ønsker at forsinke hans tilbage-
komst længst muligt. Landet vil derfor omgående blive erklæret i 
undtagelsestilstand, og alle lufthavne vil blive lukket. 

Som om Bakhtiar forudså en indvending fra bin Kanhal, fortsatte 
han:  

—Ja, det er selvsagt kun en stakket frist, det er vi klar over, men 
det, vi har brug for, er netop en frist. Forstår De, hvad jeg mener?  

—Jo, det tror jeg nok, svarede bin Kanhal, selv om han ikke var 
sikker på, at det sidste egentligt havde været et spørgsmål.  
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—Men, hvorfor fortæller I mig alt dette? Hvor kommer jeg ind i 
billedet? 

Williams rømmede sig:  
—Den amerikanske administration er, uanset sit manglende direk-

te engagement i interne iranske anliggender, alligevel interesseret i, 
at overgangen til – skal vi kalde det demokrati – sker så gnidnings-
løst som muligt, og her kan De spille en stor rolle.  

Bin Kanhal mærkede, hvordan hans muskler anspændtes, da Wil-
liams talte til ham. Han forsøgte at slappe af, inden han sagde:  

—Jeg forstår virkelig ikke – hvilken mulig rolle kan jeg spille?  
Der gik en trækning over Williams ansigt, som bin Kanhal af en el-

ler anden grund opfattede som et sarkastisk smil. 
—Det kommer vi alt sammen til, svarede Williams, men lad mig 

først lige få bekræftet nogle oplysninger. 
Han åbnede chatequet, som havde ligget på hans skød under hele 

samtalen. Han tog det øverste stykke papir og så på det et øjeblik, 
hvorefter han lagde det med bagsiden opad på et lille orientalsk ud-
seende bord til venstre for ham. Han bladrede lidt videre i de øvrige 
papirer.  

—Lad mig se, om det her stemmer, sagde han. De er født ind i en 
velhavende familie i 1927 i byen Mashad ikke ret langt fra grænsen 
til Turkmenistan i det nordøstlige Iran, eller Persien, som det vist 
stadig hed den gang; og De har en bror, en lillebror, kun et par år 
yngre end Dem selv, Akhmed bin Kanhal. Akhmed er født i 1929 og 
er gift med Aisha bin Kanhal. Akhmed og Aisha har to børn, en 
dreng og en pige.  

Den samme trækning viste sig igen på Williams ansigt.  
—Åh ja, fortsatte han, Said bin Kanhal, sønnen, er vist lidt af en 

ballademager, ikke sandt? Studerer på universitetet her i Teheran, 
men med absolutte bundkarakterer, tager jeg fejl? Han består vel 
næppe sine eksaminer, eller?  

Williams så op med et udtryk af særegen tilfredshed i ansigtet, 
men forventede tilsyneladende ikke noget svar, idet han fortsatte 
uden at ænse bin Kanhal:  
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—Deres far var arabisk forretningsmand, og Deres mor var iraner. 
Som femårig flyttede De med Deres familie her til Teheran, og med 
undtagelse af årene i England har De boet her lige siden, er det kor-
rekt?  

Der opstod en pause, indtil det gik op for bin Kanhal, at Williams 
forventede et svar. 

—Øh jo, det er rigtigt, svarede han forvirret og tænkte, at det jo var 
udmærket, hvis chatequet kun indeholdt den slags trivielle informa-
tioner. 

—Som attenårig blev De student med topkarakterer, fortsatte Wil-
liams. Og efter et sabbatår, som de tilbragte på rundrejse i USA og 
Europa, blev De optaget på Universitet i Cambridge, hvor de læste 
statsvidenskab og religionshistorie, og hvor De mødte Deres hustru, 
Lisa Wilkins. Efter endt uddannelse rejste De og Deres hustru til 
Iran. Så vidt jeg kan se, har Deres hustru bevaret sit britiske statsbor-
gerskab. Sammen med hende har De familiens eneste barn, en søn, 
Akhmahel bin Kanhal, og… 

Williams så op fra papirerne.  
—Hør, jeg begynder vist at kede Dem ikke sandt? 
Bin Kanhal svarede ikke, men havde en fornemmelse af, at Willi-

ams lagde op til et eller andet mere interessant – hvilket desværre vi-
ste sig at være rigtigt. 

—Nå ja, fortsatte Williams – nærmest henkastet. Så var der jo lige 
det med et lille ufrivilligt ophold i et af Londons arresthuse, ikke 
sandt?  

Det gav et synligt sæt i bin Kanhal. Den episode havde han for 
længst glemt alt om – det var jo fuldstændig irrelevant... hvad bilder 
denne mand sig ind at nævne... og det hele havde jo i øvrigt bare væ-
ret en misforståelse... pigebarnet havde jo forsøgt at…  

Han blev afbrudt i sine tanker, da Williams fortsatte:  
—Hvad var det egentlig, der skete dengang? Der står her, at De 

næsten mishandlede hende halvt til døde. De forekommer mig ellers 
ikke at være en person, der sådan mister grebet om sig selv. 

Williams så på bin Kanhal med et skadefro smil om de stramme 
læber. Det så nærmest ud som om, han nød situationen.  
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—Jamen nej, nej, sådan var det jo slet ikke, fik bin Kanhal frem-
stammet.  

Han følte sig utilpas, og hans tanker var pludselig usammenhæn-
gende.  

—Det var jo selvforsvar... jeg mener, hun ville jo franarre mig mine 
penge... jamen, hun var jo ikke alene... der var jo en mand – en anden 
mand.  

—En anden mand? gentog Williams med løftede øjenbryn.  
—Ja, netop, fortsatte bin Kanhal desperat, jeg mener, jeg vidste jo 

ikke, at han var der, ellers ville jeg da aldrig have, have…  
—Have hvad? borede Williams. Gået i seng med hende? Eller ban-

ket hende?  
—Nej, nej, slet ikke, forsvarede bin Kanhal sig.  
Han var tydeligt oprevet nu.  
—Hør, er dette virkeligt nødvendigt? afbrød Bakhtiar i et skarpt 

tonefald.  
—Næ, nej, det er sikkert ikke noget særlig vigtigt, svarede Willi-

ams glat. Vi lader det ligge. Næ, det er vel mere vigtigt, at De som 
femogtredive årig indtog et professorat i statsvidenskab ved Tehe-
rans Universitet... 

—Han bladrede igen i papirerne.  
—...det vil sige i 1962; et embede, som De har beklædt lige siden, 

og lad mig endelig tilføje, at De er højt respekteret af såvel kolleger 
som studerende.  

Den sidste æresoprejsende bemærkning fik bin Kanhal til at slappe 
lidt mere af, og han genvandt atter kontrollen over sine tanker.  

—Nå, lad os ikke bruge mere tid på fortiden, fortsatte Williams. 
Lad de døde begrave deres døde, som der står i en gammel bog. Og 
nu til Deres spørgsmål professor. 

Williams gjorde en kunstpause og foldede hænderne foran sig. 
Du almægtige, hvor han fandt Williams usympatisk. Han beslut-

tede, at han ikke ville lade Williams bringe sig ud af fatning igen.  
—De kan faktisk gøre meget mere, end De selv tror, fortsatte Wil-

liams i et påtaget venligt tonefald. For at det skal kunne lykkes for 
doktor Bakhtiar at danne regering, er det uhyre vigtigt, at den nega-
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tive propaganda, som udspredes af Shia Muslimerne, får et – skal vi 
kalde det – kvalificeret modspil. Forstår De professor, et studenter-
oprør lige nu er det sidste, vi har brug for. Vi har derimod brug for 
stabilitet, og... business as usual... som vi plejer at udtrykke det. Hvis 
oprøret slipper løs blandt studenterne eller i den offentlige admini-
stration, kan vi ikke længere kontrollere noget som helst. Så bliver 
der ingen samlingsregering, intet demokrati, og intet Iran bare til-
nærmelsesvis som vi kender det i dag. 

Williams hold atter en pause, imens han så ud som han ledte efter 
de rette ord.  

—Ja, kogt ned til et par enkelte sætninger, fortsatte han, så prøver 
vi at sige, at Shahen ikke står til at rede, men det gør Iran derimod 
stadig! Forstår De, hvad jeg mener?  

Bin Kanhal var chokeret over Williams direkte fornærmelse af 
Shahen, som dog tilsyneladende ikke selv lod sig mærke med det. 
Men nu måtte det være nok, tænkte han. Han havde mest lyst til at 
rejse sig og gå sin vej. Men i stedet spurgte han:  

—Hvad er det så, I ønsker, jeg skal gøre? 
 

Uden for paladset fortsatte urolighederne. Bin Kanhal var blevet 
lukket ud af en anonym sideudgang, og han befandt sig nu et stykke 
fra de værste optøjer. Det her var ved at udvikle sig til et mareridt, 
og han havde svært ved at samle tankerne. Han så på sit ur; mødet 
havde forekommet ham at vare en evighed, men havde faktisk kun 
taget godt en time. Hvor var det dog alt sammen foruroligende. Han 
forsøgte at få kontrol over sine tanker; han måtte gennemtænke alt 
det, han netop havde oplevet. Iran under Shahens diktatur var altså 
forbi. Han indså pludselig det komiske i sin egen overraskelse. For 
pokker! Det var vel, hvad der kunne forventes, og burde ikke overra-
ske nogen, der blot fulgte en smule med i begivenhederne. Men at 
Shahen havde anmodet Bakhtiar om at danne regering, og Bakhtiar 
derfor skulle være Irans Premier Minister... det var til gengæld meget 
overraskende. Men måske var det slet ikke nogen dårlig løsning, 
tænkte han. Han delte på ingen måde Bakhtiar’s politiske synspunk-
ter og opfattede heller ikke manden som noget holdbart alternativ til 
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Shahen, men det var dog langt at foretrække frem for en ren religiøst 
funderet regering med utilslørede fundamentalistiske holdninger. 
Han gøs ved tanken. 

Han var refleksmæssigt begyndt at bevæge sig mod hjemmet, som 
lå mindre end femhundrede meter fra paladset, i et af Teherans for-
holdsvis velstående kvarterer. Han genkaldte sig samtalen med Wil-
liams. Han havde fundet CIA-manden direkte frastødende, men 
havde dog alligevel accepteret at samarbejde med ham. Shahen hav-
de ligefrem fået ham til at give sit ord på, at han ville gøre, hvad de 
havde bedt ham om. Han gennemgik i tankerne, hvad Williams hav-
de sagt. Det havde egentligt lydt så uskyldigt og legende let, da CIA-
manden havde fortalt, at det eneste, man forventede af ham var, at 
han vendte tilbage til sit arbejde på universitetet og ellers bare holdt 
øjne og øre åbne.  

—Professor! havde Williams sagt. Vi ved faktisk allerede nu, at der 
inden for universitetet, eksisterer... hvad skal vi kalde det...  

Han havde stået og smagt på ordene, som om han havde fundet 
det svært at formulere sig.  

—Jo, islamistiske rugekasser er vist et godt ord, var han fortsat, 
som om han pludselig havde fået en åbenbaring.  

Bin Kanhal var sikker på, at Williams ikke virkeligt havde søgt ef-
ter de rigtige ord. Det hele virkede indstuderet på en eller anden 
måde.  

—Rugekasser, var Williams gået videre, som er fyldt med forvir-
rede unge mennesker, som støtter Khomeini.  

Bin Kanhal havde forsøgt at sige et eller andet, men Williams hav-
de bare fortsat;  

—Ja, det er jo ikke alle rugekasserne, der har vores interesse, pro-
fessor. De fleste er såmænd ganske harmløse. Men der er i særdeles-
hed en af disse kasser, eller islamiske celler om De hellere vil, som 
bekymrer os en hel del. Vi kender identiteten på cellens leder samt 
en snes stykker af dens tilhængere, og vi anser disse personer som la-
tent, meget farlige. Inden vi skilles... 

Williams havde pludseligt skiftet ansigtsudtryk og set på ham med 
et hårdt blik.  
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—...vil jeg afsløre for Dem, hvem disse personer er. Naturligvis 
forudsat at De stadig er villig til at være Deres land behjælpelig. 

Den sidste bemærkning havde fået bin Kanhal’s afsky over for 
Williams til at vokse yderligere. Hvilken arrogance, havde han 
tænkt. Hvor vover denne udlænding at tale om, hvad jeg vil eller ik-
ke vil gøre for mit land. Manden udtalte sig jo ikke som repræsentant 
for Iran; han varetog helt åbenbart ikke andre interesser end de ame-
rikanske. Hvad ret havde han til at tale om at hjælpe Iran. Men end-
nu engang havde bin Kanhal behersket sig, og det var endt med, at 
han havde indvilliget i at hjælpe.  

—Glimrende! havde Williams udbrudt, idet han samtidigt havde 
trukket et lille anonymt visitkort frem og rakt det til bin Kanhal.  

På kortet stod blot et telefonnummer, ikke andet.  
—Jeg vil meget gerne have, at De ringer til mig, hver gang De hø-

rer eller ser noget, som kan have interesse. Og husk, at selv det, der 
umiddelbart forekommer ubetydeligt eller trivielt, sagtens kan have 
betydning set i en større sammenhæng. Ring med andre ord hellere 
et par gange for ofte end for lidt. De vil få fat i en telefonsvarer på 
dette nummer, og De kan tale i cirka en halv time. Har De brug for 
mere, må De ringe op igen. Hvis De – imod forventning naturligvis – 
skulle komme i vanskeligheder, foreslår jeg, at De ringer til mig på 
ambassaden. For at få mit direkte nummer skal de blot bytte om på 
de to sidste tal i nummeret på visitkortet, men – og det er meget vig-
tigt, at vi er enige om dette – De må under ingen omstændigheder 
kontakte mig personligt på ambassaden... Ja, for Deres egen sikker-
heds skyld naturligvis, er det klart?  

Det havde været alt andet end klart, men Bin Kanhal havde allige-
vel blot svaret:  

—Jo, det er det vist nok. 
—Godt, havde Williams sagt, idet han samtidigt rakte ud efter det 

stykke papir, som han havde lagt med bagsiden opad.  
—Og så til navnene på de personer, jeg omtalte før.  
Williams havde set med et blik, der lignede væmmelse på papiret.  
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—Igen - for Deres egen sikkerheds skyld - må jeg bede Dem om at 
lære navnene udenad. Jeg kan af gode grunde ikke give Dem listen 
med. Men giv Dem god tid til at se på navnene.  

Williams havde rakt papiret til bin Kanhal, der til sin overraskelse 
var begyndt at ryste på hænderne. Nervøst havde han fisket sine læ-
sebriller frem fra jakkens inderlomme og var begyndt at læse. Øverst 
på papiret stod: 'Militante studenter - Teheran'. Derefter fulgte en 
række navne. Navnet på lederen stod øverst på listen, med prædika-
tet (leder) skrevet i parentes. Bin Kanhal kendte ham kun alt for godt, 
og det gjorde ham ondt at finde navnet på listen. Bin Kanhal opfatte-
de ham som en lidt konfliktsky person, og det undrede ham, at finde 
netop ham nævnt i det hele taget. Listen bestod af i alt toogtyve nav-
ne, hvoraf bin Kanhal kendte omtrent halvdelen. Tre af personerne 
studerede statsvidenskab ved det fakultet, han selv ledede. Et af 
navnene på listen var imidlertid omhyggeligt streget over med en 
kraftig sort tuschpen, så navnet ikke kunne læses. Forsøget på hem-
meligholdelse virkede som en rød klud på bin Kanhal’s nysgerrig-
hed. Han var vant til at stille spørgsmål til alt, og han brød sig ikke 
om løse ender. Det var næppe et tilfældigt navn, der var streget ud, 
og alle hans instinkter skreg om kap i hans hoved, at det var vigtigt 
at finde ud af, hvad det var for et navn. Hvis han bare kunne komme 
til at holde papiret op mod lyset fra et af vinduerne, så ville det må-
ske være muligt at se konturerne fra skriften under overstregningen. 
Men for at komme til det, derfra hvor han sad, ville han have været 
nødsaget til at holde det direkte op i ansigtet på Williams. Han hav-
de forgæves ledt efter en måde at gøre det på, men havde til sidst be-
sluttet at opgive, da løsningen, som ved skæbnens trylleslag, var 
dukket op af sig selv. Williams havde rejst sig og var gået over mod 
mahogniskrivebordet, som stod femten til tyve skridt bag dem. Bin 
Kanhal havde omgående flyttet på sig og lagt det ene ben over det 
andet, hvorved han havde fået drejet sig en smule i sofaen. Da han 
igen havde holdt papiret op for at læse videre, var det blevet gen-
nemlyst af det kraftige sollys fra det ene vindue. Det havde kun taget 
bin Kanhal et sekund at læse det skjulte navn – men det havde taget 
hans hjerne adskillige sekunder at fortolke, hvad den havde læst. 
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Hans hjerte måtte være sprunget et par slag over, for han havde følt 
sig utilpas og svimmel, og han var sikker på, hans puls var gået 
mærkbart op. Alligevel var det lykkedes for ham at bevare fatningen. 
Han havde lagt papiret fra sig på sofabordet foran sig nogen lunde 
samtidigt med, at Williams var kommet tilbage. Williams havde set 
meget intenst på ham et øjeblik med sammenknebne øjne, hvilket 
havde fået bin Kanhal til at mistænke, at Williams måske havde be-
mærket noget. Men bin Kanhal havde været ligeglad på det tids-
punkt; han havde bare villet derfra.  

Som om Shahen havde haft den samme tanke, havde denne afslut-
tet mødet, idet han havde takket bin Kanhal med ordene:  

—Deres beredvillighed til at hjælpe Iran ville blive værdsat af den 
nye regering. 

 
Bin Kanhal svingede til venstre, ad vejen han boede på. Han var godt 
klar over, at han ikke helt var herre over sine følelser lige nu, og han 
gav også pokker i det. Han gjorde derfor heller ikke noget for at for-
hindre en voldsom vrede, der pludseligt skyllede ind over ham, da 
han i tankerne genoplevede en bestemt del af den ubehagelige sam-
tale. Det havde drejet sig om et ophold i London, han en gang havde 
haft. Han følte sig dybt ærekrænket, men ærgrede sig mest over, at 
han havde tabt fatningen, og derfor ikke havde fået forklaret sig or-
dentligt. Hele episoden fra London havde jo alligevel været en mis-
forståelse fra ende til anden. Som Williams ganske rigtigt havde læst 
op fra sit forbandede chateque, havde han efter endt uddannelse ta-
get et sabbatår, hvor han både havde haft ophold i USA og i Europa 
– og under et ophold i London var han som så mange andre havnet i 
Soho. Han var blevet antastet af en køn ung pige, og hans hormonel-
le system havde ikke kunnet modstå fristelsen. De havde aftalt en 
pris på tyve pund for hendes 'tjenesteydelser', og han var fulgt med 
hende ned i et kælderlokal. I hans naivitet havde han herefter forven-
tet at være alene med pigen, men til hans store forbavselse havde der 
også befundet sig andre mænd i lokalet. Pigen havde beroliget ham 
med, at de blot skulle have en drink sammen, inden de kunne gå et 
sted hen, hvor de kunne være alene med hinanden. Han havde fun-
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det det mistænkeligt, men havde alligevel indvilliget – og af grunde, 
han ikke kunne forklare i dag, havde han betalt hende på forhånd. 
Den ene drink var blevet til to, og til sidst havde han mistet tålmo-
digheden. Han havde sagt, at han ikke ville vente længere, og så var 
det hele gået ad Pommern til. Helt uventet var han blevet præsente-
ret for en regning på tyve pund for de til sammen fire drinks. Han 
havde straks vidst, at han var blevet narret og var blevet rasende. Pi-
gen havde med et skævt smil bare sagt, at det ikke var hende der be-
stemte priserne, og når han ikke kunne opføre sig ordentligt, ville 
hun ikke have noget med ham at gøre. Hun skulle lige til at gå, da 
han havde grebet pigen i armen og havde anklaget hende for at sny-
de. Han havde nægtet at betale for drinksene, og han havde forlangt 
sine tyve pund tilbage. Derefter tog begivenhederne fart. Han holdt 
stadig pigen i armen, da han bemærkede, at hendes blik flakkede 
mellem ham og et eller andet bag ham. Instinktivt var han snurret 
omkring uden at slippe grebet i pigen – nærmest som i en dansebe-
vægelse – og et voldsomt slag havde ramt hende i baghovedet; et 
slag, som havde været tiltænkt ham. Hun var sunket sammen i ar-
mene på ham med et svagt – 'åh'. Bin Kanhal opdagede, at slaget var 
kommet fra en uhyggeligt udseende mand, som så ud til at være 
halvanden gang hans egen størrelse. Manden var iført en stramtsid-
dende, sort T-shirt med et gustent dødningehoved på brystet; hans 
hoved var kronraget, og han havde et ansigt arret af jævnlige slags-
mål. Han havde set alt andet end venligsindet ud, og synet af ham 
havde fået bin Kanhal’s blod til at fryse i årerne. Det forfejlede slag 
havde tilsyneladende forvirret manden, for han havde tøvet et øje-
blik; og det øjeblik, var alt hvad bin Kanhal havde behøvet. Med en 
uventet kraft, havde han kastet den halvt bevidstløse pige over i ar-
mene på den forbløffede mand, som refleksmæssigt greb hende. Med 
hende i favnen var han vaklet et par usikre skridt baglæns, og bin 
Kanhal var styrtet mod udgangen som en skræmt hare. Han havde 
flået døren op; sprunget op ad trappen i tre skridt, og var styrtet ud 
på gaden – og her var det så gået galt for anden gang den aften. Han 
var løbet direkte ind i favnen på to patruljerende politibetjente, som 
holdt ham fast. Et par sekunder senere var manden fra kælderen 
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kommet farende op og havde ophidset råbt, at bin Kanhal havde 
banket en af pigerne. Pigen var kommet dinglende op fra kælderen 
yderligere nogle sekunder senere – forsynet med et tydeligt hævet og 
næsten helt tillukket øje – og hun havde til bin Kanhal’s store forar-
gelse, bekræftet mandens løgnehistorie. Tyve minutter senere havde 
bin Kanhal befundet sig på en politistation et eller andet sted i Lon-
don, hvor han havde gentaget sin historie – om og om igen. Han 
havde alligevel måtte tilbringe natten i en celle på politistationen 
sammen med andre af nattens ballademagere. 

 
Bin Kanhal åbnede lågen ind til forhaven til sit hus og gik de sidste få 
skridt hen til indgangsdøren. Han kom i tanker om det overstregede 
navn og følte sig pludselig endnu mere trist til mode. Han måtte ha-
ve lidt tid til at tænke over alt det her; han måtte forsøge at samle 
tankerne. Han trådte ind i det store velindrettede hus. Der duftede af 
nybagt brød, og han følte sig straks en smule bedre tilpas. Han fandt 
sin hustru i køkkenet, hvor hun var i gang med at lave madplaner 
sammen med husets køkkenpige. Han hilste på dem begge og gik 
videre ind på sit arbejdsværelse. Hans kone var alt for optaget af 
planlægningen til at spørge ham, hvordan det var gået, hvilket pas-
sede ham udmærket; det ville han alligevel helst vente med at fortæl-
le hende. Han sad længe og så frem for sig, inden han tog en blok og 
en pen fra en af skufferne. Han besluttede at skrive alting ned, mens 
han endnu havde det i frisk erindring. Han begyndte ved begyndel-
sen og skrev næsten ordret ned, hvad hver af de tilstedeværende 
havde sagt og gjort. Til sidst genkaldte han sig navnene på listen og 
skrev dem alle sammen ned - inklusive navnet, der havde været 
overstreget. Ud for lederens navn skrev han: Angiveligt lederen, men 
kan det virkelig være rigtigt? Og ud for det overstregede navn skrev 
han: Hvordan er det kommet så vidt? Han rev papirerne af blokken og 
lagde dem i en anden skuffe. Han besluttede at ringe til sin bror. Han 
havde ganske vist lovet at holde alt det, han havde hørt fortroligt, 
men blod var trods alt tykkere end vand. På en eller anden måde føl-
te han, at det var nødvendigt, at hans bror vidste besked om den 
overstregede person. 
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I de kommende måneder gik det ned ad bakke for Iran i et hæsblæ-
sende tempo. Den 16. januar forlod Shah Mohammed Reza Pahlavi Iran. 
Dr. Shahpour Bakhtiar tiltrådte som forventet den usikre Premier 
Minister post og kæmpede en hård, men ulige politisk kamp for at få 
landet til at hænge sammen og holde urolighederne mest muligt i 
ave. Lufthavnene blev som forudsagt lukket, og der blev trukket i al-
le tænkelige nationale og internationale snore for at holde Khomeini 
ude af Iran – men alt sammen forgæves. Urolighederne tog dag for 
dag til i omfang, og allerede fjorten dage efter Shahens flugt kunne 
lukningen af Teherans lufthavn ikke længere opretholdes.  

Den 1. februar vendte Khomeini tilbage til Iran. 
 
Bin Kanhal gjorde, som han havde fået besked på. Han holdt øjne og 
ører åbne; hvilket som månederne gik, efterhånden ingen mening 
gav. Hvad skulle han egentligt holde øje med nu? Hvad kunne i dis-
se dage betegnes som usædvanligt eller mistænkeligt? Hverdagen i 
Iran havde ændret sig så radikalt, at den stort set var uigenkendelig 
for de fleste Iranere. To gange havde han ringet til telefonsvareren og 
indtalt nogle oplysninger, uden vide, om de havde betydning eller ej 
– og nu var han igen kommet undervejs med nogle informationer. 
Denne gang følte han sig imidlertid sikker på, at de måtte være vig-
tige. Lørdag den 3. november var han ved et skæbnens spil kommet 
ind i læsesalen på universitetets bibliotek og havde overrasket en lille 
gruppe studenter, som sad med hovederne tæt sammen ved et af 
bordene. De havde ført en dæmpet, men tilsyneladende meget intens 
samtale. Samtalen var ophørt brat, i det øjeblik han havde trådt ind i 
læsesalen, og studenterne havde alle sammen – som på kommando – 
rejst sig og var hastet ud i den modsatte ende. Bin Kanhal havde talt 
fem personer, hvilket jo ikke i sig selv var alarmerende, men tre af 
dem var fra listen. Han havde straks forsøgt at analysere, hvad han 
havde set. To af dem, var ikke fra listen. Var der mon kommet nye 
til? Han var gået hen til stedet, hvor de havde siddet og havde straks 
opdaget, at de unge mennesker i deres ivrighed efter at komme ud, 
havde efterladt nogle papirer. Han havde samlet dem op og havde 



Teheran-fortegnelsen 

 

 Side 28 
 

set, at der var tale om nogle håndskrevne notater. Hans første ind-
skydelse havde været at lægge dem fra sig igen, men et eller andet 
havde fået ham til at stikke dem i lommen. Den beslutning skulle vi-
se sig at få skæbnesvangre konsekvenser for ham. Han havde ikke 
haft tid til at kikke nærmere på papirerne før sent samme aften, og 
han havde i stedet besluttet at udsætte undersøgelsen af fundet til 
dagen efter, hvor han havde god tid.  

Efter morgenmaden den følgende morgen satte bin Kanhal sig ind 
på sit kontor og tog atter papirerne frem. De bestod af tre A4 ark, 
hvoraf det ene var en primitiv tegning over en eller anden større 
bygning. Tegningen var udformet som et grundrids, men uanset 
hvor længe Bin Kanhal studerede tegningen, kunne han ikke komme 
på, hvilken bygning det skulle forestille. Instinktivt antog han, at det 
måtte dreje sig om en offentlig bygning et eller andet sted i landet, 
måske her i Teheran. De øvrige to ark var håndskrevne notater, og 
han var ret sikker på, han ikke genkendte håndskriften. Ud af nota-
terne kunne han se, at en eller anden bygning skulle indtages eller 
stormes om fire dage, og han gættede derfor på, at tegningen skulle 
forestille den pågældende bygning. Resten, af det der stod, gav ikke 
umiddelbart mening for bin Kanhal. Nederst, på det han antog for at 
være det sidste A4 ark, fremgik imidlertid meget højtideligt, at en el-
ler anden gruppe enstemmigt havde vedtaget at gennemføre aktio-
nen uanset tab af eget eller andres liv – og så havde datoen for aktio-
nen stået anført. Det gav et sæt i bin Kanhal, da betydningen af dette 
gik op for ham. Datoen var den 4. november, altså i dag, søndag. 
Han blev pludselig i vildrede med, hvad han skulle gøre. Hvis han 
ringede til telefonsvareren, kunne han jo ikke være sikker på, at den 
blev aflyttet med det samme; ja, han vidste jo ikke engang, om den 
blev aflyttet i det hele taget. Han besluttede at ringe på det direkte 
nummer, Williams havde givet ham. Han drejede nummeret, som 
stod på det lille anonyme visitkort, han havde fået, idet han byttede 
om på de to sidste tal i nummeret. Telefonen ringede et par gange, 
hvorefter en mandsstemme svarede:  

—Ja! 
—Øh, Mr. Williams? sagde bin Kanhal spørgende.  
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—Et øjeblik! svarede stemmen.  
Bin Kanhal ventede i noget, der forekom at være unormalt længe. 

Var de mon ved at spore opkaldet? Han rystede på hovedet; det var 
de jo for hans skyld velkomne til; han havde jo alligevel tænkt sig at 
fortælle Williams, hvem han var. Pludseligt vendte stemmen tilbage:  

—Mr. Williams træffes desværre ikke for øjeblikket; ønsker De at 
lægge en besked?  

Bin Kanhal overvejede et par sekunder.  
—Nej, ellers tak, svarede han så og lagde røret på.  
Han blev siddende, og forsøgte at tænke sig om. Han måtte have 

fat i Williams på en eller anden måde, så meget vidste han, men 
hvordan? Han traf en beslutning. Han rejste sig beslutsomt, stak no-
taterne i lommen og hastede ud af døren. Den amerikanske ambas-
sade lå inden for få minutters gang fra hans hjem, og han var opsat 
på at nå der hen så hurtigt som muligt. Han gik derfor med raske og 
målrettede skridt. Måske er det allerede for sent, tænkte han for sig – 
uden at vide, at det var i allerhøjeste grad, hvad det var.  

 
Larmen fra den kolossale menneskemængde, der var forsamlet foran 
ambassaden, syntes at stige i intensitet, efterhånden som han nær-
mede sig. Han blev slået af forbavselse over den vildskab, hans 
landsmænd demonstrerede. Han havde naturligvis ofte hørt om uro-
lighederne foran ambassaden, men det var noget andet at stå midt i 
dem og derved opleve dem selv. Jo nærmere han kom indgangspor-
ten, jo tættere og vildere blev folkemængden. Et sted ikke langt fra 
ham var man i gang med at afbrænde et amerikansk flag. Luften 
emmede af had, og han følte sig over ordentlig dårligt tilpas, men al-
ligevel masede og puffede han for at komme frem til gitterlågen, 
imens han spejdede ind mod ambassadeområdet. Han fik øje på en 
mand, som stod under et af ambassadens træer og røg en cigaret. De 
havde øjenkontakt et kort øjeblik, men bin Kanhal mistede omgåen-
de interessen for ham. Pludseligt fik bin Kanhal øje på en gruppe 
unge mennesker, helt fremme ved gitterporten, højest fem meter fra 
det sted, han selv befandt sig. Han genkendte dem alle sammen og 
blev grebet af en lammende modløshed, for med et gik det op for 
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ham, hvilken bygning, planerne handlede om; hans blod frøs til is 
ved tanken. Han behøvede ikke lede efter bygningen, han befandt 
sig uden for den. 

 
Peter Green var gået ud for at holde sig en lille pause og for at ryge 
en cigaret. Han stod i skyggen under et af ambassadens platantræer 
og iagttog folkemængden uden for ambassaden. Peter Green var al-
mindelig CIA-agent; en feltoperatør, som han kunne lide at kalde sig. 
Han var en temperamentsfuld mand, almindelig af bygning og med 
et nærmest anonymt udseende. Han vidste ikke, hvorfor han var 
blevet sendt til Iran, men han var fast besluttet på at gøre sig bemær-
ket på en eller anden måde, så han kunne stige i graderne og slippe 
væk fra dette hul i sandet, som han kaldte stedet. Han havde i de se-
neste måneder med afsky været vidne til, hvordan optøjerne uden 
for ambassaden, næsten dagligt tog til i intensitet; med flagafbræn-
dinger og symbolske hængninger af USA's præsident. Ved Gud, han 
afskyede iranerne, og han havde ofte leget med tanken om, at han fik 
magt til at beordre deres hellige by, Qum, sønderbombet, så man på 
den hårde måde kunne få drevet alle de 'hellige røvhuller' ud i ør-
kensandet, hvor de hørte hjemme.  

Green havde en særlig evne, som fra tid til anden kom ham til go-
de. Han kunne huske næsten alle mennesker, han havde mødt. Han 
kunne huske, hvem de var, og hvor han havde mødt dem, og han 
kunne altid genkalde sig deres navn, hvis det ellers var blevet nævnt 
for ham. Han havde derfor ingen større problemer med at skelne de 
fleste af de oprørere, der netop nu var i gang med endnu en flagaf-
brænding udenfor ambassaden. Han kendte selvfølgelig ikke deres 
navne, men han var sikker på, han ville kunne genkende dem, hvis 
han mødte dem igen. Det var altid de samme skiderikker, der på 
skift afløste hinanden. Unge mennesker med hadefulde blikke – 
mænd og kvinder, som af en eller anden grund foragtede hans land.  

Green havde en følelse af, at der her til morgen var et eller andet, 
som var anderledes, og han brød sin hjerne med, hvad det kunne 
være. Pludseligt gik det op for ham: For fanden, de var her jo alle 
sammen i dag – samtidigt. Hvad mon det skulle betyde?  
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Han fortsatte med at scanne folkemængden med øjnene og fik 
pludseligt øje på et nyt ansigt. Han var sikker på, at han aldrig havde 
set den nye før. Det var en arabisk udseende mand i et europæisk 
sæt tøj, som med stor ivrighed forsøgte at masse sig frem mod ind-
gangen til ambassadeområdet. Det vil han nok få svært ved, tænkte 
Green, idet han fulgte manden med øjnene. Manden så søgende ind 
på ambassadeområdet, og et kort øjeblik havde Green øjenkontakt 
med ham, inden han masede sig videre frem. Green fattede instink-
tivt interesse for ham; han hørte på en eller anden måde ikke rigtigt 
til i flokken der ude. Med et stivnede manden. Greens opmærksom-
hed blev omgående skærpet. Hvad havde manden set? Green fulgte 
mandens blik. Det var tydeligt, at han så over i retning af en gruppe 
unge mennesker, som befandt sig umiddelbart foran gitterporten, 
omtrent fem meter fra det sted, hvor manden befandt sig. Hvad var 
der med disse unge mennesker? Hvorfor havde de fået manden til at 
stivne?  

Green skulle lige til at tage et sidste sug af cigaretstumpen, da be-
givenhederne pludselig tog fart. Nærmest som på kommando be-
gyndte de forreste unge mennesker at klatre over gitterlågen. Til at 
begynde med var det kun nogle få stykker, men snart var en strøm af 
ophidsede mennesker på vej over hegnet – flere steder på en gang. 
De går fandme helt amok nu, tænkte Green. I løbet af få øjeblikke be-
fandt foruroligende mange af galningene sig på ambassadens områ-
de. Det hele skete så uventet og gik så hurtigt, at Green i nogle dyr-
bare sekunder stod som lammet. Men så kom reaktionen. Nærmest 
refleksmæssigt fik han trukket sin pistol og begyndte at løbe frem 
mod gitterporten, som lige nu stod helt åben. Med ét gik en forfærde-
lig sandhed op for ham. De indtrængende var bevæbnede. Han 
standsede brat. Hans lille pistol ville ikke være til stor nytte mod de 
automatvåben, de indtrængende var begyndt at svinge med. 

 
Bin Kanhal oplevede alt som gennem en tåge. Det hele var kaos, og 
han kunne ikke længere se de unge mennesker foran gitterporten. 
Han syntes, han havde set mennesker kravle over indhegningen, 
men han stolede ikke på sine egne sanser lige nu. Han bemærkede 
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pludseligt, at presset bagfra voksede voldsomt. Strømmen af menne-
sker bevægede sig mod den nu vidt åbne port, og ingen havde mu-
lighed for at undgå at blive enten suget eller skubbet med ind på 
ambassadens område. At falde nu ville være skæbnesvangert, og 
med nød og næppe fik han holdt sig på benene. Et øjeblik efter tum-
lede han ufrivilligt ind gennem porten. Han fik mirakuløst mast sig 
ud til højre, hvor han desperat forsøgte at orientere sig. Han fik øje 
på manden, som havde stået under træet. Manden kom først storme-
ne i mod ham, men standsede så brat. Et eller andet havde helt tyde-
ligt forskrækket ham, men bin Kanhal’s tanker var for omtumlede til 
at tolke mandens reaktion. Bin Kanhal’s spontane reaktion blev der-
for fatal; han løb manden i møde. Han måtte på en eller anden måde 
få manden til at hjælpe ham med at lokalisere Williams. Bin Kanhal 
indså slet ikke det ulogiske i sit ræsonnement. Det, han var kommet 
for at advare imod, var jo allerede i fuld gang med at udspille sig. 
Han satte i et kluntet løb mod manden, og rakte ind i sin inderlomme 
efter papirerne, han havde fundet. 

 
Green så til sin forbavselse pludseligt den arabisk udseende mand 
fra før komme løbende direkte imod sig. Med et vildt udtryk i øjnene 
stak manden hånden inden for jakkelommen. Green blev grebet af 
panik og trykkede per refleks på aftrækkeren, imens han kastede sig 
til side. Manden fortsatte med at løbe yderligere tre skridt, men sank 
så sammen lige ved siden af Green. Green sprang omgående op igen. 
I det samme hørte han en eller anden råbe:  

—Neeej! 
Han så i retningen af lyden og fik til sin forfærdelse øje på en ung 

mand med et vanvittigt og fortrukket ansigtsudtryk, som kom lø-
bende direkte imod ham. Men det var ikke så meget synet af den un-
ge mand, der havde forfærdet Green; det var derimod automatvåb-
net i den unge mands hænder, som var rettet direkte imod ham. 
Green vidste, at det var for sent, allerede inden våbnet – med en 
bjæffende lyd – sendte en serie dræbende projektiler ind i kroppen 
på ham. Alle Greens indvolde blev flået i stykker af de mange pro-
jektiler, og han var død inden han nåede jorden. 
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Bin Kanhal lå på gårdspladsen og trak sine sidste vejrtrækninger 
med en boblende lyd. I hånden holdt han papirerne. Sikke stille der 
pludseligt var blevet, tænkte han, inden han gled over i den næste 
verden. 

Et øjeblik efter kastede Akhmahel bin Kanhal sig på knæ ved sin 
faders døde legeme. Ved siden af ham lå det automatvåben, som på 
det nærmeste havde savet Green midt over. Med tårer i øjnene svor 
Akhmahel, at faderens død ikke skulle være forgæves – de ansvarli-
ge skulle komme til at betale en dyr pris. Han tog papirerne ud af fa-
derens hånd. 

 
Oppe fra et af ambassadens vinduer stod John Williams og iagttog 
begivenhederne, som udspillede sig på gårdspladsen. Nu er spillet 
for alvor sat i gang, tænkte han for sig selv, da menneskemængden 
pludselig begyndte at trænge ind på ambassadens område. Gid fan-
den havde dem! Hvor mon det her slutter? Han forsøgte at få et 
overblik over hvor mange mennesker, der var trængt ind på områ-
det, men måtte opgive – det hele var ved at udvikle sig til et stort ka-
os dernede. Hans opmærksomhed blev fanget af en mand som løb 
over mod platantræerne. Han fulgte manden med øjnene og fik i det 
samme øje på en af ambassadens folk. Williams genkendte ambassa-
demanden som CIA agent Green. Pludselig faldt den løbende mand 
om, og Green kastede sig til side. Et sekund senere var Green på be-
nene igen, men stod nærmest som lammet og så på et eller andet. 
Williams fulgte Greens blik, og fik øje på en ung mand med et auto-
matvåben. Williams vidste, at Green var chanceløs, og han kunne in-
tet gøre for at hjælpe ham. Blodet sprøjtede ud af ryggen på Green, 
da den unge mands våben sendte en serie projektiler gennem ham. 
Green måtte være død på stedet, og den unge mand kastede sig på 
knæ ved manden, der var kommet løbende.  

Williams opmærksomhed blev med et revet væk fra gårdspladsen. 
Døren, til det rum han befandt sig i, blev sparket op med stor vold-
somhed, og en gruppe svært bevæbnede studenter trængte ind. Han 
glemte øjeblikkeligt billedet af den unge mand på gårdspladsen. 
Havde han vidst, at hans egen skæbne fra nu af var låst til den unge 
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mands skæbne, havde han måske bevaret mindet om hændelsen i sin 
hukommelse – men som det var nu, havde han ingen anelse om, 
hvem den unge mand var. 

* * * 
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Optakt 
 

23. maj 2003 
 

Sierra Nevada Ørkenen  
US-Biological Warfare Facility – Alfa-250, ligger totalt isoleret et sted 
i Sierra Nevada Ørkenen i det sydvestlige hjørne af De Forenede Sta-
ter. I nordøstlig retning knejser Mount Whitney mod horisonten med 
sine 4418 meter, men ellers ser man ikke meget andet end sand, sten 
og udtørrede buske. Alfa-250 er et tophemmeligt anlæg og kan ikke 
ses fra luften; det sørger en effektive kamuflering for. En 200 miles 
lang jordvej fører fra hovedvejen og ud til anlægget, men de færreste 
ville drømme om at køre mere end 50-60 miles ud ad den, inden de 
ville opgive den som en vej, der ingen steder fører. Skulle en enkelt 
eventyrer forsøge at køre hele strækningen, ville han blive standset 
af et højt hegn med en svær gitterlåge ti miles før anlægget. På store 
skilte, som ikke er til at overse, står: 'Militært område – adgang 
strengt forbudt'. Skulle denne advarsel vise sig at være for tillokken-
de for en eller anden vågehals, og vedkommende alligevel skulle for-
søge at klatre over hegnet, ville han blive samlet op af en militærpa-
trulje i løbet af få minutter og eskorteret til det nærmeste sherifkon-
tor. Her ville han, hurtigere end han kunne nå at sige, 'ups-jeg-kørte-
forkert', blive præsenteret for en anklage for at have forsøgt at træn-
ge ind på militært område. Den slags ser man ikke med milde øjne 
på i USA. 

Allan Parker, sikkerhedschefen på anlægget, anså normalt sit job 
for at være bekvemt og let. Sikkerheden var i top på stedet, og der 
skete aldrig noget, der gav ham anledning til at hæve øjenbrynene. 
Men lige nu var det anderledes, meget anderledes, og hans ansigt af-
spejlede tydeligt den bekymring, han følte. Over for ham stod en 
mand, som var iført en hvid kittel og et plastikhårnet, som dem ki-
rurger bruger ved operationer. På mandens identifikationsskilt kun-
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ne man læse, at han hed Dean Carlyle og var chefbiolog i en afdeling, 
der hed A-tox.  

Parker sank en klump, og forsøgte at se rolig ud, da han sagde:  
—Nu må vi lige tage det helt roligt. Kan det ikke bare være en 

produktionsfejl?  
Han vidste godt, hvad svaret ville være, men han forsøgte at vinde 

tid til at samle tankerne.  
—Nej, Allan, for pokker – det er helt udelukket; det er ikke en 

produktionsfejl, svarede Carlyle. Vi kan lige så godt se det i øjnene, 
det er blevet fjernet med fuldt overlæg; der er simpelthen ikke andre 
forklaringer. 

—Vi må lige have alle kendsgerningerne på plads, Dean, forsøgte 
Parker. Fortæl det hele fra begyndelsen, og lad mig få alle detaljerne 
med. 

—Jamen, så gentager jeg det en gang til, sagde Carlyle lettere irri-
teret. Altså – vi har et lager på i alt...  

Han konfererede med en liste, han holdt i hånden.  
—...lad mig se... ja, her er det, på i alt 381 fulde kapsler. Det vil si-

ge, det burde vi have; men en af kapslerne er altså tom, og det kan 
simpelthen ikke lade sig gøre. Kapslerne indeholder nøjagtigt fire 
gram, og de fyldes manuelt og meget omhyggeligt, inden de kontrol-
leres, vejes og lægges på lager. Det stads er så skide uhyggeligt, at 
ingen tager selv de mindste chancer med det. Men i morges, da jeg 
skulle gøre fem kapsler klar til afhentning, passede vægten ikke; der 
manglede fire gram. 

Parker følte sig dårligere og dårligere tilpas. 
—Jeg vejede derefter kapslerne enkeltvis, fortsatte Carlyle, og op-

dagede på den måde, at den ene var tom. Jeg kontrolvejede den på 
en anden vægt, men den er og bliver altså tom. 

—Det var dog som bare satan, udbrød Parker.  
Han var i vildrede med, hvad han skulle sige lige nu, så han sagde, 

det første der faldt ham ind:  
—Hvor stor skade kan fire gram udrette? 
—Tja, det afhænger af, hvor pernitten man er med antallet af men-

neskeliv, der skal gå tabt, før det er rigtig alvorligt, svarede Carlyle 
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sarkastisk. Der skal sådan cirka en tiendedel gram af stadset til for at 
dræbe et menneske, så vi kan med andre ord få helt op i nærheden af 
fyrre menneskeliv på samvittigheden, inden vi får set os om. 

—Men det er på den anden side ikke nok til at udløse et større ter-
rorangreb? forsøgte Parker. 

—Nej, det vil jeg så godt medgive, når du spørger på den måde, 
svarede Carlyle. Stoffet er jo heller ikke egnet til postforsendelse, så-
dan som Anthrax er. Hvis det udsættes for ilt i mere end to til tre ti-
mer, bliver det harmløst. Så jeg tror bestemt ikke, det er til terrorfor-
mål, det er blevet taget. Men problemet er, at vi ikke ved hvem, der 
har fået fat i det. Det er ingen indefra, det er til gengæld sikkert, så 
det må være en eller anden, som har besøgt anlægget. 

Parker følte sig på en måde lettet, men han vidste godt, at det alli-
gevel ville blive svært at forklare en sikkerhedsbrist for anlæggets 
øverste chef, general Laurence D. Hemingway, uanset hvor små 
chancerne for fjendtligsindet anvendelse af stoffet end var. Det var i 
sidste ende hans ansvar som sikkerhedschef, at intet slap ud fra Alfa-
250, og Hemingway var ikke kendt som en mild eller eftergivende 
mand.  

—Tak, skal du have, Dean, sagde Parker. Men du – ja, det er måske 
overflødigt at sige, men hvis I falder over et eller andet, så lad mig 
høre om det så hurtigt som muligt, ikke? Jeg sætter selv lige nogle 
undersøgelser i gang, inden jeg går op og serverer min røv for gene-
ralen. Når han er færdig med at tampe den, kommer jeg nok ikke til 
at kunne sidde ned en hel måned. Ja, jeg skal være taknemmelig, hvis 
han ikke sender mig på førtidspension. 

—Op med humøret, Allan, det skal nok gå, forsøgte Carlyle ven-
skabeligt, selv om han godt vidste, at det ikke ville hjælpe meget.  

Han misundte ikke Parker. 
Mindre end en time senere vidste Parker, hvordan de fire gram var 

forsvundet. Han havde rutinemæssigt gennemgået optagelserne fra 
de interne overvågningskameraer og havde koncentreret sig om de 
få besøgende udefra, som anlægget havde haft. På et år havde stedet 
ikke mere end en håndfuld af den slags besøgende, og ud af dem, var 
det de allerfærreste, der kom i nærheden af A-tox laboratorierne – 
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om overhovedet nogen. Parker var startet bagfra, og havde været 
heldig allerede ved det seneste besøg. Først havde han ikke bemær-
ket noget usædvanligt – ud over selve den kendsgerning, at gæsten i 
det hele taget havde fået lov til at besøge A-tox – men der var allige-
vel noget foruroligende ved overvågningsoptagelsen. Gæsten havde 
samlet en af kapslerne op fra en glasplade, som de var anbragt på, og 
havde iagttaget den omhyggeligt. Carlyle havde stået lige ved siden 
af og set meget urolig ud, inden han venligt, men bestemt, havde op-
fordret gæsten til at stille kapslen tilbage igen. Det ønske havde gæ-
sten straks efterkommet, men lige i det øjeblik han stillede kapslen 
på glashylden, lavede han en lille akavet bevægelse med hånden. 
Bagefter så det imidlertid ud til, at kapslen var, hvor den skulle være. 
Det så sådan set ganske harmløst ud alt sammen – og dog. Parker 
spillede sekvensen fem gange lige efter hinanden, inden det endeligt 
gik op for ham, hvad det var der foregik: Gæsten lavede en ombyt-
ning af kapslen med en anden kapsel, som han allerede havde i hån-
den. Det var derfor han lavede den mærkelige bevægelse. Ved Gud – 
gæsten havde haft en tom kapsel i hånden, og byttet den tomme ud 
med en fyldt. Den opdagelse, rejste så det næste spørgsmål: Hvor 
havde gæsten fået en tom kapsel fra? Der var jo ikke tale om stan-
dardkapsler, der kunne skaffes hvor som helst. Parker fandt optagel-
serne fra emballageafdelingen fra samme dag og fandt svaret. En 
halv time før ombytningen fandt sted, havde gæsten været i embal-
lageafdelingen, hvor han havde taget en håndfuld tomme kapsler op 
af en kasse og spurgt til dem. Carlyle havde forklaret, hvad de blev 
brugt til, og gæsten havde lyttet meget opmærksomt. Da han derefter 
lagde kapslerne tilbage igen, havde han stået med ryggen til kamera-
et, men Parker ville alligevel vædde hvad som helst på, at gæsten 
havde beholdt mindst en kapsel i hånden. Det var satans, tænkte 
Parker, så har jeg set det med. Nu kom så det sidste spørgsmål: 
Hvem var gæsten, og hvilke skumle bagtanker havde han med at 
kapslen? 

 
Laurence D. Hemingway lignede en tordensky. Hans vejrtrækning 
blev mere og mere stødvis, og musklerne omkring hans kulsorte øjne 
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begyndte at vibrere faretruende. En rødlig nuance steg op i hans an-
sigt, og enhver, der kendte ham, vidste, at et udbrud var nært fore-
stående. Pludselig tog han en dyb indånding og brølede så som en 
olm tyr:  

—Du skal fandme ikke sætte noget som helst i gang! Er du blevet vanvit-
tig?  

Hemingway var en stor, pilskaldet mand med et hårdt ansigt og et 
heftigt temperament. Når han så direkte på en af anlæggets ansatte, 
var udtrykket i hans ansigt, som om vedkommende var et laverestå-
ende insekt, der netop var kravlet op af et mørkt hul. Det var ingen 
overdrivelse, når man sagde, at Hemingway var et gennemført dumt 
svin. Men han var også ærekær og særdeles ambitiøs, og nyheder, 
der kunne sætte ham i et dårligt lys, var noget, man ikke skulle brin-
ge ham, med mindre det var absolut nødvendigt.  

Sådan cirka fem sekunder før Hemingways udbrud havde Parker 
foreslået, at han ville sætte en officiel undersøgelse i gang hos CIA 
om de forsvundne fire gram. 

Hemingway brølede videre:  
—Har du bare den ringeste anelse om, hvad det kan betyde, hvis blot det 

mindste slipper ud om, at du har foræret fire gram tophemmeligt og høj-
toksisk gift til en tilfældig, luset gæst på anlægget? 

Hemingway prustede som en dampkedel. 
—Men, Sir! prøvede Parker forgæves. 
—Der er den-unde-lyne-mig ikke noget ’men’ her, råbte Hemingway.  
Hemingway besad normalt to måder at tale til sine ansatte på: Den 

ene var at råbe, som han gjorde nu; den anden var at være syrligt 
nedladende. Med et slog han over i sit syrlige lune og fortsatte i et 
dæmpet tonefald:  

—Nu skal jeg fortælle dig, hvad det er, vi går og pusler med her på 
fabrikken, min ven. Ser du, vi laver små grimme våben, som er fyldt 
med nogle rigtig væmmelige biologiske sataner, som kan udrydde 
hele menneskeheden hurtigere, end du kan nå at sige: 'hvor-fanden-
blev-de-alle-sammen-af? 

Parker vidste, at han skulle holde mund lige nu, så det gjorde han, 
og Hemingway fortsatte sin syrlige monolog:  
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—Nu er det jo imidlertid sådan, at vi bor i rare, lille USA; og USA 
har lovet resten af den store, rare verden, at vi ikke sådan går rundt 
og laver alt for mange skide uhyggelige våben, for så kan resten af 
verden nemlig ikke sove så godt om natten. Ved du, hvad vi derfor 
har besluttet? 

Hemingway lagde hovedet på skrå og smilede, nogenlunde som 
en krokodille formentlig ville gøre.  

Parker anså spørgsmålet som tydeligt retorisk, og Hemingway 
fortsatte:  

—Jo, vi har besluttet, at vores lille fabrik her... 
Al syrligheden var med ét forsvundet, og han brølede slutningen 

på sætningen: 
—...er en skide forbandet hemmelighed; den eksisterer overhovedet ikke, er 

du med? Så jeg skal ved Gud ikke have en overbetalt sikkerhedschef til at 
rende rundt og spørge nogen som helst, om de rent tilfældigvis har set den 
lille, pisse farlige giftkapsel, som er smuttet fra os, mens vi lå og sov til mid-
dag. Begynder du efterhånden at forstå, hvad jeg mener? 

Parker vidste, at det altid var et spørgsmål om tid, før Hemingway 
havde fået afreageret tilstrækkeligt til, at man kunne føre en mere 
konstruktiv samtale med ham, og han håbede, generalen havde fået 
raset ud nu. Han tog chancen og sagde:  

—Mange tak, Sir, jeg tror jeg forstår, hvad De mener. Men, Sir, 
ham som tog... øh, ombyttede kapslerne, er altså fra CIA. John Willi-
ams hedder han – og han kender åbenbart til vores eksistens, og han 
rangerer temmelig højt inden for deres rækker. Måske kunne vi bare 
sådan forsigtigt spørge CIA, hvilken interesse de har i den omhand-
lede kultur. Jeg mener, Sir, er det ikke lidt frækt af CIA sådan at 
selvbetjene sig her på Deres anlæg? Burde der ikke være kommet en 
officiel forespørgsel til Dem, Sir? 

Den sidste bemærkning så ud til at bevirke en forandring i He-
mingways sindstilstand, og han gryntede ‘venligsindet’. Han tænkte 
sig lidt om og fortsatte så i et uventet, fattet tonefald:  

—Vi er nødt til at undersøge dette her med den yderste diskretion, 
Parker. Det må ikke slippe ud, at vi eftersøger noget, der er blevet 
væk, har du forstået? Foretag nogle generelle forespørgsler; start 
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med at spørge ham Williams hvad årsagen var til, at han i det hele 
taget var her på anlægget den pågældende dag. Sig, det er et led i vo-
res rutinemæssige adgangskontrol. Træk på nogle af vores sædvanli-
ge kontakter inden for CIA; spørg, om der er noget i gang, som inde-
bærer brugen af biologiske våben, og...  

Han så Parker direkte i øjnene.  
—...rapportér til mig når du har gode nyheder, forstået? 
—Det er forstået, Sir, svarede Parker. 
—Jamen, så stå ikke der og glo.  
Hemingway var tilbage i den vante rille.  
—Se at komme i omdrejninger, Parker! 
—Med det samme, Sir, svarede Parker, drejede om på hælen og 

forlod Hemingways kontor.  
Pyha, tænkte han, da han var kommet ud på gangen; det kunne 

være gået værre, ja, meget værre endda. Nu må jeg se at få gang i 
undersøgelserne. 

 
 

3. januar 2004 
 

Det Arabiske Hav 
MS George Washington, et hangarskib af Nimitz-klassen, havde si-
den Irak-krigens udbrud i marts måned året før været i skiftevis gult 
eller rødt beredskab. Under den første og hårdeste del af invasionen 
havde skibet ligget i den persiske golf ud for Kuwait, hvor det havde 
gjort aktiv tjeneste, men efter den amerikanske præsident havde er-
klæret krigen for slut, var det enorme skib nærmest som en symbolsk 
handling blevet trukket væk fra området, og det lå lige nu firehund-
rede sømil øst for Oman i det Arabiske Hav. Havet var forholdsvis 
roligt, og himlen var klar og skyfri. Temperaturen var i nærheden af 
de 18 grader, selv om klokken ikke var mere end halv ti om formid-
dagen. Ved middagstid ville den snige sig op til 23-24 grader. 
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CIA special agent, John Williams, var ved at gøre sig klar i sin gæ-
stekahyt på dækket under kommandobroen, da det bankede på ka-
hytsdøren.  

—Den er åben! råbte Williams.  
Døren gik op, og en ung officer trådte ind og gjorde stramt honnør. 

Med høj, klar staccato stemme sagde han:  
—God morgen, Sir. Jeg er blevet instrueret om at melde, at der er 

femten minutter til afgang. 
Han blev stående rank som en statue og afventede tilsyneladende, 

at Williams skulle svare. 
—Udmærket, løjtnant, svarede Williams. Jeg er på dækket om ti 

minutter. De kan træde af. 
Den unge officer gjorde atter stramt honnør, og sagde igen med 

høj stemme:  
—Tak, Sir.  
Derefter drejede han om på hælen og forlod kahytten.  
Williams lynede lynlåsen på den specielfremstillede pilotdragt, 

han netop havde iført sig, og så sig i spejlet. Han lignede en jagerpi-
lot i denne dragt bortset fra, at han i en alder af tres år var en hel del 
ældre, end en jagerpilot ville være, og han manglede desuden de 
sædvanlige officersdistinktioner, som US-jagerpiloterne har. Willi-
ams var tilfreds lige nu; så tilfreds, som han var i stand til at være. 
Den melding, han med spænding havde ventet på, var kommet i går 
sidst på dagen, og den havde fået hans humør til at stige adskillige 
grader. Han havde omgående bestilt en transport til Cuba. En ud-
skrift af meldingen lå på bordet foran ham. Han samlede den op. 
Meldingen var fra CIA’s hovedkvarter i Langley og var dateret den 
2. januar 2004. Indholdet var kort og præcist, uden brug af overflødi-
ge ord. Han læste den for tredje gang:  

’Said bin Kanhal lokaliseret. / Opholdssted: Guantánamo. / Til-
stand: God. / Status: Kan afhøres.’  

Han lagde udskriften i sin attachétaske, som han tog under armen. 
Han så sig en sidste gang omkring i kahytten, inden han åbnede dø-
ren og trådte ud på gangen. Kun to personer manglede at blive loka-
liseret nu, tænkte han: Akhmahel bin Kanhal og Wahil el Moham-
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med. Hvilken ironi, tænkte han videre, at den ene af de ‘manglende’ 
lige skulle være professorens søn – fætter til Said, der netop nu be-
fandt sig på Guantánamo. Men han skulle nok finde både Akhmahel 
og Wahil, det var han sikker på. En skønne dag måtte de jo dukke op 
et eller andet sted.  

En officer, i en flyverdragt mage til den Williams havde på, vente-
de ved udgangen til hangardækket.  

—God morgen, Sir, hilste officeren. Mit navn er, Perkins, Henry 
Perkins, og jeg har fornøjelsen at være Deres pilot på flyvningen i 
dag. Er De klar til afgang? 

Williams kastede et hurtigt blik på Perkins officersdistinktion og 
besvarede hans hilsen:  

—God morgen, kaptajn. Ja, jeg er klar. Jeg ser faktisk frem til en lil-
le tur i en Tomcat. Den eneste gang jeg har haft fornøjelsen at blive 
transporteret i et jagerfly, var engang i slutningen af halvfjerdserne, 
og dengang var det vist nok en Miragejager vi fløj i. Det var i øvrigt 
heller ikke med start fra et hangarskib, dengang. Det skulle efter si-
gende være lidt af en rutsjebanetur, har jeg hørt. 

—Ja, det kan man godt sige, Sir, svarede Perkins med et drenget 
smil. Men jeg tror ikke, der er bygget en rutschebane noget sted i 
verden, der kan måle sig med starten fra et hangarskib; og så ville jeg 
nu heller ikke kalde den forestående flyvning for en 'lille tur'. Gu-
antánamo ligger sådan cirka 7500 miles herfra, så med en mere eller 
mindre konstant og økonomisk hastighed på 800 miles i timen skal vi 
nok beregne en flyvetid på omtrent ti timer. 

—Jeg forstår, kaptajn, svarede Williams. Men jeg tror godt, jeg kan 
få tiden til at gå under flyvningen.  

Han klappede attachétasken.  
—Jeg har lidt arbejde med i tasken her. Lad os endelig komme af 

sted. 
De trådte ud på hangardækket, netop som et fly landede, og de 

ventede, indtil det holdt stille, før de skråede over dækket, hvor fem 
jagerfly holdt ved siden af hinanden. Perkins gik hen til det forreste 
af flyene og stoppede foran stigen, der skulle gøre det lettere at stige 
ombord. Perkins gav tegn til Williams, som kravlede op ad stigen 
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som den første og satte sig i det ergonomisk udformede passagersæ-
de bagest i flyet. Lige bag ham fulgte en officer, som hjalp ham med 
at få hjelm, iltmaske og sikkerhedsselerne anbragt korrekt. Derefter 
forsvandt officeren ned igen, og det var blevet Perkins tur til at krav-
le ombord. Et øjeblik efter lukkede visiret over dem, og den kraftige 
jetmotor startede. Perkins gennemgik i hastig rækkefølge en serie 
sikkerhedsrutiner, inden han lod flyet rulle frem til startrampen. Et 
øjeblik efter var de klar til start, og Williams mærkede, hvordan hans 
puls var steget mærkbart. En forventningsfuld spænding havde kon-
trol over ham lige nu. Et stykke fremme, til højre for flyet, stod en of-
ficer med kraftigt høreværn og to signallamper i hænderne. Officeren 
gav et tegn, og Perkins førte gashåndtaget et stykke frem. Motoren 
gik voldsomt op i omdrejninger, og flyet begyndte nærmest at hoppe 
på stedet. Et par sekunder senere gav officeren yderligere et tegn, og 
Perkins pressede gashåndtaget næsten helt frem og slap bremserne. 
Accelerationen overgik enhver beskrivelse. Williams blev presset til-
bage i sædet med en sådan kraft, at han knap kunne få vejret. Tomca-
ten drønede frem på den korte startbane, og i løbet af tre, fire sekun-
der var der ikke mere skib tilbage. Flyet tordnede ud over kanten og 
faldt en halv meter, inden det var luftbåret. Williams måtte beherske 
sig for ikke at blive dårlig; hver eneste muskel i hans krop var an-
spændt til det yderste. Perkins rettede flyet opad, og de fortsatte med 
at accelerere i yderligere nogle sekunder inden han trak gashåndta-
get lidt tilbage. G-påvirkningen lettede mærkbart, og Perkins kræn-
gede flyet mod bagbord, til de fløj i en retning, der var næsten stik 
vest. Mindre end tre minutter efter starten havde de opnået deres 
flyvehøjde på 40 tusinde fod, og flyet fladede ud. De havde morgen-
solen i ryggen nu, og det ville de blive ved med at have på hele tu-
ren. Deres flyvehastighed var højere end jordens omdrejningsha-
stighed, hvilket medførte, at de ville ankomme et par timer før, de 
var taget af sted – lokal tid, og solen ville derfor langsomt gå ned i 
øst bag dem under flyvningen. 

—Kunne De lide starten, Sir? spurgte Perkins, da han havde akti-
veret autopiloten. Den plejer at overrumple de fleste, uanset hvor 
godt forberedt man er. 
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—Ja, det vil jeg tro, svarede Williams. Og jeg skal gerne indrømme, 
at det er det vildeste, jeg har prøvet endnu – med bukserne på altså.  

Perkins grinede af bemærkningen og sagde:  
—Herfra er det ret monotont, Sir. Vi har fint vejr heroppe hele ve-

jen, og vi flyver i nærheden af 10 tusinde fod højere end de alminde-
lige rutefly, så jeg gætter på, at vi får lov til at flyve den korteste vej 
til målet. De vil finde lidt proviant samt noget at drikke i lommerne 
på begge sider af stolen, og De er velkommen til at tage masken af, 
hvis De har lyst. Så vil De imidlertid ikke kunne kommunikere med 
mig, hvis det bliver nødvendigt. De kan råbe så højt De vil, uden at 
jeg ville kunne høre det. 

—Fint, kaptajn, mange tak, svarede Williams og glædede sig ved 
tanken om at få lidt ro. Jeg har som sagt lidt papirarbejde, som jeg 
gerne vil pusle lidt med de næste timer, så jeg melder mig, hvis der 
bliver noget.  

Williams benyttede tilbuddet om at tage masken af og fandt en fla-
ske appelsinjuice i den ene af lommerne, som Perkins havde omtalt. 
Vandladning var ikke noget problem, idet dragten var indrettet såle-
des, at den kunne opfange lidt mere end en liter urin i en indbygget 
pose. Han åbnede attachétasken og tog nogle papirer frem. Det øver-
ste stykke papir var krøllet og gulligt og bar præg af at have været i 
hænderne mange gange. Han tog det op og læste det. Det første der 
stod, var et bibelcitat: 'Da svarede Herren: Hvis Kain bliver slået ihjel, 
skal han hævnes syvfold! Og Herren satte et tegn på Kain, for at ingen, der 
mødte ham, skulle slå ham ihjel.' (Første Mosebog, kap. 4, vers 15-16) Der-
næst var der et kort uddrag fra en gammel legende: 'Blandt mændene i 
grænselandet Afghanistan samt i hele Centralasien siges det, at området 
omkring Kabul er ‘Kains land’; det selv samme Nod, som ligger øst for Eden 
– og at Kains knogler ligger begravet under en bakke syd for byen Kabul, 
hvilken han siges at have grundlagt.' 

Williams smilede frem for sig og læste teksten igen. De fleste men-
nesker ville have afvist en sådan legende som en ammestuehistorie, 
men ikke Williams. Ordene, betød faktisk mere for ham, end nogen 
kunne forestille sig. De dannede en nødvendig, mental bro mellem 
hans faste overbevisning om, at Gud havde udvalgt De Forenede Sta-
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ter som 'Sit Land', og så den kendsgerning at hans land var i krig 
mod terrorismen. Han havde læste om den gamle Afghanistan le-
gende i en bog en gang for længe siden og var blevet fascineret af hi-
storien. Afghanerne nedstammede ifølge denne tekst fra Kain. De var 
med andre ord 'af Kains slægt', og hvad var derfor mere naturligt 
end, at det var i Afghanistan, den første kamp mod terroren havde 
fundet sted. At Kains land 'Nod' skulle ligge ‘østen for Eden’ betød 
med andre ord, at Eden måtte have ligget i enten det nuværende 
Iran, Irak, Syrien eller Israel; i hvert fald hvis man trak en lige linje 
vest fra Kabul. I Williams verden var Iran og Irak udelukket, og Syri-
en var tvivlsom. Med andre ord var den logiske konklusion for ham, 
at Eden måtte have ligget i eller i nærheden af Israel, og den tanke 
gav ham sjælefred. Jo, disse ord retfærdiggjorde både kampen mod 
terroristerne og USA's lidt ensidige holdning i Palæstina konflikten. 
Han lagde papiret tilbage og bladrede lidt i de øvrige dokumenter. 
Han stoppede ved et bestemt ark papir; tøvede et øjeblik, men tog 
det så op af mappen. Det var en liste af en slags. Som overskrift stod 
med store bogstaver: ’Teheran-fortegnelsen.’ Derefter fulgte en række 
navne. Der var toogtyve navne på listen, og ud for hvert navn stod 
en kort bemærkning. Seksten navne var omhyggeligt streget over, og 
ud for hvert af disse, var der tilføjet, at de var omkomne, og der var 
en kort beskrivelse af, hvordan de var omkommet. De resterende 
navne stod i skærende kontrast til de overstregede navne, og Willi-
ams læste med en sær frydefuld fornemmelse navnene på de seks 
endnu levende. Said bin Kanhal, lokaliseret, Guantánamo. - Mo-
hammad Hamaq, lokaliseret, Gaza Palæstina. – Akhmahel bin Kan-
hal, ej lokaliseret. – Seyed Mossadegh, lokaliseret, Teheran. – Wahil 
El Mohammed, ej lokaliseret. – Mehdi Kazem, lokaliseret, Kandahar.  

Williams lod tankerne glide tilbage; han tænkte på begivenhederne 
omkring ellevte september. Angrebet mod World Trade Center hav-
de ikke kun været en negativ begivenhed set med hans øjne. Før el-
levte september havde bevillingerne til hans arbejde altid været 
knappe, og pengene rakte sjældent til at opfylde ambitionerne. Efter 
ellevte september kunne han få bevilliget næsten hvad som helst, ba-
re ordet ‘terror’ var nævnt et eller andet sted i ansøgningen. Williams 
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havde forstået at udnytte dette fuldt ud. Han var i besiddelse af den 
ultimative clearing under PATRIOT Act loven, hvilket gav ham uind-
skrænkede beføjelser til at gøre næsten hvad som helst, og han havde 
aldeles ingen skrupler, hvad det angik. Williams vidste udmærket 
godt, at de fleste ikke brød sig særlig meget om ham, men det har-
monerede ganske udmærket med, at han heller ikke selv brød sig ret 
meget om andre. Omvendt vidste han, at han var respekteret for sit 
arbejde, og det var i bund og grund det eneste, der betød noget for 
ham. Han var af den opfattelse, at Teheran-fortegnelsen var blevet be-
tydningsfuld i forhold til terrorbekæmpelsen. Listen var blevet dan-
net under hans tid på den amerikanske ambassade i Teheran op til 
besættelsen, og han vidste med sikkerhed, at de alle sammen var 
indædte terrorister. De måtte uskadeliggøres – for enhver pris. Han 
var udmærket klar over, at drabene på personerne fra listen ikke ville 
sætte en stopper for terroren – langt fra – men han følte, at dette 
kunne være hans personlige bidrag til bekæmpelsen af ondskabens ak-
se.  

I løbet af den første uge efter angrebet mod New York havde han 
sat en eftersøgning i gang af samtlige personer fra den gamle liste. 
Han havde oprettet sagen i CIA's database og givet operationen ko-
denavnet Teheran-fortegnelsen. Hver gang en af personerne blev loka-
liseret, satte han en agent i gang med at skygge vedkommende for at 
kortlægge vaner og opholdssteder. Herefter var den en smal sag for 
Williams at planlægge hvor og hvornår, han ville slå til. Han havde 
brugt den samme fremgangsmåde ved likvideringerne hver gang: En 
nervegift i pulverform, der gik under betegnelsen A-tox 457. Den var 
lige effektiv, uanset om den blev indåndet eller entrede kroppen 
gennem mindre sår og hudafskrabninger, og den virkede ved at 
lamme centralnervesystemet. Symptomerne var, som om personen 
havde fået et meget kraftigt epileptisk anfald med voldsomme 
kramper og lammelse af respirationen. Virkningen indtraf inden for 
tre til fire minutter efter indtagelse af giften, og personen ville hurtigt 
miste bevidstheden og straks efter dø. Der var absolut intet, der kun-
ne rede offeret, når giften var virksom. Ja, så vidt Williams vidste, 
fandtes der slet ingen modgift til stadset i det hele taget. Fordelen 
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ved A-tox 457 var, for det første dens effektivitet; for det andet at 
dødsårsagen altid ville blive fastslået som et epileptisk anfald; og for 
det tredje, at han selv kunne nå at komme af vejen, inden sympto-
merne for alvor satte ind. Han kunne derfor ikke sættes i forbindelse 
med dødsfaldene. 

Han kom i tanker om besøget på Alfa-250 i Nevada ørkenen. Livet 
er fuld af de særeste sammentræf, tænkte han. Efterforskning af no-
get helt andet havde bragt ham på besøg på det biologiske anlæg – 
ja, han kunne faktisk ikke længere huske, hvorfor han oprindeligt 
havde haft behov for at besøge stedet. En eller anden laborant, eller 
hvad han nu havde været, havde vist ham rundt på stedet. Det hav-
de været temmelig kedeligt og uden relevans for ham alt sammen, 
indtil laboranten ved et uheld var kommet til at fortælle, at nogle 
små kapsler, som Williams adspredt havde spurgt til, blev brugt til et 
hemmeligt forsøg. En ren indskydelse havde fået Williams til at sam-
le en håndfuld kapsler op fra en kasse, og han havde beholdt en af 
dem i hånden, da han lagde de andre tilbage igen. Han havde bedt 
om at få lov til at besigtige det hemmelige laboratorium, men labo-
ranten havde været modvillig. Et enkelt kik i Williams PATRIOT Act 
clearings dokument, som han altid havde på sig, fik imidlertid over-
bevist laboranten, og de havde i fællesskab aflagt afdelingen et be-
søg. Laboranten havde meget detaljeret forklaret om det stof, de ud-
viklede i afdelingen, og Williams var blevet mere og mere fascineret 
over dets potentiale. Ombytningen havde været en smal sag, og han 
havde forladt anlægget med en kapselfuld af stoffet samt en plan, 
som skulle føres ud i livet. Kort tid efter besøget på anlægget havde 
han modtaget en forespørgsel fra stedets sikkerhedschef om bag-
grunden for hans besøg, men han havde blot ’spillet’ med PATRIOT 
Act clearingen, og der var ikke kommet flere spørgsmål fra den kant. 
Nu drejede det sig om elimineringen af personerne fra Teheran-
fortegnelsen – og ikke andet.  

I fire tilfælde inden for de seneste seks måneder havde han afslut-
tet et liv før tiden ved brug af nervegiften, og i alle fire tilfælde var 
dødsårsagen – som ventet – blevet afgjort som et epileptisk anfald, 
og der havde ikke været nogen yderligere efterforskninger af døds-
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faldet. Krigen i Afghanistan havde gjort et pænt indhug i fortegnel-
sen, og fire var døde af andre årsager. I dag ville fortegnelsen blive 
reduceret med endnu en person, og inden for de nærmeste uger eller 
måneder ville den blive reduceret med yderligere tre personer. Her-
efter ville der kun være to navne tilbage på listen. Begge personer 
måtte imidlertid først lokaliseres. Men eftersøgningen af Akhmahel 
og Wahil ville fortsætte, til de enten blev fundet eller erklæret døde; 
han skulle nok få fat på dem – alle sammen.  

Williams anså Akhmahel som den mest intelligente af alle perso-
nerne fra listen, imens Wahil til gengæld var langt den farligste; Wa-
hil var helt afgjort psykopat. 

 

Guantánamo, Cuba 
Said bin Kanhal sad i sin celle og læste i Koranen. Han havde været 
fange på basen i mere end tre måneder. Han var træt og afkræftet ef-
ter den umenneskelige og uværdige behandling, han havde været 
udsat for næsten hver eneste dag, og han frygtede, at det ville fort-
sætte i det uendelige, hvis ikke han gav dem, hvad de ville have; og 
de ville have oplysninger. Problemet var bare, at han ikke havde no-
gen oplysninger at give dem, for han vidste ingenting. De opfattede 
ham åbenbart enten som terrorist eller i det mindste som guerillakri-
ger – eller ulovlig kombattant, som de foretrak at kalde det – men han 
var i virkeligheden ingen af delene. Han var blevet taget til fange i 
Charikar, en by lidt syd for Hindu Kush bjergene i det nordøstlige 
Afghanistan, ikke så langt fra Kabul. Han havde været på en busrejse 
i Afghanistan, hvor hans søster, Aisha, nu boede, da amerikanske 
soldater havde standset bussen og tilbageholdt ham sammen med en 
halv snes andre personer – alle sammen mænd – på mistanke om, at 
de var ulovlige kombattanter. Han havde godt vidst, at risikoen for at 
blive tilbageholdt, altid var overhængende, men han havde alligevel 
aldrig troet, at han kunne risikere at blive sendt til Guantánamo.  

De havde gjort, alt hvad de kunne, for at knække ham siden han 
ankom, og han havde været desperat for at finde på et eller andet at 
fortælle dem; bare et eller andet, så de måske ville lade ham være et 
stykke tid. Og så var det, at han under et af forhørene var kommet i 
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tanker om ambassaden i Teheran for mange år siden. Han havde jo 
selv været med ved besættelsen af ambassaden dengang – måske 
kunne de bruge det til noget. Han huskede, at nogen faktisk havde 
opfattet ham som lederen af gruppen, men det var i virkeligheden så 
fjernt fra sandheden, som det overhovedet kunne være. Han havde 
faktisk været imod unødvendig anvendelse af vold, og de synspunk-
ter havde ikke vundet gehør blandt de stærkt ophidsede studenter 
den gang. Oplysningen om ambassaden havde fået en af mændene – 
en civilklædt amerikaner – til at interessere sig for ham. Manden 
havde diskuteret med forhørslederen et par minutter, hvorefter de 
havde bragt ham tilbage til hans celle. Said delte celle med fem andre 
fanger, men de talte ikke meget sammen. Hver gang en af dem kom 
tilbage fra et forhør, frygtede de andre, at han havde sagt noget, der 
kunne sætte dem i et dårligt lys.  

Pludselig blev en nøgle sat i døren. De stivnede alle sammen ved 
lyden og vidste på forhånd, hvad der nu skulle ske: En eller flere af 
dem skulle forhøres – igen. En vagt trådte ind med kraftige og lar-
mende skridt fra hårde militærstøvler. Said kendte udmærket vagten 
– ja, han kendte alle vagterne efterhånden – og ham her var et rigtigt, 
dumt svin. Han havde ondskabsfulde øjne og var altid brutal og hå-
nende.  

—Så er ferien forbi! Said, sagde vagten med et skadefro grin og gik 
resolut hen til hans seng. Vi skal ned og ha’ os en lille sludder igen.  

Han greb Said hårdt i armen og trak ham på benene.  
—Kom så her din forbandede lus, sagde han og anbragte Said med 

ansigtet mod væggen.  
De andre fanger forholdt sig passivt.  
—Hænderne! kommanderede vagten, og Said stak omgående beg-

ge hænder om bag ryggen. Vagten lagde Said i håndjern og stram-
mende dem så hårdt, at det gjorde ondt, hvorefter han trak ham ud 
af døren og i retning af forhørslokalerne et lille stykke derfra. Vagten 
beholdt et fast greb i Saids arm, og hver gang de skiftede retning, rev 
vagten brutalt i den.  

—Stop her! kommanderede vagten.  
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De var nået frem til en stor jerndør, der adskilte gangen med alle 
cellerne, fra gangen med forhørslokalerne. Said antog, at han efter-
hånden kendte alle forhørslokalerne indefra. De var alle sammen 
næsten ens, og de lå alle sammen på højre side af gangen.  

Vagten trak ham gennem jerndøren og hen til det tredje forhørslo-
kale.  

—Stop her! kommanderede vagten igen og låsede døren til for-
hørslokalet op. På ny greb han Said i armen, og med overdreven 
voldsomhed gelejdede han ham ind gennem døren og direkte hen til 
en stol, der stod midt i lokalet. Vagten skubbede ham brutalt ned i 
stolen og spændte ham fast med nogle kraftige remme, som stolen 
var forsynet med. Armene blev spændt fast til armlænene og benene 
til de forreste stoleben. Derefter forlod vagten rummet, idet han låste 
døren efter sig.  

Som om jeg skulle kunne flygte, tænkte Said, da han hørte døren 
blive låst. Han så sig om i lokalet; han var alene. Men nok ikke ret 
længe, tænkte han. Lokalet var indrettet som de andre forhørslokaler 
i fængslet; det var omkring femogtyve kvadratmeter stort – fem gan-
ge fem meter – og stolen, han sad på, stod i midten af lokalet med 
ryggen mod døren. Langs væggen, modsat døren, var der fem stole 
anbragt ved siden af hinanden. Mellem de fem stole og den stol han 
selv sad på, stod en kraftig to tusinde watts projektør på et stativ; 
den var ofte tændt under forhørene, og den gjorde det umuligt at se, 
hvem der sad på stolene langs væggen. Projektøren afgav en ulidelig 
varme, når den var tændt, i det i forvejen hede lokale, og det var 
særdeles ubehageligt at sidde foran den. Alligevel var dette langt at 
foretrække, frem for de mere ondskabsfulde og nedværdigende me-
toder de ofte brugte. Han bad en bøn til Allah om, at det ikke ville 
blive et af de mere hårdhændede forhør i dag.  

Han måtte have siddet i lokalet omkring en halv times tid, da han 
hørte den store jerndør ude på gangen blive åbnet igen. Han var sik-
ker på, han hørte skridt fra to personer, der nærmede sig forhørslo-
kalet. De talte sammen, men han kunne ikke skelne ordene. En nøgle 
blev sat i døren bag ham, og døren blev låst op. Hans muskler trak 
sig refleksmæssigt sammen ved lyden; men der manglede noget. 
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Han kendte alle stedets lyde til bevidstløshed, og lige nu manglede 
den logiske lyd det gav, når døren blev åbnet. Den var blevet låst op, 
men ikke åbnet. I stedet hørte han skridt fra en person, som forlod 
gangen, og han genkendte igen lyden af den store jerndør, der nu 
blev låst; og så – med ét – kom den manglende lyd. Døren ind til Said 
blev åbnet. 

 
Cirka femten minutter før døren ind til Said blev åbnet, var Williams 
ankommet til Guantánamobasens indgang. Hele basen var indheg-
net, og der var vagter flere steder. Williams afleverede sit identifika-
tionskort til en vagt, som undersøgte det nøje, inden han returnerede 
det og trykkede på en knap. En hegnslåge gled til side, og Williams 
trådte ind i en slags sluse mellem to store hegnslåger. Der var om-
trent tyve meter hen til den næste låge, hvilket gav plads nok til, at 
selv en lastbil kunne køre ind og holde i slusen. Mens han gik frem 
til den næste låge, lukkede den første sig med en skarp lyd af metal 
mod metal. Straks efter begyndte den næste at åbne sig med en kla-
gende lyd, og Williams trådte ind i en af fængselsgårdene. En mid-
aldrende officer med et læderansigt tog imod ham, da han var kom-
met ind.  

—Velkommen til Guantánamo, Mr. Williams, hilste officeren og 
gjorde et ganske kort honnør. Mit navn er Dickens, Jack Dickens. 

—Tak, oberst, svarede Williams. Jeg går ud fra, at De er briefet om 
formålet for mit besøg, ikke sandt?  

Williams så obersten direkte i øjnene. 
—Alt er klar; han er ved at blive ført ned til et forhørslokale netop 

nu, svarede obersten og gengældte blikket uden at blinke. 
Williams trak blikket til sig, og sagde:  
—Glimrende! Så er De måske venlig at føre mig til forhørslokalet 

med det samme. 
—Denne vej, sagde Dickens og drejede om på hælen og begyndte 

at gå.  
—Må jeg have lov at spørge, hvad der er så specielt ved netop 

denne fyr? spurgte han, da de havde gået nogle skridt. Jeg mener, vi 
er ret gode til at hive oplysninger ud af skiderikkerne her, og vi har 
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ikke fundet noget særligt ved ham. Tværtimod forekommer det som 
lidt af en fejltagelse, at vi i det hele taget har fået ham tilsendt. Jeg 
tror sgu ikke, han er involveret i noget som helst. 

—Skal vi nu ikke være ærlige overfor os selv, major, svarede Willi-
ams syrligt. Det samme kan vel i al beskedenhed siges om mere end 
halvdelen af de fanger, i dagligt plager her, ikke sandt? Men under 
alle omstændigheder, så er formålet for mit besøg klassificeret. Jeg er 
sikker på, at De forstår betydningen af dette, og at de vil tilsikre, at 
jeg kan tale med fangen alene og uden nogen form for aflytning. 

—Jeg forstår, svarede Dickens, idet han ignorerede Williams sar-
kastiske bemærkning. De kan være helt sikker på at være i fred med 
fyren.  

De var nået hen til den første lave bygning, og Dickens åbnede en 
dør og lod Williams gå først ind.  

—Vi skal et lille stykke endnu, sagde Dickens, da han var trådt ind 
efter Williams.  

Det tog dem næsten yderligere fem minutter at nå frem til be-
stemmelsesstedet, og selv om de passerede mange døre, mødte de 
ingen andre undervejs. Williams spekulerede på, om gangene var 
blevet affolket i anledning af hans besøg.  

—Så er vi lige ved at være der, sagde Dickens, da de var ud for en 
svær jerndør.  

Han tog et sæt nøgler frem og låste døren op. De trådte ind på 
endnu en lang gang.  

—Forhørslokalerne ligger alle sammen på denne gang, forklarede 
Dickens. Ingen af de øvrige lokaler er i brug lige nu, og fyren, De vil 
tale med, sidder der inde – bag den tredje dør.  

Han pegede med hånden i retning af en dør, og de gik hen til den.  
—Jeg låser Dem ind nu, fortsatte Dickens. Jeg låser den store jern-

dør bag mig, når jeg er kommet ud; så skulle De være sikret fred og 
ro til en lille snak med fyren derinde. Lige inden for til venstre er der 
en alarmknap; brug den, når De vil ud, så kommer der en vagt og 
henter Dem – er det i orden? 

—Det er udmærket, svarede Williams. Hvis De bare vil lukke op 
nu, så klarer jeg mig fint.  
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Dickens satte nøglen i døren og låste op; derpå drejede han om på 
hælen og forlod gangen.  

Williams ventede til han hørte nøglen blive drejet rundt i den store 
jerndør, inden han åbnede døren ind til forhørslokalet – og trådte 
ind. 

 
Said var anspændt til det yderste; hvem skulle plage ham denne 
gang? Der var stor forskel på forhørslederne. Der var dem, som alle 
fangerne frygtede; mænd og kvinder i uniformer, som ikke havde 
den ringeste respekt for de indsatte, og som ingen som helst medfø-
lelse viste. Det virkede tværtimod ofte som om, disse forfærdelige 
mennesker morede sig over de lidelser, de var i stand til at påføre de 
forsvarsløse fanger. Og så var der de forhørsledere, som viste en eller 
anden form for respekt og til tider endda medfølelse for fangerne, og 
som forsøgte at appellere til fangernes fornuft. Og endelig var der en 
anonym gruppe, som ikke selv stillede spørgsmål, men blot hviskede 
i ørerne på forhørslederne, og de var næsten altid i civilt tøj. Said 
gættede på, at det måtte være agenter fra CIA eller FBI, eller hvad 
fanden det nu hed.  

Said følte ganske tydeligt tilstedeværelsen af en person i lokalet, 
men han vendte sig ikke om. Han havde lavet sig nogle forholdsreg-
ler, som han forsøgte at overholde, så godt han kunne. Man skulle 
aldrig provokere disse mennesker. Flere af dem søgte efter selv den 
mindste anledning til at få afløb for deres foragt over for fangerne. 
Nej, sid så roligt som muligt, og se dem aldrig direkte i øjnene – al-
drig. Svar så godt som muligt på de endeløse gentagelser af de sam-
me spørgsmål, og sig tak, for selv det mindste tegn på menneske-
lighed, der måtte blive vist. 

Personen ved døren gik rundt om ham, og Said så med det samme 
gennem øjenkrogene, at det var en mand; en mand, han ikke tidlige-
re havde set. Varslede det nu godt, eller skidt? Manden blev stående 
et par skridt foran Said og iagttog ham nøje. Said rettede blikket mod 
gulvet foran manden og begyndte at trække vejret med besvær. Han 
kunne føle sin puls stige, og han genkendte samtlige de stresssymp-
tomer, som altid meldte sig, når forhøret skulle til at begynde. Symp-
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tomerne holdt først op, når han var helt udmattet og ikke længere 
var i stand til at registrere, hvad der foregik omkring ham. Men han 
var forholdsvis udhvilet lige nu og derfor meget bevidst om sin situ-
ation. 

—Said! sagde manden pludseligt og satte sig på hug lige foran 
ham og så ham direkte i øjnene.  

—Said bin Kanhal! Jamen, hvordan er du dog havnet her?  
Spørgsmålet var blevet stillet på iransk og kom derfor fuldstændig 

bag på Said. Han glemte sine forholdsregler for et sekund og så på 
manden. Der var et eller andet bekendt ved ham, men han var langt 
fra sikker.  

—Øh, jeg forstår ikke, svarede han. Mener De, hvordan jeg blev 
taget til fange? Jeg forstår virkelig ikke. 

—Said, Said, Said! forsatte manden nærmest nedladende. Nej, du 
forstår virkelig ikke rigtig, hvad der er sket, vel?  

Said følte sig virkelig rådvild. Han havde været udsat for alle mu-
lige forskellige forhørsteknikker, men manden her talte til ham, som 
om de var gamle bekendte. Hvem var han?  

—Vi to har kendt hinanden i rigtig mange år, Said, fortsatte man-
den, som om han havde læst hans tanker. Kan du virkelig slet ikke 
genkende mig? Det er Williams; John Williams fra ambassaden! Du 
ved, fra dengang i nioghalvfjerds. Kan du slet ikke huske det?  

Said havde en fornemmelse af, at han slet ikke havde lyst til at 
genkende manden. 

—Måske er det fordi situationen er helt forkert, med dig siddende 
i stolen, og mig stående her. Sidst vi to mødtes, var det jo mig, der 
sad bundet til en stol, det må du da kunne huske, ikke sandt?   

Manden, eller Williams, som han sagde, han hed, så på ham med 
et påtaget uskyldigt ansigtsudtryk. Said så hurtigt på manden igen, 
og denne gang genkendte han ham. Nu vidste han desværre helt 
nøjagtigt, hvem han var. Han tænkte tilbage på ambassaden; for fan-
den, det var jo længe siden. Hvordan var det nu... nå ja, efter de var 
trængt igennem lågen til ambassaden den gang, var de alle sammen 
stormet ind på området. Hver af dem havde haft en opgave, de skul-
le udføre, og det hele var gået lynhurtigt og næsten smertefrit. Hans 
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fætter, Akhmahel samt Wahil, en kugleskør kæmpe, var blevet på 
gårdspladsen, hvor der havde været noget skyderi. Han var selv, 
sammen med en større gruppe unge, trængt ind i ambassadebygnin-
gen, hvor de havde taget alle de tilstedeværende som gidsler. Han 
huskede kun to af gidslerne: Ambassadøren selvfølgelig – og så 
manden her – Williams. Ambassadøren havde protesteret højlydt og 
ævlet om, at de befandt sig på amerikansk territorium, og at de ikke 
kunne forvente at slippe godt fra det her. Williams havde gjort mod-
stand og kæmpet som en rasende, og der havde været noget skyderi 
inden de fik ham overmandet og bundet til en stol. Said begyndte at 
svede; var det her en hævnaktion? Havde Williams ventet alle disse 
år på at få hævn for ambassaden i Teheran? Han følte, han måtte sige 
et eller andet:  

—Men det er jo længe siden, Sir, og jeg forsikrer, at jeg var imod 
brugen af vold... ja, jeg gjorde, hvad jeg, øh, kunne for at det ikke... 
de må forstå, Sir, vi var unge, og vi vidste ikke, hvad vi gjorde... ja, 
nogle vidste det selvfølgelig godt, men de fleste var bare... ja, jeg var 
bare ung og impulsiv... de må forstå...  

Han var ved at gå i panik. 
—Så, så, så, sagde Williams. Lad os nu ikke blive helt rørstrømske 

over alle de gamle minder, vel. Tag det bare helt roligt, jeg ved gan-
ske udmærket, at du ikke var den værste. Hør, ved du hvad, det er 
da slet ikke nødvendigt, at du sidder fastspændt til en stol, imens vi 
sludrer. Nu skal jeg hjælpe dig.  

Han løsnede remmene om Saids håndled og ankler.  
Said var lamslået af forbavselse; dette var særdeles forvirrende. 

Williams havde al mulig grund til ikke at kunne lide ham, og allige-
vel behandlede Williams ham bedre end nogen af alle de andre, der 
havde forhørt ham. Da remmene var kommet af, masserede Said sine 
håndled og ankler for at få blodcirkulationen i gang igen. Han havde 
igen en fornemmelse af, at det ville være bedst at sige noget:  

—Tak, Sir, mange tak. Jeg skal nok svare på alle Deres spørgsmål, 
det kan De være helt sikker på. 

—Det er jeg slet ikke i tvivl om, Said, svarede Williams. Jeg tror 
faktisk, vi får en ganske god snak, vi to. Vi skal nemlig tale om gamle 
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dage, du ved – før det hele gik ad helvede til. Her! Tag en cigaret; 
dem er der sikkert langt imellem her på stedet.  

Williams tog en pakke Marlboro op af brystlommen og fiskede 
omhyggeligt en cigaret ud af pakken og rakte den til Said, som med 
et forventningsfuldt smil tog imod den. Derefter valgte han lige så 
omhyggeligt en cigaret ud til sig selv. Han tændte for dem begge og 
gik hen til væggen, hvor han hentede en stol og anbragte den lige 
foran Said, så de sad overfor hinanden med ikke meget mere end en 
meters afstand.  

—Hvad skete der egentlig dengang, Said? spurgte Williams, da 
Said havde fået et par sug på cigaretten. Jeg mener, hvordan blev du 
overhovedet involveret i al den ballade? Du var jo sågar leder af jeres 
lille gruppe på et tidspunkt, ikke sandt? 

Saids øjne flakkede nervøst et øjeblik, inden han svarede:  
—Sir, jeg var meget ung, og alle var ophidsede på vesterlændinge 

den gang. Det var jo lige efter, at Ayatollahen var kommet tilbage til 
Iran igen, og... og... ja, det blev jo betragtet som rigtigt... altså det vi 
gjorde. Jeg sværger ved Allah, at jeg aldrig ville gentage det, hvis jeg 
fik lov til at leve mit liv om. 

—Selvfølgelig ikke, selvfølgelig ikke, svarede Williams. Lige meget 
med det. Men sig mig, hvad blev der egentligt af ham Wahil? Ham 
kæmpen, du ved. Ham har jeg ikke set længe.  

Williams smilede til Said, som omgående svarede:  
—Han blev professionel soldat, Sir. Han har kæmpet for forskelli-

ge krigsherrer i Afrika, og han har også været aktiv i Afghanistan. 
Men jeg ved ikke, hvor han opholder sig nu, selv om jeg tror, han 
stadig er i Afghanistan. 

—I Afghanistan, ekkoede Williams interesseret. Ja, der kan man 
bare se. Men hvornår har du så sidst hørt fra ham, eller om ham? bo-
rede han videre. 

—Jeg har aldrig hørt fra ham siden... ja, siden den gang, Sir, svare-
de Said. Men jeg har hørt om ham her i fængslet; nogen har set ham i 
Kabul så sent som i denne måned, men jeg har desværre ingen detal-
jer.  
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Said var begyndt at slappe mere og mere af, efterhånden som han 
sad og røg, og han følte sig i grunden rigtig godt tilpas lige nu. 

Williams lod Said ryge lidt mere uden at sige noget.  
—Hvad med din fætter, Akhmahel? fortsatte han så, da Said var 

næsten færdig med cigaretten. Han og dig var da vist gode venner, 
ikke sandt? Du må da vide, hvad der er blevet af ham?  

Said følte sig lettere euforisk nu, og han smilede ved spørgsmålet.  
—Ork nej, svarede han. Akhmahel kunne faktisk ikke fordrage 

mig, Sir, han syntes, jeg var en svækling.  
Said begyndte at klukle.  
—Og ved De hvad, Sir? Det havde han faktisk ret i. Og ved De, 

hvorfor jeg var leder af gruppen?  
Han lo endnu højere.  
—Jo, fordi jeg havde et værelse, der var stort nok til, at vi kunne 

samles i det uden at blive forstyrret – derfor! Den egentlige leder var 
jo...  

Said slog over i en hjertelig latter, inden han fortsatte sætningen,  
—...ja, det var jo ham selv, men vi kunne ikke mødes hos ham, og 

han måtte være ekstra forsigtig, fordi hans far, min onkel, var ansat 
på universitetet. 

Said var et stort smil fra øre til øre, og pludrede nu løs om alt, der 
faldt ham ind.  

—Ja, de sidste uger før vi snuppede ambassaden, behøvede han 
faktisk ikke at passe på mere, for da vidste hans far allerede besked. 
Akhmahel fandt nemlig en liste på sin fars kontor hvor næsten alle 
vores navne var opført. Både hans og mit og Wahil's og alle de an-
dres. 

Det gibbede i Williams, da han forstod, at professoren trods for-
buddet havde lavet en kopi af listen, men han lod sig ikke mærke 
med noget. I stedet smilede han til Said og spurgte:  

—Jamen, hvad er der blevet af ham? Hvor opholder han sig for ti-
den? 

—Ja, jeg er ikke sikker, svarede Said beredvilligt, jeg har kun et 
rygte – men det siges altså, at han er i Saudi Arabien sammen med 
Osama. 
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Tårerne trillede ned af Saids kinder af grin, da han ukontrolleret 
fortsatte.  

—Hold da helt kæft hvor er de alle sammen pisse bange for Osa-
ma, ha, ha, ha. Jeg tror, de har spurgt os alle sammen mindst hund-
rede gange, hvor han er henne, og de tror ikke en skid på os, når vi 
siger, vi ikke ved det, eller når vi siger, vi tror han er i Saudi Arabien, 
ha, ha, ha. Men det er han sgu nok ikke. Hør, hvad er der i de ciga-
retter, De har der, øh Sir, tror De, jeg kunne få en til? 

—Du får en med tilbage til cellen, Said, svarede Williams. Men lad 
os lige tale lidt mere sammen, skal vi ikke? 

—Jo, det er fint med mig, Sir, fortsatte Said. Bare spørg om hvad 
som helst, jeg ved jo alligevel ikke en skid, der er værd at vide, ha, 
ha, ha. Det er rygter alt sammen, ha, ha, ha. 

—Jamen, lad os da bare tale om rygterne, Said, sagde Williams 
muntert. De kan jo være sjove at tale om, ikke sandt? Så, hvad går 
der af rygter om Akhmahel? 

—Der er ikke mange rygter i omløb om Akhmahel, Sir, svarede 
Said. Jeg tror kun, jeg kender til ét rygte, og det er ikke særlig sikkert, 
ha, ha. Man siger, han er nået langt og som sagt er kommet i inder-
kredsen omkring Osama. Hvis rygterne taler sandt, vil verden snart 
komme til at høre mere fra ham, men jeg har ingen anelse om, hvad 
det skal betyde. 

Williams fornemmede, at Said ikke havde flere relevante oplys-
ninger, der kunne hjælpe ham med at lokalisere Wahil og Akhmahel, 
og han besluttede derfor at afslutte samtalen. Han fiskede meget 
omhyggeligt endnu en cigaret op af pakken og stak den i Saids skjor-
telomme. Derefter tog han en pakke reklametændstikker op af den 
ene bukselomme og stak ligeledes den i Saids skjortelomme.  

—Her er lidt til senere på dagen, Said, sagde han. Vent med at ry-
ge den til du er alene i cellen, OK? 

—Ja, det lover jeg – og mange tak, Sir, svarede Said. Jeg håber, du 
snart kommer igen... 

Williams ignorerede ham og gik hen til døren. Han trykkede på 
alarmknappen, som Dickens havde sagt, og en klokke hørtes et eller 
andet sted på gangen uden for. Næsten med det samme blev den sto-
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re jerndør åbnet, og han hørte tunge skridt nærme sig. Et øjeblik efter 
blev døren til forhørslokalet åbnet, og en bevæbnet vagt trådte ind.  

—Er alting i orden, Sir? spurgte vagten. 
—Ja, ja, alting er fint, jeg vil bare gerne herfra nu, svarede Willi-

ams.  
Ude på gangen hørtes nu skridt fra endnu en person, der nærmede 

sig lokalet, og et øjeblik efter trådte Dickens ind. Han blev stående i 
døren et øjeblik og så sig omkring, inden han sagde:  

—Hvis De er færdig med fyren her, så foreslår jeg, at De følger 
med mig tilbage igen. Så kan vagten følge ham her tilbage til cellen. 

—Ja, lad os komme af sted, svarede Williams, og de forlod lokalet.  
 
En time senere sejlede Williams med et kystbevogtningsskib til Mia-
mi, hvorfra han tog en taxa til lufthavnen. Han købte en billet til det 
næste rutefly til New York; flyet ville afgå allerede om en halv time, 
og han begav sig omgående til gaten. Nu skulle han i gang med at 
planlægge, hvordan de resterende navne fra listen kunne reduceres. 
Inden dagen var omme, ville Said være død – ja, han var måske alle-
rede død nu.  

Han tænkte på de oplysninger, Said havde givet. Det var i bund og 
grund ikke så forfærdelig meget, han havde bidraget med. Wahil var 
altså blevet set i Kabul for nyligt, hvilket muligvis kunne blive vær-
difuldt at vide. CIA overvågede et hus i Kabul, hvor mange al Qaeda 
folk havde deres gang, og hvorfra CIA havde opsnappet en betydelig 
mængde efterretninger, der havde vist sig særdeles værdifulde. Må-
ske skulle overvågningen intensiveres – der var jo altid en chance for, 
at Wahil, eller måske endda Akhmahel, trådte ind af døren en skøn-
ne dag. Akhmahel var åbenbart steget i graderne hos Osama, hvis 
rygterne ellers talte sandt, hvilket de ifølge Williams' erfaring ofte 
gjorde. Ud fra det Said havde fortalt, gættede Williams på, at Akh-
mahel var i færd med at markere sig yderligere. Det ville måske bare 
være et spørgsmål om tid, inden han gennemførte et eller andet. Jo, 
det ville være ganske godt, hvis han kunne få lokaliseret og uskade-
liggjort Akhmahel, inden det var for sent. Nå, tålmodighed, sagde 
han til sig selv, inden han tog sig en tiltrængt power nap på flyet. 
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Efter Williams havde forladt forhørslokalet, blev Said ført tilbage til 
cellen, nogenlunde lige så hårdhændet som han var blevet ført der-
fra. Men lige nu var Said ligeglad; han følte stadig velvære efter ciga-
retten, Williams havde givet ham, og nu glædede han sig til at ryge 
den, han havde fået med i brystlommen. Da døren blev smækket og 
låst, var han alene i cellen; de andre befandt sig udenfor i gårdarea-
lerne og ville først være tilbage om nogle timer. Han fandt cigaretten 
og tændstikkerne frem og tændte den. Han tog nogle kraftige, grådi-
ge sug på cigaretten i håb om at få så stærk en virkning som muligt. 
Da han var halvt igennem cigaretten, begyndte han at blive skuffet; 
var det bare en almindelig cigaret, han sad og pulsede på? Han tog 
yderligere et par store sug, uden at han følte sig bedre tilpas, og han 
begyndte at ærgre sig. Men så med ét indtrådte virkningen; men det 
var ikke den samme virkning som ved den første cigaret; var det mon 
en kraftigere blanding, tænkte han forventningsfuldt. Virkningen tog 
til, og Said begyndte at blive urolig; det føltes slet ikke rart det her... 
nej, det føltes slet ikke... Said blev mere og mere dårlig. Uden varsel 
begyndte koldsveden at springe frem over hele kroppen på ham, og 
hans syn blev sløret. Cigaretstumpen faldt på gulvet, og Said forsøg-
te at komme på benene, men faldt i stedet om på gulvet. Pludseligt 
blev han gennemrystet af en serie kramper, og hans krop trak sig 
bagover i en unaturlig stilling; han hev som en desperat efter vejret, 
men der kom ingen ilt ned til lungerne. Fråden stod ham om mun-
den, da han langsomt mistede bevidstheden, og et øjeblik efter døde 
han.  

Senere på dagen blev han fundet af sine cellekammerater, som fik 
tilkaldt vagten. Fængselslægen konstaterede, at dødsårsagen var et 
epileptisk anfald. Asken fra cigaretten blev fejet over i et hjørne, hvor 
den lå ind til næste morgen, hvor cellen blev rengjort af Saids for-
henværende medfanger. 

 
 

18. august 2004 
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Teheran  
Seyed Mossadegh havde tænkt sig at glæde sin far ved at dukke op 
uanmeldt i dag på faderens femogfirs års fødselsdag. Han var stolt af 
at have husket dagen, for den slags begivenheder var han ellers slem 
til at glemme. Han huskede ikke engang sin egen fødselsdag længere 
– den var uden betydning for ham. Han regnede faktisk ikke med at 
blive gammel som sin far. Han så derimod sig selv dø en ærefuld 
død på slagmarken et eller andet sted – i kamp for Allah og imod 
den store amerikanske satan. Hvad han ikke kunne vide, var, at 
skæbnen allerede havde lagt helt andre planer for ham; der ville intet 
ærefuldt blive over hans død – tværtimod.  

Sayed havde tænkt sig at købe friske figner til sin far, og han 
skyndte sig gennem Teherans gader, for at nå frem inden middags-
heden gjorde det helt umuligt at opholde sig udendørs, og alle de 
handlende trak sig tilbage for nogle timer. Han ville købe fignerne på 
torvet, ikke langt fra det, der engang havde været et af Shahens Pa-
ladser. Han var sikker på at finde det største udvalg netop der. Han 
drejede om et hjørne, og et øjeblik efter havde han nået sin destinati-
on. Der var endnu en del trængsel på torvet, og han var tvunget til at 
sætte farten ned for ikke at støde ind i alle de andre mennesker, der 
lige som ham var ude for at handle. Efter lidt søgen fandt han en bod 
med et passende udvalg, og han stillede sig op og ventede på, at det 
skulle blive hans tur. En stor mand stødte pludseligt ind i ham med 
stor kraft. Seyed mistede balancen og var lige ved at falde, men 
manden greb ham i faldet med et fast greb og fik bragt ham på bene-
ne igen. Sayed skulle lige til at sige noget, da han fik set nærmere på 
manden, som var et godt stykke større end gennemsnittet og havde 
et hårdt og uvenligt ansigt.  

Manden smilede til Sayed, uden at smilet dog nåede øjnene.  
—Jeg beder om forladelse, sagde manden. Et øjeblik efter var han 

forsvundet i folkemængden.  
Sådan et fjols, tænkte Sayed og ømmede sin arm. Havde han følt et 

lille stik, da manden greb ham i armen? Han var ikke sikker. Godt 
jeg ikke havde pengene i hånden lige i det øjeblik, han rendte mig 
over ende, tænkte han. 
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Den fremmede mand forlod hastigt torvet og fandt vej til en øde 
smøge, hvor han standsede. Han tog en æske op af lommen, og med 
stor forsigtighed tog han en ring af sin højre hånds langefinger. Hav-
de man undersøgt ringen nøjere, ville man have opdaget, at den 
havde en lille spids, der vendte ind mod håndfladen, og da manden 
lagde ringen i æsken, var han meget forsigtig med ikke at komme til 
at røre spidsen. Derefter tog han en navneliste samt en pen op af en 
anden lomme og stregede omhyggeligt et af navnene ud. Med drabet 
på Mohammad Hamaq i Gaza den 1. april og Sayed Mossadegh nu i 
dag, var der kun tre tilbage, tænkte han for sig selv. 

Sayed skulle netop til at forsøge at få prisen en anelse længere ned, 
da han pludseligt fik det dårligt. Han følte sig desorienteret og kunne 
ikke længere huske, hvad han var her for.  

Figensælgeren så undrende på ham og spurgte:  
—Er der noget galt, min ven? Du ser så bleg...  
Han blev afbrudt midt i sætningen, da hans kunde pludseligt faldt 

om foran ham, idet han rev flere af bodens varer med sig i faldet. 
Sælgeren sprang forskrækket rundt om boden for at hjælpe, men 
stivnede ved det syn, der mødte ham. Kunden lå i en fuldstændigt 
unaturlig forkrampet og bagoverbøjet stilling – med fråden boblende 
om munden.  

—Er her en læge? Er her en læge? Råbte sælgeren af sine lungers ful-
de kraft.  

Ganske få meter fra stedet hørte en mand råbet om hjælp, og han 
reagerede omgående.  

—Ja, jeg er læge, hvad er der sket? Råbte han tilbage og satte sig i 
bevægelse. Han måtte masse sig gennem menneskemængden, som 
var begyndt at stimle sammen om stedet. Men inden han nåede frem, 
var Sayed allerede bevidstløs, og et kort øjeblik senere døde han, 
uden at den tililende læge kunne stille noget op. Efter en hastig un-
dersøgelse af Sayed, kunne han blot konstatere, at manden tilsynela-
dende var død som følge af et epileptisk anfald – omend anfaldet 
havde været voldsommere, end noget han tidligere havde set i sin 
karriere. 
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25. september 2004 
 

CIA’s hovedkvarter, Langley, Virginia 
Christine Higgins vidste med det samme, hvad hun skulle gøre med 
den information, hun netop havde modtaget. Hun huskede stadig 
samtalen med Allan Parker, selv om den havde fundet sted for mere 
end et år siden. Det var faktisk en del af hendes job at huske forskel-
lige ting, der umiddelbart forekom ubetydelige, men som i andre 
sammenhæng eller i forbindelse med andre oplysninger kunne vise 
sig værdifulde.  

Den aktuelle information var kommet som en e-mail, og hun beslut-
tede at videresende den til Parker, idet hun forinden havde under-
søgt, om han havde tilstrækkelig clearing til at få en kopi af netop 
denne mail. Hun skrev et par ord som indledning og videresendte 
den. Et øjeblik efter var hun i gang med at se på den næste sag og 
tænkte ikke mere på sagen. Hvis nye informationer dukkede op, som 
relaterede til det, hun lige havde sendt, ville hun automatisk komme 
i tanker om sagen igen – sådan fungerede hendes hukommelse. 

 
 

25. september 2004 
 

Sierra Nevada Ørkenen  
Parker sad på sit kontor, da mailen fra Christine Higgins ankom til 
hans mailboks. Han havde ikke sønderlig travlt i dette øjeblik, så han 
åbnede den med det samme. Mailen var kort og upersonlig og lød: 

‘Mr. Allan Parker. I fortsættelse af Deres forespørgsel af 23. maj 
2002 er nedenstående kommet ind.’  

Mere stod der ikke i indledningen. Han kunne ikke umiddelbart 
huske at have sendt nogen forespørgsel til Langley, så han undrede 
sig over formuleringen. Han kunne se, at der var tale om en videre-
sendt mail, og at den oprindelige mail havde været stilet til CIA-info, 
som var en af de mange mail-adresser, CIA benyttede sig af. Afsen-
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deren var en lægelig organisation med navnet, ’Medical Crime Survey 
– MCS. Meddelelsen, som var dateret med dags dato, bar overskrif-
ten: ’Aparte dødsfald.’ Han læste den.  

’Medical Crime Survey MCS har modtaget oplysninger om et 
dødsfald, som giver anledning til indrapportering. Omstændighe-
derne er som følger. Den 18. august overværede en tilfældigt tilste-
deværende læge en mands død på åben gade i Teheran. Den umid-
delbare dødsårsag blev på stedet noteret som et epileptisk anfald. En 
senere obduktion afslørede imidlertid alvorlige uregelmæssigheder i 
forhold til den oprindeligt anslåede dødsårsag, i hvilken forbindelse 
opmærksomheden henledes på følgende: Cerebellum (Lillehjernen) 
var svampeagtig og stærkt misfarvet; Medulla oblongata (den for-
længede rygmarv) var i begyndende opløsning; Medulla spinalis 
(rygmarven) var fuldstændig i opløsning. Der foreligger ingen medi-
cinske fortilfælde for ovenstående, og den faktiske dødsårsag må 
derfor betragtes som uafklaret. I håb om at nærværende kan være til 
nytte, vil vi sætte pris på enhver oplysning om eventuelle biologiske 
udslip – eller andre uregelmæssigheder af biologisk art – som I måtte 
have kendskab til.’  

Mailen var skrevet af Abraham Lesley Clark Ph.d. 
Parker vidste lige med samme, hvad det drejede sig om. I helvede, 

tænkte han. Nu er fanden løs. Ud over det, der faktuelt stod i e-
mailen, kunne Parker også læse par ting, som faktisk ikke stod i den. 
For det første var der ingen tvivl om, at MCS mistænkte, at dødsfal-
det hang sammen med et biologisk våben af en eller anden art, eller i 
det mindste et biologisk uheld, for ellers ville Lesley Clark ikke have 
afsluttet sin mail med en anmodning om informationer fra CIA. For 
det andet betød mailen, at dødsfald forårsaget af A-tox 457 ikke på 
lang sigt kunne tilskrives epileptiske anfald; i hvert fald ikke hvis der 
blev foretaget en obduktion. Den sidste oplysning var betydnings-
fuld i forhold til fremtidige laboratorietests. Endelig var der så den 
uhyggelige kendsgerning, at CIA manden, John Williams, åbenbart 
var ude i et eller andet ærinde, der bestemt ikke tålte dagens lys. 
Tanken om et endnu værre scenarie slog pludselig ned i Parker. 
Hvad hvis Williams slet ikke havde stadset mere, og at det i stedet 
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var havnet i hænderne på en eller anden idiot – et eller andet sted. 
Tanken var skræmmende. Sandt at sige var der kun en formildende 
omstændighed ved det hele: Dødsfaldet havde fundet sted i Iran – og 
ikke i USA, hvor den slags kunne få uoverskuelige eftervirkninger.  

Parker sad i flere minutter og så frem for sig. Hvad pokker skulle 
han stille op? Det lå jo ligesom i kortene, at han skulle reagere på 
mailen på en eller anden måde, men hvordan? Han turde ikke være 
for direkte; først og fremmest fordi Hemingway ville eksplodere, 
hvis en skandale var under opsejling; men også fordi han var bange 
for, hvad Williams måske kunne finde på, hvis han blev konfronteret 
med sagen. Der var hele tiden den forbandede PATRIOT Act, som 
man skulle være meget forsigtig med ikke at komme på tværs. Ameri-
ka! De fries land, tænkte han ironisk. Vor Herre bevares, de var jo 
snart ikke mere frie end Nordkoreanerne.  

Han besluttede at gøre det eneste, der reelt set var at gøre i sådan 
en situation. Han ville sylte sagen; simpelthen sylte den, indtil den 
enten døde af sig selv, eller indtil han i det mindste havde tilstrække-
ligt med gode nyheder, han kunne pakke skandaletruslen ind i. Lige 
nu kunne han alligevel ikke gøre andet end at krydse fingre. 

 
 

6. oktober 2004 
 

Bruxelles 
En mobiltelefon begyndte at spille Beethovens 4. symfoni. Tonerne 
blandede sig med en enerverende brummende lyd fra mobiltelefo-
nens indbyggede vibrator. Den særegne musik nåede ud på det 
smagfuldt indrettede badeværelse i en af mini-suiterne på hotel Le 
Plaza. Rolf Duvenhart genkendte omgående lyden. Lige nu lå hans 
mobiltelefon på natbordet ved siden af sengen og insisterede på hans 
opmærksomhed. Den kraftige, indbyggede vibrator fik telefonen til 
at danse hen over natbordet, for til sidst at falde ned på sengen og 
derfra glide videre ned på det tykke tæppe. Den brummende lyd for-
svandt omgående, men Beethoven spillede upåvirket videre. Rolf 
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overvejede et kort øjeblik at tage den, men besluttede sig for at lade 
være. Når man står under bruseren med en tandbørste i munden, 
kan man godt tillade sig at ignorere omverdens forsøg på at nå en. 
Desuden vidste han godt, hvem det var der ringede, og han vidste 
også, hvad vedkommende havde at sige. Det var nærmest en slags 
høflighedsopkald – i stedet for det obligatoriske brev: ’Vi takker for 
den interesse De har vist… …men stillingen er desværre besat til an-
den side.’ Osv. osv. 

Beethoven standsede brat – midt i en takt – og Rolf skyllede mun-
den i det tempererede vand, der strømmede ned over ham. Han 
slukkede for vandet og rakte ud efter det store frotté håndklæde og 
begyndte at tørre sig. Rolf Duvenhart var en stor mand. Ikke stor på 
den måde bodybuildere er, men naturligt stor. Med sine godt en me-
ter og halvfems og sine et hundrede kilo var han bestemt en mand, 
man lagde mærke til. Han havde pænt, tætklippet mørkeblond hår, 
og midt i det relativt store, men harmoniske ansigt lyste et par intel-
ligente og venlige blå øjne. Han var en mand, som de fleste kvinder 
fandt attraktiv, og de fleste mænd fandt sympatisk. Men Rolfs bedste 
egenskab var, at han var i stand til at vinde yderligere ved nærmere 
bekendtskab. Selv om der så afgjort havde været en hel del kvinder i 
hans liv, var han i en alder af treogfyrre stadig ugift. Den rette kvin-
de var aldrig dukket op, og han var for længst blevet fortrolig med 
tanken om at tilbringe resten af sine dage som ungkarl. Rolf var ud-
dannet jurist med international ret som speciale. Han beklædte aktu-
elt en betydningsfuld stilling inden for det tyske efterretningsvæsen. 

Beethoven vendte tilbage med fornyet styrke. Rolf tøvede et par 
sekunder, men besluttede så at tage opkaldet – jeg kan lige så godt få 
det overstået, tænkte han. Han viklede håndklædet omkring livet og 
trådte ud fra badeværelset og ind i det komfortable hotelværelse, 
hvor han havde sovet. Han fandt telefonen halvt inde under sengen, 
og han mærkede vibratoren, da han samlede den op.  

—Duvenhart, sagde han kort, da han havde etableret forbindelsen. 
—Ah, glimrende – der er De. Det er Axelsson her, blev der svaret. 

Jeg var ved at tro, jeg ikke ville nå at få fat i Dem, inden De rejste, 
Duvenhart. Ja, for De er vel stadig i Bruxelles, ikke sandt? 
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—Jeg var under bruseren, svarede Rolf kort.  
Han var ikke i humør til at høre en længere redegørelse om, hvor-

for netop han ikke ville få jobbet. Han ville gerne gøre samtalen så 
kort som muligt.  

—Jeg forstår, svarede Axelsson. Men vi har desværre ingen tid at 
spilde. De er blevet indstillet til positionen, og man venter dem til en 
ansættelsessamtale om en time. Så i betragtning af den tætte morgen-
trafik må vi af sted omgående. Jeg er foran hotellet om cirka fem mi-
nutter, kan De nå det? 

Rolf svarede ikke med det samme. Han forsøgte at blive enig med 
sig selv, om Axelsson lige havde sagt, ’De er blevet indstillet til posi-
tionen.’ Det var kommet fuldstændig uventet. Det kunne jo ikke pas-
se; det måtte bero på en fejltagelse; de måtte have forvekslet kandi-
daterne. Han forsøgte at genkalde sig samtalen. Modstanden mod 
hans kandidatur fra ikke mindst engelsk og spansk side havde jo ik-
ke været til at tage fejl af – for slet ikke at tale om amerikanerne. De-
res repræsentant havde været temmelig arrogant og direkte ufor-
skammet, og Rolf havde kvitteret ved at ignorere manden fuldstæn-
digt. USA havde ganske vist intet direkte at sige i forbindelse med 
ansættelsen til den nyoprettede stilling – det var jo trods alt et euro-
pæisk anliggende – men der måtte jo være en grund til, at de i det 
hele taget havde været repræsenteret ved samtalen. 

—Er De der endnu, Duvenhart? afbrød Axelsson hans tanker. 
—Ja, jeg er her endnu, svarede Rolf. Jeg er bare lidt – skal vi sige – 

forbavset over at høre, at jeg er blevet indstillet. Ja, De var der jo selv, 
Axelsson, så De må da have bemærket, at det ikke gik specielt godt. 
Det virkede ikke som om, der var ved at udvikle sig konsensus om-
kring mit kandidatur, vel? 

—Ikke alt er, som det ser ud på overfladen, Duvenhart, svarede 
Axelsson diplomatisk. Men det kan jeg forklare undervejs. De må 
skynde Dem. Jeg holder uden for hotellet om nogle minutter. 

Forbindelsen blev afbrudt og Rolf lagde telefonen på natbordet. 
Han gik hen til vinduet og så fraværende ned på gaden. Han forsøg-
te at genkalde sig de seneste to dages begivenheder. Den første kon-
takt havde – lige som nu – været med Axelsson. Den svenske diplo-
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mat fra EU-hovedkvarteret i Bruxelles havde angiveligt fungeret som 
en slags headhunter.  

—Jeg har fået til opgave at stikke en forsigtig føler ud, havde 
Axelsson sagt. Man er ikke interesseret i, at flere end højest nødven-
digt kender til planerne, hvis De forstår, hvad jeg mener. 

Rolf havde absolut ikke forstået, hvad Axelsson mente, og havde 
derfor spurgt:  

—En forsigtig føler ud om hvad? Hvilke planer taler De om? Og 
hvem er man? 

—Ja, sagen er lidt – speciel, havde Axelsson svaret. Men jeg repræ-
senterer en nyligt nedsat særlig kommission inden for EU – med fuld 
støtte fra de fleste medlemslande, naturligvis.  

Han havde ikke uddybet det yderligere, men havde insisteret på at 
mødes.  

—Jeg vil meget gerne tale med Dem, havde han sagt. Har De mu-
lighed for at komme til Bruxelles – med det samme?  

Rolf havde fornemmet, at han ikke ville få mere at vide på telefo-
nen, og nærmest af nysgerrighed han så indvilliget i at komme med 
det samme. Ifølge Axelsson lå der allerede en flybillet i Rolf Duven-
harts navn i Hamborgs lufthavn, og de to mænd havde truffet hin-
anden allerede samme aften på et kontor i byens centrum. 

Axelsson var en nydelig mand et sted i tresserne. Han havde 
stærkt vigende hårgrænse, og det hår der var tilbage, var grå-
sprængt. Han havde rolige, intelligente øjne og et mildt ansigtsud-
tryk, der intet røbede om den indre tilstand. Han var klædt i en mør-
keblå habit og bar et diskret slips, som var prydet med en guldslip-
senål.  

—Det, jeg nu vil fortælle Dem, er fortroligt, havde Axelsson ind-
ledt mødet. Som højt placeret medlem af det tyske efterretningsvæ-
sen er fortrolighed naturligvis på ingen måde fremmed for Dem, 
Duvenhart, men jeg nævner det alligevel, så alle formaliteter er på 
plads. 

Rolf blev forbavset over, at Axelsson kendte til hans tilknytning til 
det tyske efterretningsvæsen, men svarede uforstående:  
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—Jeg tror, der må være en misforståelse af en eller anden art her. 
Hvad i alverden giver Dem dog den ide, at jeg skulle være ansat ved 
den tyske efterretning? 

Axelsson så et øjeblik på Rolf med et udtryk af skuffelse i ansigtet. 
Så åbnede han en skuffe, tog en mappe op, og smed den på bordet 
foran Rolf.  

—Jeg tror, vi kan spare en hel del tid, hvis De lige kaster et blik på 
indholdet af denne mappe, sagde han så. 

Rolf åbnede mappen og havde meget svært ved at skjule sin for-
bløffelse over indholdet. Foran sig havde han en komplet sagsmappe 
med alle hans egne data. Det var der alt sammen; lige fra en kopi af 
hans dåbsattest, hans eksamensbeviser og militærpapirer til hans se-
neste ansættelsesaftale med efterretningsvæsnet. Axelsson vidste til-
syneladende alt, hvad der var værd at vide, om ham. Han vidste ikke 
helt, hvad han skulle sige, men til sidst lagde han papirerne tilbage i 
sagsmappen og smilede skævt.  

—Jamen jeg er skam imponeret, Axelsson, sagde han endeligt, så 
lad os da for alt i verden springe alle yderligere formaliteter over. 
Hvad drejer det her sig om? 

—Mange tak, Duvenhart, svarede Axelsson lettet. Ja, det drejer sig 
helt enkelt om terror. Eller rettere – bekæmpelse af terror. 

Rolfs interesse var omgående fanget, og Axelsson fortsatte:  
—Et repræsentativt antal medlemmer i EU har ytret ønske om, at 

der oprettes et nyt organ i Europa. Et organ, som har til opgave at 
koordinere terrorbekæmpelsen mellem de respektive medlemslande. 

Rolf spekulerede på, hvad et repræsentativt antal dækkede over, 
men sagde ikke noget, og Axelsson gik videre:  

—Man er blevet enige om, at organet, eller organisationen, skal 
kaldes European Anti Terror Organisation – EATO i daglig tale – og 
man er enige om, at den skal have sit hovedsæde i Tyskland; i Ham-
borg nærmere betegnet. 

Rolf hævede øjenbrynene.  
—I Hamborg? Hvorfor lige netop der? spurgte han. 
Axelsson smilede skævt.  
—Af sentimentale årsager, vil jeg tro, svarede han. 
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Denne gang kneb Rolf øjnene sammen.  
—Af sentimentale årsager? ekkoede han  
—Ja, af sentimentale årsager, gentog Axelsson. Det var jo trods alt i 

Hamborg, at en væsentlig del af ellevte september blev planlagt, og 
så har man vel ment, at det ville være en passende gestus over for 
vore bekymrede venner på den anden side af Atlanten.  

Rolf var ikke helt sikker på, at han forstod.  
—Hvor passer jeg ind i historien? spurgte han.  
—Det kommer jeg straks til, svarede Axelsson. Men lad mig starte 

med at sig, at de nødvendige bevillinger er sikret. Der er med andre 
ord den nødvendige finansiering bag ved ønsket om at realisere EA-
TO. Det man mangler, er den rette mand til at lede organisationen; 
en mand med den rette indstilling, hvis jeg må bruge denne frase. 
Som jeg nævnte på telefonen, er det faldet i mit lod at stikke nogle fø-
lere ud. Man ønsker et antal kandidater at vælge imellem, og det er 
min klare overbevisning, at De passer glimrende til den ønskede pro-
fil. Spørgsmålet er imidlertid, om De overhovedet kunne tænke Dem 
at kandidere til stillingen.  

Rolf mærkede, hvordan hans puls steg.  
—Det kan jeg svare næsten ubetinget ja til, svarede han. Men er 

man bekendt med mine personlige holdninger til terror og ikke 
mindst til årsagerne til terror? Jeg ser ikke terror – eller i det mindste 
ikke årsagen til den – som noget udefrakommende. Det synspunkt 
har jeg givet offentligt udtryk for. 

—Jo, vist – de synspunkter er os ikke fremmede, svarede Axelsson 
med antydningen af et smil på læberne. Og måske er det slet ikke så 
usundt med en smule selvkritik i samarbejdet tværs over Atlanten. 

 
Rolf blev revet ud af sine tanker, da det bankede på døren. Han hav-
de helt glemt at skynde sig – han stod stadig ved vinduet med hånd-
klædet omkring livet. Han gik hen til døren og åbnede den på klem, 
så han kunne se ud. En mand i chaufføruniform stod uden for døren.  

—Hr. Axelsson venter på Dem, sir, sagde chaufføren på glimrende 
engelsk.  

—Tak! Sig, jeg er nede om fem minutter, svarede Rolf.  
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Chaufføren bukkede diskret og gik, og Rolf skyndte sig i tøjet. Syv 
minutter senere trådte Rolf ud på Boulevard Adolphe Max, hvor det 
luksuriøse hotel Le Plaza ligger. Han fik med det samme øje på 
chaufføren, der havde været ved hans hotelværelse. Han stod foran 
en mørkeblå Jaguar, som holdt ved kantstenen foran hotellet. Rolf 
gik hen til bilen og nikkede til chaufføren, som omgående åbnede 
døren for ham.  

—Godmorgen, Duvenhart, hilste Axelsson ham, da døren lukkede. 
Vi må skynde os – det vil ikke være godt at komme for sent.  

Rolf følte sig truffet af bemærkningen, men sagde ikke noget. En 
dårligere start på en ny karriere kunne man vel dårligt få. Først et 
indledende interview, der forløb tvivlsomt, og nu en underforstået 
reprimande fra headhunteren: ’du er for sent på den til din ansættel-
sessamtale’. De må jo være virkelig opsatte på at få mig.  

—Nu må De fortælle mig, hvad der gik godt i går, sagde han. Jeg 
er virkelig forbavset over indstillingen. USA var jo lige ved at ned-
lægge veto mod mig. Hvad er det, der foregår, Axelsson?  

Bilen satte i bevægelse.  
—Som jeg nævnte tidligere, begyndte Axelsson i et afdæmpet to-

nefald, så er alt ikke nødvendigvis, som det ser ud.  
Han holdt en pause og så eftertænksomt frem for sig.  
—Ja, De må have mig undskyldt et øjeblik, sagde han så, men det 

er meget vigtigt, at jeg får sagt det næste på den helt rigtige måde. En 
fortalelse fra min side kan måske medføre, at De skifter mening med 
hensyn til Deres kandidatur. Det vil jeg meget nødigt være skyld i, 
hvilket De sikkert kan forstå. 

Rolf så undrende på Axelsson. Hvorfor al den dramatik? tænkte 
han. Hvorfor siger han ikke bare tingene lige ud?  

—Ser De, Duvenhart, fortsatte Axelsson, der er en vis mangel på 
overensstemmelse mellem de enkelte EU-landes prioritering og ikke 
mindst håndtering af terrorbekæmpelsesproblematikken. Nogle lan-
de prioriterer emnet meget højt, imens andre lande helst ser, at det 
hele får fred til at gå i sig selv igen. Duvenhart, jeg er sikker på, alt 
dette ikke er fremmed for dem. Hvis vi skulle gøre tingene, som USA 
gerne så det, ansatte vi en jernhård militærmand, som med stort set 
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frie hænder skulle indkredse samtlige sandsynlige eller blot mulige 
terrorist i hele Europa, for at sende dem til Guantánamo. Der er sågar 
de medlemslande, som godt kunne leve med en sådan løsningsmo-
del. Men der er så sandelig også de lande, der vil kæmpe imod en 
sådan udvikling med næb og klør. Blandt de sidst nævnte er i særde-
leshed Tyskland, Frankrig og Sverige. Situationen er selvsagt særde-
les ømtålelig, og der er derfor brug for en karismatisk person, som 
med intelligens – og ikke mindst diplomatisk indføling – kan samle 
landede om EATO. En person, som ganske vist vil gøre sit yderste 
for at løse opgaven tilfredsstillende, men som alligevel ikke ukritisk 
spiller med på den amerikanske model, så at sige. Duvenhart, De 
sagde til mig, da de steg ind i bilen, at USA ville nedlægge veto imod 
Dem – hvis landet ellers havde haft en stemme i sagen. Men sandhe-
den er faktisk en smule anderledes. Faktisk har Tyskland, Frankrig 
og Sverige allerede truet med at nedlægge veto mod oprettelsen af 
EATO i det hele taget, hvis det ikke bliver Dem, som bliver indstillet 
til at lede opbygningen. Den risiko, vil amerikanerne alligevel ikke 
løbe, så Deres kandidatur har på den baggrund opnået direkte op-
bakning fra USA. Jeg håber, jeg har udtrykt dette så forsigtigt som 
muligt, og at De indser, at De står med en enestående mulighed for 
at gøre en forskel inden for terrorbekæmpelse, hvis De vel at mærke 
accepterer det tilbud, jeg er vidende om, at De vil få i dag. 

Rolf var tavs; Axelssons ord måtte have tid til at falde på plads i 
hans hoved. Bilen standsede ved EU-parlamentsbygningen. Begge 
mænd blev siddende i bilen. Axelsson iagttog Rolf nøje, men det var 
umuligt for ham at vurdere, hvilke tanker der strømmede gennem 
hans hoved.  

—Godt, Axelsson, sagde Rolf endeligt. Min fornemmelse er, at De 
har været åben og ærlig over for mig, og jeg tror derfor, jeg har et 
godt billede af, hvad jeg går ind til, hvis jeg tager imod det tilbud, De 
siger jeg vil få herinde.  

Han så ind på den imponerende parlamentsbygning.  
—Jeg kan kun sige, at jeg glæder mig til at prøve kræfter med op-

gaven, fortsatte han og rakte hånden frem til Axelsson, som lyst op i 
et smil og tog hånden.  
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—Skal vi gå indenfor? sagde Axelsson. 
 

To timer senere trådte Rolf Duvenhart ud fra EU-
parlamentsbygningen i Bruxelles som leder af den nyoprettede orga-
nisation til bekæmpelse af terror i Europa – European Anti Terror 
Organisation, EATO. Han var med fuld sanktionering fra det tyske 
efterretningsvæsen med omgående virkning blevet fritstillet fra sit 
job, og han ville begynde opbygningen af den nye organisation alle-
rede dagen efter. 

 
 

1. april 2005 
 

Alfa-250, Sierra Nevada ørkenen 
Løsningen på sagen om de forsvundne fire gram A-tox-457 kom med 
posten den første fredag i april måned. Allan Parker gennemgik som 
sædvanligt og rutinemæssigt de forskellige forsendelser til anlægget, 
hvilket blandt andet medførte en gennemlysning af samtlige breve 
og pakker. Siden Anthrax brevene, umiddelbart efter ellevte septem-
ber, var der ikke blevet taget chancer med indkommende post af no-
gen art. Et af brevene var fra Pentagon og var adresseret til sikker-
hedschefen personligt. Parker var ikke uvant med breve fra det ame-
rikanske forsvarsministerium, som Alfa-250 henhørte under, og han 
lagde derfor blot brevet i sin indbakke til senere læsning. Alfa-250 
hentede selv sin post i helikopter fra et posthus i Oakland, og det var 
sjældent, at Parker havde den i hænderne før omkring middagstid, 
hvilket også var tilfældet i dag. Det tog yderligere tre kvarter, før alle 
breve og pakker var clearet og klar til distribution, og Parker beslut-
tede sig for først at gå ned i anlæggets kantine for at spise sin frokost. 
Klokken var derfor hen ad to om eftermiddagen, før han igen sad 
med brevet fra Pentagon i hænderne, og denne gang besluttede han 
at læse det.  

Han rev kuverten op med fingrene, foldede det officielt udseende 
brev ud og begyndte at læse. Udvidede overvågningsprocedurer, stod 
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der som overskrift. Brevet var skrevet i det sædvanlige stive og uper-
sonlige sprog, som Pentagon altid benyttede, og det handlede, som 
så ofte siden World Trade Center, om en yderligere intensivering af 
kampen mod terror. Allerede i indledningen var der en henvisning 
til US-lovgivning H.R. 3162 af 24. oktober 2001 'USA PATRIOT Act'. 
Han scannede teksten med øjnene og overvejede, om han kunne til-
lade sig at lægge det over i sin til stadighed voksende ’læses-ved-
lejlighed’ bunke, men et eller andet fangede hans opmærksomhed. 
Ifølge brevet havde Pentagon oprettet et særligt organ, hvor sikker-
hedsofficerer kunne indberette forskellige uregelmæssigheder, som 
de var kommet undervejs med. Organet havde fået navnet, PATRIOT 
Act – Internal Information Office, forkortet til PIIO. Man ønskede op-
lysninger om stort set alt – med så mange detaljer som muligt – og 
man gjorde en hel del ud af at pointere, at oplysningerne sagtens 
kunne omhandle personer, der havde en højere rang end en selv. Der 
blev garanteret fuld anonymitet til oplysningsgiverne. Endelig stod 
der, at oplysningerne kunne indberettes enten telefonisk, per brev, 
per telefax eller per e-mail. Brevet var underskrevet af, Donald An-
dersson, US-forsvarsministerium, Pentagon.  

Parker læste brevet igen og forsøgte at gøre sig klart, hvad omfan-
get af instruksen var. Han var på ingen måde tilhænger af PATRIOT 
Act – det skulle guderne vide, og tanken om at være whistleblower var 
heller ikke hans kop te. Men en lige nu kunne det måske give ham en 
hjælpende hånd til at komme af med den snart to år gamle sag om de 
stjålne fire gram. Hans største bekymring var faktisk, om han kunne 
regne med den anonymitet, som PIIO lovede? Han overvejede det et 
par minutter, inden han besluttede sig for, at det måtte man kunne. 
Hvis de ville have folk til at rende rundt og stikke hinanden, måtte 
de også sikre anonymiteten – ellers ville det ikke kunne gennemfø-
res. Han besluttede sig for at prøve. Hvo intet vover! Han tjekkede 
sin kalender. Der var heldigvis ikke noget vigtigt resten af dagen. 
Derefter tjekkede han generalens kalender og konstaterede til sin sto-
re tilfredshed, at despoten tilsyneladende ikke ville være på anlæg-
get hele dagen. Så var det bare med at komme i gang. Han trykkede 
på mellemrumstasten på Pc'ens tastatur, og skærmen vågnede til 
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live. Han tastede sin adgangskode og havde straks efter Pc'ens digi-
tale skrivebord aktivt. Med nogle få klik fandt han, hvad han søgte; 
en mappe med overskriften: John Williams, CIA. Han åbnede den. Den 
indeholdt tre filer. To af dem var digitale optagelser fra anlæggets in-
terne overvågningskameraer og den tredje var en rapport i Pdf-
format. Han valgte at sende en e-mail. Hvis han nu vedhæftede de tre 
filer, burde det være nok til at de kunne starte en efterforskning. 
Rapporten var detaljeret, helt ned til en næsten ordret gengivelse af 
samtalen med generalen. I mailteksten henviste han til brevet, han 
netop havde modtaget fra Pentagon, samt til de vedhæftede filer. 
Derudover henviste han til den mail, han havde fået fra 'Medical 
Crime Survay', som han ville sende separat. For en sikkerhedsskyld 
udtrykte han sin forventning om, at anonymiteten ville blive respek-
teret. Da det hele var klar, holdt han eftertænksomt musen over 
'Send' i flere sekunder, inden han endeligt besluttede sig – og sendte 
den. 

Få sekunder senere ankom mailen til en server i den anden ende af 
USA. Hvad, Parker imidlertid ikke vidste, var, at der ankom omtrent 
femten tilsvarende mail hver time døgnet rundt, og det havde der 
gjort i flere måneder. Alfa-250 havde stået temmelig langt nede på li-
sten over de officielle anlæg, som skulle have instruksen fra Penta-
gon. I løbet af én til to uger ville Parkers mail blive åbnet og priorite-
ret som enten 1, 2 eller 3. Hvis hans mail blev prioriteret som '1', ville 
den blive efterforsket med det samme, og hvis den blev prioriteret 
som '3', ville den blive ignoreret. Parkers mail blev prioriteret som '2', 
hvilket medførte, at der skulle gå næsten ti måneder, før den blev ta-
get alvorligt. 

 
* * * 
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Angreb 
 

Torsdag, den 26. januar 2006 
 

Langley, 13:00 
Mailen fra Parker dukkede op hos CIA speciel agent George Arm-
strong lige efter frokost, hen imod slutningen af januar måned. Et par 
dage i forvejen havde Armstrong besluttet, at ville gennemgå nogle 
af de ophobede prioritet '2' sager, og nu var han nået til den gamle 
mail fra Parker. En eller anden havde læst den allerede den 6. maj 
2005, kunne Armstrong se, og vedkommende havde tilføjet et ganske 
kort notat, som Armstrong indledningsvis læste på skærmen: ’Sagen 
er måske nok lidt mærkelig, men højst tænkeligt uden reelt indhold. 
En biologisk kultur af en eller anden art er, ifølge det oplyste, blevet 
'stjålet' af en højtstående person fra vore egne rækker. Det findes 
imidlertid ikke bevist, at kulturen ikke lige så vel kunne være for-
svundet af andre årsager. Ifølge det oplyste er der ikke tale om 
mængder, der udgør nogen reel risiko for den nationale sikkerhed. 
Sagen bør undersøges, når ressourcerne tillader det.’ 

Armstrong foldede eftertænksomt hænderne bag nakken og så 
frem for sig. Ville det mon være umagen værd at læse rapporten, 
tænkte han? Nå, han kunne jo begynde at læse den, og hvis den ikke 
fangede hans interesse relativt hurtigt, kunne han jo droppe den og 
omprioritere den til '3'. Han åbnede det vedhæftede Pdf-dokument og 
begyndte at læse. Allerede efter den første side var hans interesse 
vakt. Armstrong vidste kun alt for godt, hvem John Williams var, og 
sandt at sige kunne han ikke fordrage det arrogante røvhul. Han læ-
ste hele rapporten, som heldigvis var udfærdiget i et letforståeligt 
sprog. Ser man det, tænkte han; så den højtdekorerede general, Lau-
rence D. Hemingway, prøver at dække sin egen røv – det var yderst 
interessant. Som dokumentation for selve tyveriet blev der henvist til 
to digitale optagelser, som ligeledes var vedhæftet; og som doku-
mentation for den ulovlige anvendelse af kulturen, henvistes der til 
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en mail fra 'Medical Crime Survay.' Armstrong lagde ud med at se 
de to digitale optagelser. Han så dem begge tre gange, inden han var 
overbevist om, hvad det rent faktisk var, han havde set. Til sidst læ-
ste han mailen fra MCS. Han gøs indvendigt ved tanken om den 
virkning, kulturen tilsyneladende havde haft på ofret. Uden tøven 
prioriterede han sagen op til '1', hvorefter han foretog en ganske en-
kel, men meget afslørende undersøgelse. I lighed med de få andre 
specialudvalgte agenter, som var tilknyttet den relativt nyoprettede 
enhed, havde Armstrong næsten uindskrænket adgang til hele CIA's 
databasestruktur. Det krævede en meget høj autorisation, at få ad-
gang til basen med fortegnelser over agenternes færden, men sådan 
en autorisation havde Armstrong, og han undersøgte nu med nogle 
få forespørgsler, hvor John Williams havde opholdt sig den 18. au-
gust 2003; dagen, hvor det mystiske dødsfald i Teheran havde fundet 
sted. Han blev ikke spor overrasket over at få bekræftet, at Williams 
netop havde befundet sig i Teheran den pågældende dag. Armstrong 
følte sig overbevist; John Williams havde med stor sandsynlighed 
stjålet de fire gram høj-toksisk materiale, og han havde formentlig 
benyttet det til at dræbe en mand i Teheran. Hvad alt det så skulle 
betyde, vidste han imidlertid ikke. At en CIA agent havde likvideret 
en eller anden et eller andet sted i Mellemøsten, var jo ikke specielt 
alarmerende, men at han havde stjålet den omhandlede kultur fra et 
tophemmeligt biologisk laboratorium – se det var en ganske anden 
sag. Det ville ikke bekymre Armstrong det mindste, hvis Williams 
havde fået skaffet sig nogle problemer på halsen; tværtimod – det 
var måske lige, hvad den skiderik trængte til. Han gik i gang med at 
skrive sin rapport, idet han anbefalede, at sagen blev undersøgt nøje. 

 
 

Tirsdag, den 31. januar 2006 
 

Najrãn, 14:10 
To mænd sad på et tykt tæppe på gulvet i et lille hus i byen Najrãn, i 
det sydlige Saudi Arabien, i nærheden af grænsen til Yemen. Foran 
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dem lå nogle Europakort i forskellige målestok bredt ud sammen 
med to detaljerede bykort over henholdsvis Hamborg og Køben-
havn. Den ene mand var iført en blålig skjorte og europæiske blå 
jeans. Han var høj og muskuløs, havde kort, mørkt hår og latinske 
ansigtstræk uden skæg. Manden hed Akhmahel bin Kanhal. Den an-
den mand havde i modsætning til Akhmahel et stort fuldskæg, som 
dækkede et magert ansigt med et mildt nærmest sørgmodigt udtryk. 
De to mænd talte dæmpet, men intenst sammen og de var på for-
navn med hinanden. Manden over for Akhmahel var – Osama bin 
Laden.  

—Nej, finansieringen er ikke noget problem, Akhmahel, sagde bin 
Laden. Det, der bekymrer mig, er, at det lyder så let... alt for let. 
Hvordan vil du transportere sådan en? Den er jo ikke sådan lige til at 
skjule, og den kan ikke leveres alle steder. 

—Nej, men den kan leveres i Marseille, svarede Akhmahel. Derfra 
transporterer vi den i bil. Grænserne er åbne hele vejen op gennem 
Europa, og det vil være meget uheldigt, hvis vi får vanskeligheder af 
nogen art undervejs. I øvrigt vil Wahil være i stand til at løse de 
eventuelle uforudsete forhindringer, der måtte vise sig. Jeg vil selv 
være tilstede ved hovedbegivenheden for at sikre, at alt går efter 
planen. 

—Men det lyder stadig meget let, indvendte bin Laden. Kan noget 
gå galt?  

Akhmahel så på den karismatiske leder, imens han overvejede sine 
næste ord. Han besluttede at være fuldstændig ærlig.  

—Ja, det kan selvfølgelig ikke afvises, svarede Akhmahel. Men 
kun ved et meget uheldigt sammentræf af omstændigheder. Hver-
ken de europæiske eller de amerikanske efterretningstjenester vil 
kunne finde ud af, hvad der virkeligt vil ske. Jeg forventer faktisk, at 
de snart vil være klar over, at der er noget under opsejling, og de vil 
formentlig relativ hurtigt regne sig frem til målet, men de vil være alt 
for optaget af at efterforske det oplagte til at forhindre det, der vil 
ramme dem.  

Bin Laden nikkede, men sagde ikke noget med det samme.  
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—Det er en velsignet tanke, sagde han efter et stykke tid. Men hvis 
de ved, hvad målet er, vil de så ikke aflyse de arrangementer, du har 
fundet frem til? 

—Nej, det tror jeg bestemt ikke, de vil, svarede Akhmahel. De vil 
anse et angreb som dette for at være umuligt at gennemføre. De vil 
intensivere deres beredskab, hvor de kan, men de vil alligevel ikke 
kunne afværge det der vil ske. Det vil være den totale ydmygelse for 
dem. Bare forestil dig, Osama – de ved vi kommer; de har god tid til 
at forberede sig; og alligevel vil de ikke kunne stille noget op, når det 
kommer til stykket.  

Bin Laden kikkede på kortene i mellem dem og sagde igen ikke 
noget i et stykke tid. Pludselig rejste han sig uden et ord og rakte ar-
mene frem mod Akhmahel – som derfor også rejste sig. De to mænd 
omfavnede hinanden kort, inden bin Laden højtideligt sagde:  

—I har min velsignelse, og jeg ved, at Allah vil være med jer. Gør 
din planlægning færdig, og før den ud i livet med ære. Alle nødven-
dige midler vil være til jeres rådighed, og du må give mig besked ad 
de sædvanlige kanaler, hvis der er noget, jeg kan gøre for jer. 

—Mange tak, svarede Akhmahel – tydeligt lettet. Der er faktisk en 
ting, du kunne gøre, som ville være en stor hjælp. 

Bin Laden så spørgende på ham. 
Akhmahel fortsatte:  
—Et personligt brev fra dig til den gruppe, som jeg har udvalgt til 

formålet, vil gøre det lettere for mig at opnå det størst mulige enga-
gement; måske endda et specielt brev til Faroukh. 

—Jeg forstår, svarede bin Laden. Giv mig navnene på alle delta-
gerne i din gruppe, og du skal få dine breve allerede i aften.  

Akhmahel havde været forberedt på spørgsmålet og tog omgåen-
de en liste med navne op af inderlommen. Han rakte den til bin La-
den, som kastede et hurtigt blik på navnene. Han nikkede næsten 
umærkeligt, inden han uden at sige mere forlod stedet. Akhmahel 
smilede frem for sig, da han var blevet alene. Nu ville det hele blive 
sat i gang, og han ville få travlt de kommende dage – meget travlt 
endda. Om et par dage skulle han træffe Wahil i huset i Kabul. Han 
glædede sig faktisk til gensynet med den store mand, selvom han 
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kun alt for godt vidste, at Wahil var, hvad man måtte betegne som 
'mentalt afvigende'. På en måde var han selv lidt bange for Wahil, 
men til den forestående opgave var han det perfekte valg. Akhmahel 
samlede kortene sammen og stak dem i en attachétaske, inden han 
selv forlod stedet.  

 
 

Mandag, den 6. februar 2006 
 

Langley, 12:30 
George Armstrong satte sig på sofaen i forkontoret til Jack Lemmings 
kontor. Lemmings personlige sekretær, en mand med det passende 
navn, 'Henry Butler', havde netop fortalt ham, at Lemming ville være 
klar om et lille øjeblik. Armstrong havde kun truffet Lemming en en-
kelt gang tidligere, men havde aldrig talt med ham. Lemming var 
kendt for at være en særdeles ambitiøs mand, som angiveligt ikke 
skyede nogen som helst midler, når det drejede sig om opnåelse af 
de resultater, han selv besluttede, var vigtige; det havde mangt en 
CIA agent erfaret, hvis han eller hun var kommet Lemming på tværs. 
Lemming var for nylig blevet udnævnt til øverste chef for CIA's 
oversøiske aktiviteter, og han havde i sin tiltrædelsestale højtideligt 
svoret, at bekæmpelsen af terroren var hans prioritet nummer et, to 
og tre. Jeg vil se resultater, og jeg vil hellere se dem i dag end i morgen, 
havde han sagt.  

Lemming havde for mindre end ti minutter siden bedt Armstrong 
komme op på sit kontor med det samme, og Armstrong havde om-
gående begivet sig af sted.  

Døren ind til Lemmings kontor blev med ét nærmest flået op, og 
Lemming viste sig i døren.  

—Armstrong! sagde han med sin umiskendelige Texas-accent. Nå, 
du er fandeme ikke sen i optrækket, hvad! Jamen, sid nu ikke der og 
fald i staver – kom ind og nyd udsigten heroppefra.  
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Armstrong rejste sig prompte og tog et par skridt frem mod Lem-
ming. Lemming drejede resolut om på hælen og forsvandt ind på 
kontoret igen. Armstrong fulgte lige efter.  

—Luk døren efter dig, drævede Lemming og styrede direkte over 
til en læderbetrukket sofagruppe i nærheden af de store vinduer.  

—Sid ned! nærmest kommanderede han. Du og jeg skal ha' os en 
god lang snak om virkelighedernes verden.  

Hans smil lignede af en eller anden grund mere en grimasse end et 
egentligt smil.  

Armstrong valgte at forholde sig afventende.  
—Jeg har læst din indstilling om en nærmere undersøgelse af John 

Williams, fortsatte Lemming.  
Nå, han går sandelig ikke rundt om den varme grød, tænkte Arm-

strong. Han begyndte at få en fornemmelse af, hvad formålet med 
mødet var: Manipulation – det sædvanlige.  

—Ser du, jeg har læst hele din rapport meget grundigt, fortsatte 
Lemming, og lad mig sige med det samme – det er et fandens godt 
stykke arbejde, du der har lavet; den ros skal du sgu ha’. Men lad 
mig samtidigt være hudløs ærlig over for dig, min ven. Det er fuld-
stændig udelukket, at den undersøgelse kan gennemføres, forstår du, 
hvad jeg siger?  

Lemmings blik var isnende.  
—Nej, Sir, ikke sådan rigtig, nøjedes Armstrong med at svare.  
—Jamen, så skal jeg fandeme forklare det for dig, min ven, sagde 

Lemming med en underliggende, truende tone. Williams er den bed-
ste, vi har – simpelthen den bedste – når det drejer sig om bekæm-
pelse af islamiske røvhuller, og lige nu er han på nippet til at lave et 
gennembrud af enestående betydning, hører du, hvad jeg siger? 

Armstrong var ved at blive godt gammeldags sur. Hvad fanden 
bildte Lemming sig ind at tale til ham i det tonefald? Han beherskede 
sig og svarede:  

—Sir, De – om nogen – må vide, at jeg arbejder under en undtagel-
sesforordning, der bevirker, at jeg ikke kan diskutere enkeltsager 
med andre end min nærmeste chef. Så måske skulle De hellere tage 
denne snak med ham. 
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Lemming fornemmede, at skræmmetaktikken var ved at give bag-
slag, så han slog omgående over i en anden taktik.  

—Lad os nu bare tage det helt roligt, Armstrong, sagde han i et ty-
deligt uvant afdæmpet tonefald. Jeg forsøger ikke at, øh, influere på 
dine undersøgelser – det er sgu da klart – men det er meget vigtigt, 
at Williams ikke forstyrres den næste... uges tid, i hvert fald. Er det 
virkelig så meget at forlange? Hvis han lige nu ulejliges med sådanne 
bagateller her...  

Lemming slog ud med hånden mod et chateque, der lå på hans 
skrivebord.  

—...så kan det få alvorlige konsekvenser for en meget stor fangst, 
han som sagt er ved at lande. Jeg mener – når du nu hører, at det for-
holder sig som jeg siger, vil du så alligevel insistere på at gennem-
tvinge din sag uden at tage bare det mindste hensyn? Før eller senere 
kommer alt jo for en dag, ikke sandt? Og – ja, jeg ville sgu nødig væ-
re den, der bagefter skulle forklare, hvorfor jeg lod en sag om fire li-
gegyldige gram forsvundet giftstads komme i vejen for den nationale 
sikkerhed.  

Armstrong vidste, hvor det bar hen. Det var jo næsten umuligt at 
gøre et ordentligt stykke arbejde nu om dage. Det var til at brække 
sig over. Enten blev man truet, eller også blev man manipuleret, og 
nogen gange begge dele. Hvis noget bagefter gik galt, forstod sådan 
nogle skiderikker som Lemming altid at dække deres egen røv. Det 
var altid en selv, der fik røven i maskinen. Det hele var fuldstændig 
gennemskueligt. Troede Lemming virkelig, at han var idiot? Arm-
strong overvejede sine valgmuligheder, og valgte til sidst mellem-
løsning:  

—Sir, lad mig slå helt fast med det samme. Jeg har ikke i sinde at 
lade det, De netop har sagt, komme i vejen for, at jeg udfører det ar-
bejde, som jeg bliver betalt for, men jeg kan oplyse, at – ja – sagens 
omstændigheder, samt de øvrige arbejdsopgaver, der ligger, med 
stor sandsynlighed vil medføre, at sagen næppe kan behandles før 
om en til to uger. Jeg håber, De kan bruge denne information til no-
get.  
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—Vi to forstår hinanden fuldt ud, Armstrong, sagde Lemming og 
smilede – og denne gang så smilet næste oprigtigt ud. Jeg syntes, du 
har demonstreret, at du er lavet af det stof, alle gode agenter består 
af. Nå, lad mig nu ikke tage mere af din tid, Armstrong, tak fordi du 
kikkede forbi. 

Han rejste sig, og det var tydeligt, at han forventede, at Armstrong 
gjorde det samme.  

Armstrong gik derfra uden rigtigt at vide, hvad det hele gik ud på. 
Af en eller anden meget vigtig årsag var Williams fredet til at lande sin 
fangst. Var der overhovedet ingen, der interesserede sig for den lille 
ejendommelighed, at Williams havde stjålet et tophemmeligt, biolo-
gisk våben? Hvis stoffet skulle anvendes legitimt til terrorbekæmpel-
se, hvorfor fanden havde de så ikke bare rekvireret det ad de officiel-
le kanaler? Det gav simpelthen ingen mening det her, men han ville 
ikke løbe den risiko, at komme Lemming på tværs. Lemming ville 
formentlig aldrig glemme det, men ville vente i årevis om nødven-
digt på den rigtige lejlighed til at blive kvit. Armstrong ville give 
ham to ugers fred; hverken mere eller mindre; derefter han ville gøre 
sit arbejde færdigt. 

 
 

Tirsdag, den 7. februar 2006 
 

Kabul, 09:55 
En kofteklædt mand, drejede ned ad en smal smøge ikke langt fra et 
større basarområde i Afghanistans hovedstad, Kabul. Han gik med 
hastige og målrettede skridt og så sig hverken til højre eller venstre. 
Hans påklædning og udseende faldt fuldstændig i ét med omgivel-
serne; sådan så en meget stor del af den voksne, mandlige befolkning 
ud på de kanter. Det eneste, som adskilte ham fra de fleste andre, var 
hans størrelse; han var omtrent to meter høj og vejede lige ved et 
hundrede og tredive kilo, uden at der var et eneste gram overflødigt 
fedt på kroppen af ham. Det var ingen overdrivelse at kalde manden 
en kæmpe. Havde man iagttaget ham endnu nøjere, havde man må-
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ske også hæftet sig ved, at han manglede det venstre øre. Det havde 
en granatsplint revet af ham i bjergene omkring den nordøstlige del 
af Afghanistan et par år tidligere. Hans hårdpragt var stor og vilter 
og gik ud i et med et lige så viltert Taliban-fuldskæg. Manken som 
helhed skjulte let hans kosmetiske skavank. Ingen syntes imidlertid 
at ænse ham, og lidt efter bankede han på døren til et anonymt ler-
klinet hus uden hverken navn eller nummer eller andre kendetegn 
for den sags skyld.  

Helt ubemærket var han imidlertid ikke. Havde han set sig over 
skulderen, ville han med lidt held have opdaget en anden mand, der 
fulgte ham på femten-tyve skridts afstand. Men selv om han havde 
fået øje på sin ‘skygge’, var det langt fra sikkert, han ville have følt sig 
generet af det; ‘skyggen’ var klædt som kæmpen selv og havde i lig-
hed med ham ansigtet dækket med et fuldskæg. Forfølgeren skilte 
sig på ingen måde ud fra hverdagsbilledet i Kabuls centrum.  

Kæmpen ventede lidt foran døren, inden den blev åbnet på klem. 
Et par vagtsomme øjne så på ham et øjeblik, hvorefter døren blev åb-
net tilstrækkeligt til, at han kunne slippe inden for. Skyggen fortsatte 
forbi døren uden at se til siden.  

Inden for i huset var belysningen sparsom; der slap en smule dags-
lys ind gennem en vinduesåbning til gården, men der var ingen an-
dre lyskilder. Huset bestod af to rum, og kæmpen fulgte personen, 
der havde lukket ham, ind i det bageste rum. Her var belysningen 
ikke stort bedre end i det forreste rum, men kæmpens øjne havde i 
mellemtiden vænnet sig til det svage lys. Rummet, som han nu be-
fandt sig i, var møbleret med tæpper og tykke puder og stort set ikke 
andet. Der befandt sig to mænd i rummet. Den ene var tydeligt 
gammel. Han var klædt som kæmpen og havde ligeledes fuldskæg, 
men kroppen var spinkel og holdningen skrøbelig. Han sad på en 
stor pude i det ene af rummets hjørner. Den anden person lå på et 
tæppe på gulvet med et lagen hen over sig. Det var helt åbenbart, at 
han var død. Dengang han havde levet, havde han formentlig set ud 
som kæmpen og den gamle mand, selvom han var betydeligt mindre 
end kæmpen og adskillige år yngre end den gamle mand.  
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Manden, der havde fulgt kæmpen ind, forsvandt uden et ord til-
bage til det forreste rum og lod den nyankomne være alene med den 
gamle mand og den afdøde. Kæmpen hilste høfligt på den gamle 
mand og satte sig uden videre på en af de andre store puder. Han 
skulede uroligt over på den døde, men forholdt sig uden at sige no-
get. De to levende mænd sad i tavshed i nogle minutter, inden den 
gamle mand med hæs og svag stemme begyndte at tale:  

—Wahil el Mohammed, min broder, velkommen i min ringe bolig. 
Kæmpen flyttede uroligt på sig, da hans navn blev nævnt.  
—Som du nok ser, er du er kommet på en sorgens dag, fortsatte 

den gamle mand, Min elskede søn, Joseph… 
Den gamle mand gjorde en gestus med den ene hånd over mod 

manden på tæppet.  
—…er faldet i en ærefuld kamp mod den store satan.  
For at dramatisere sine ord yderligere løftede han ansigtet og beg-

ge hænder mod loftet.  
—Joseph kæmpede som en løve imod de feje hunde, fortsatte han 

med stigende intensitet i stemmen, og han dræbte flere af dem, inden 
de slagtede ham. 

 Han lod hænderne synke kraftløst ned.  
—Hans død, skal være os alle en ansporing til at fuldende det 

hverv, vores store leder har lagt på vores skuldre.  
Han rettede pludselig blikket direkte mod Wahil, og fortsatte i 

samme højtidelige tone:  
—Du, Wahil, min broder, har svoret troskab overfor vores sag, og 

dit løfte skal nu stå sin prøve. Er du beredt på at leve op til de store 
forventninger, vi har til dig?  

Hans blik rokkede sig ikke fra Wahil.  
Hele optrinet, han netop havde været vidne til, havde antændt 

Wahil, og med en dyb brummen svarede han:  
—Ja, for Allah og for profeten. Jeg er rede. Hvad forventes der af 

mig?  
Den gamle mand nikkede og smilede mildt, inden han fortsatte:  
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—Du er blevet udvalgt til en opgave, der modsvarer dine særlige 
evner. Dine evner og de mange sprog, du taler, vil alt sammen kom-
me dig til nytte i et samarbejde med andre rettroende brødre. 

—Det er en stor ære, brummede Wahil med eftertryk. Hvem skal 
lede os?  

Den gamle mands øjne lynede af vrede et splitsekund. Men han 
slappede omgående af igen og svarede:  

—Med Allahs hjælp skal alt blive afsløret for dig, når tiden er inde. 
Husk! Slangen har mange hoveder og derfor mange ører, så du skal 
ikke vide mere end nødvendigt lige nu, men et vil jeg dog sige dig: 
En gammel ven af dig glæder sig til et gensyn og en anledning til at-
ter at arbejde sammen med dig.  

Han gjorde en pause, lukkede øjnene og smilede pludseligt frem 
for sig et par sekunder.  

—En ting til vil jeg berette, sagde han så. Du skal på en rejse til en 
by i Europa, og derfra skal du rejse videre til en anden by et helt an-
det sted. Alt er forberedt for din rejse, og den rolle, du skal spille, vil 
være den vigtigste af alle.  

Wahil følte sig ikke klogere af den sidste oplysning, men han ran-
kede sig af stolthed ved ordene om, at hans rolle ville være den vig-
tigste af alle.  

Den gamle mand fortsatte:  
—Du skal nu følge med min tro ven Hassan, som lukkede dig ind. 

I skal begive jer til et hus ikke langt herfra, som han kender. Her vil 
du møde din gamle ven, en sand søn af Islam. Han vil informere dig 
og gøre dig klar til rejsen. Må Allah give dig styrke! 

Samtalen var tilsyneladende forbi, og Hassan kom ind til dem.  
—Følg mig! sagde han kort. De forlod den gamle mand og hans 

afdøde søn.  
 

Ude i smøgen ventede skyggen. Han bemærkede, at kæmpen nu for-
lod huset i følgeskab med en anden person. Han kendte begge 
mænd. At se dem sammen foruroligede ham. Han fulgte dem på sik-
ker afstand, idet de drejede ind på basarområdet og fortsatte i hastigt 
tempo mellem boderne. Pludselig drejede de skarpt til højre ved en 
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handelsbod. Et øjeblik efter drejede skyggen samme vej blot for at op-
dage, at de to mænd ikke længere var at se; de var som sunket i jor-
den. Skyggen gik lidt frem og tilbage et stykke tid, idet han foregav at 
se på nogle af de mange faldbudte varer, men han opgav efter et 
stykke tid og gik bort. 

 

Hamborg, 15:10 
Rolf Duvenhart sad på sit kontor i EATO’s nyindrettede hovedkvar-
ter ikke langt fra Hamborg Hauptbahnhof. Hans ansigt røbede stor 
koncentration. Han læste endnu en gang den seneste efterretning, 
der var indkommet samme dag. Meddelelsen foruroligede ham en 
han en hel del mere, end han brød sig om. Teksten var kort og præ-
cis: ’Kabul, 7. feb. 2006. Møde i celle KB120 i dag kl. 09:55 lokal tid. Rahi 
Yulashafi er aktiv. Hans søn Joseph er blevet dræbt i kamp med 'Delta For-
ce' i går morges. Rahi havde møde med Hassan bin Owhabali, og senere kom 
Wahil El Mohammed. Fik opsnappet følgende fra mødet: Aktivitet i Europa 
er aftalt. Ingen detaljer. Wahil rejser til Europa for at være aktiv. Han er 
under forberedelse til udrejse. Hassan og Wahil forlod cellen samtidigt. Tab-
te sporet af dem. De begav sig mod øst kl. 10:35. Forsøg evt. satellitfoto.’  

Rolf lagde papiret fra sig. Der var ingen tvivl om, at dette var vig-
tigt, men hvordan skulle det tolkes, og havde det sammenhæng med 
efterretningen fra cellen CP100 fra i morges? Hvis det var tilfældet, 
bekræftede det blot hans forventninger om et forestående angreb i 
hans del af verden. Sidst Rahi havde været aktiv havde det nær ko-
stet Gud-ved-hvor-mange menneskeliv. Madrid og London stod som 
de ultimative mareridt for Rolf, og han havde en slags dårlig samvit-
tighed over London, selvom den havde været umulig at forudsige. 
Der havde vitterligt intet været, som kunne have givet dem et fin-
gerpeg. I dag var de heldigvis nået en hel del længere med overvåg-
ningerne af de aktive celler, og de kunne – måske – hvis de var hel-
dige afværge gentagelser.  

Held! gentog han i tankerne. Ja, det var så afgjort en omstændig-
hed, man måtte kalkulere aktivt med i denne branche. Overvågning 
og aflytning af cellernes gøren og laden var en ganske enkel sag nu 
om dage, og EATO rådede over alt tænkeligt elektronisk udstyr. De 
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var i stand til at følge med i alt hvad der foregik, præcis hvor de ville. 
Men med de knappe ressourcer, der uanset bevillingernes størrelse 
altid ville være, lå vanskelighederne i at prioritere, hvem der skulle 
overvåges. Hvis de hold øje med de forkerte, havde det jo ingen reel 
værdi. Men nu havde en af overvågningerne tilsyneladende givet re-
sultat; det var trods alt positivt. Rolf så betænksomt frem for sig et 
øjeblik. Jeg må have sat hjulene i gang, tænkte han. Der er formentlig 
ikke megen tid at spilde – om nogen. Han greb telefonen og tastede 
et nummer. I løbet af den næste halve time foretog han en halv snes 
opringninger, og da han lagde røret på efter den sidste samtale, var 
han tilfreds med resultatet. 

 

København, 16:30 
Lisbeth Hasselbeck slukkede for sin mobiltelefon og lagde den tilba-
ge i tasken. Hun havde befundet sig i sin bil på en af de københavn-
ske hovedfærdselsårer på vej hjem fra kontoret, da telefonen havde 
ringet; ikke hendes private mobiltelefon, men den særlige tjenestete-
lefon, som kun ganske få havde nummeret til. Samtalen havde været 
fra Rolf Duvenhart og havde været ganske kort. For en udenforstå-
ende havde den næppe givet meget mening, men den havde fået 
hendes puls til at stige en smule. Det var tredje gang Rolf Duvenhart 
havde indkaldt hende til møde i Hamborg, siden hun for omtrent 
halvandet år siden var blevet håndplukket til lede EATO’s arbejde i 
Skandinavien; men det var første gang, det havde drejet sig om noget 
helt konkret – om en rigtig aktion. Hun havde syntes godt om Rolf, 
lige fra den første gang hun havde mødt ham til en ansættelsessam-
tale i Hamborg. De fremtidsvisioner, han havde udbredt for hende, 
var på en eller anden måde fuldt i tråd med hendes egne. Han havde 
imidlertid udvist evnen til at formidle dem; hun havde ind til nu kun 
kunnet fornemme dem. Der havde i det hele taget været noget tro-
værdigt ved hele hans udstråling, og hun var fuldt bevidst om, at 
netop det, havde været en væsentlig årsag til, at hun havde accepte-
ret jobbet. Siden det første møde i Hamborg havde hun altid glædet 
sig til et muligt gensyn med Rolf, men ikke denne gang; et bered-
skabsmøde var ikke noget, hun glædede sig til. 
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Lisbeth var en høj, slank og atletisk udseende pige sidst i trediver-
ne. Hun havde langt, blondt hår, der indrammede et kønt ansigt med 
et par grønne øjne, der havde let ved at lyse op i et smil, men som li-
ge så hurtigt kunne skyde lyn, hvis hun blev vred. Hun var datter af 
svenske forældre, men havde tilbragt de seneste enogtyve år i Dan-
mark. Hun var ugift og havde ry for at være lidt af en enspænder. Til 
sine forældres store fortrydelse havde hun som enogtyve årig søgt 
ind hos politiet, og deres store drøm om at se hende som læge eller 
tandlæge var blevet knust. Deres skuffelse var dog blevet glemt, da 
hun i en alder af fireogtredive år opnåede at blive kriminalkommis-
sær på politigården i København.  

Hun kastede et blik på uret på bilens instrumentbræt; det var sidst 
på eftermiddagen, og mødet skulle være allerede næste formiddag i 
Hamborg. Hun besluttede at køre derned i bil. Hun havde altid en 
kuffert med tøj og fornødenheder til mindst en uge liggende bag i bi-
len – bare for alle eventualiteters skyld. Det ville tage omkring fem 
timer at nå frem – inklusive sejltid, og hun tvivlede på, det kunne gø-
res meget hurtigere med fly, alt taget i betragtning. Inden hun skifte-
de køreretning, spekulerede hun på, om mødet havde noget at gøre 
med de efterretninger, som Jørgen havde sendt til Hamborg i mor-
ges. Hun gættede på, der nok var en eller anden sammenhæng.  

 

Skovshoved, nord for København, 17:00 
Henry Turner så ud af vinduet oppe fra sit kontor på første sal i den 
imponerende ambassadørbolig i Skovshoved, lidt nord for Køben-
havn. For nogle få minutter siden var CIA-agent John Williams drejet 
ind på gårdspladsen, og Turner vidste, at han lige nu var ved at blive 
tjekket af vagten. For Turner varslede det sjældent godt, når Willi-
ams dukkede op, uanset hvor, og han stod derfor og spekulerede 
over, hvad manden ville. Han besluttede at lade ham vente lidt – han 
ville først udnytte tidsforskellen mellem USA og Danmark til at få fat 
i sin gode ven, Jack Lemming, fra CIA’s hovedkontor i Langley – må-
ske vidste han noget, som kunne være nyttigt at vide besked om in-
den mødet med Williams. Han benyttede satellittelefonen, som var 
sikret mod aflytninger af enhver art. Han var heldig ved første op-
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ringning og blev omgående stillet om til Lemmings kontor. Et øjeblik 
efter hørte han Lemmings velkendte, drævende Texas accent i øret.  

—Er det dig, Henry? Godt at høre fra dig! Hvordan går det med at 
være ambassadør i det lille kongerige – eller skulle jeg hellere sige 
dronningerige? spurgte Lemming og slog ud i en hjertelig latter.  

—Fint, tak, Jack, svarede Turner, jeg skal ikke klage. Det er ikke 
det værste sted at få tildelt. Danskerne er meget samarbejdsvillige. 
Hvad med dig selv? Du lyder ved godt mod. Behandler de dig or-
dentligt? 

—Jo, jeg har det fint nok her, svarede Lemming, selv om det her 
forbandede job efterhånden kan sidestilles med at være leder af et 
hvepsebo. Nå, men hvad kan jeg gøre for dig, gamle ven? Du ringer 
vel ikke bare for at høre til mit velbefindende, vel?  

Lemming slog atter ud i latter.  
—Hvorfor tror du ikke det? svarede Turner skælmsk. Det er sgu 

altid opløftende at tale med dig, Jack, men sandt at sige så er der en 
bestemt årsag til, at jeg ringer lige nu. Forstår du – ja, sagen er den, at 
Williams – ham din top antiterrormand – sidder og venter nede i hal-
len – her i min privatbolig.  

—Aha! udbrød Lemming. Jeg forstår – og nu vil du gerne sættes 
lidt på forkant, inden du møder ham, ikke sandt?  

—Ja, sådan noget lignende, svarede Turner. Hvad fanden vil han 
her? Jeg er ikke specielt begejstret for ham, det ved du vist. Ja, al re-
spekt for hans professionalisme og alt det der, men der er sgu et eller 
andet foruroligende ved den mand. 

—Jeg ville nu ikke være helt så hård ved ham, grinede Lemming. 
Han er faktisk en langt bedre mand end sit rygte. Vi kan faktisk tak-
ke ham og hans arbejdsmetoder for, at vi i dag er på forkant med 
mange trusler rundt omkring i verden. Han har været med rigtig 
længe. Siden en gang i halvfjerdserne, forstår du, og han har et net-
værk, som ingen andre jeg kender. 

—Ja, ja – jeg ved det, jeg ved det, svarede Turner irriteret. Det er 
den gamle, velkendte sang igen: Han har været med siden Gud-ved-
hvornår, og han er fandens uundværlig. Men han er alligevel indbegre-
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bet af dårlige nyheder, og jeg ville sandt at sige helst bare sende ham 
af sted igen. For fanden, Lemming, hvad vil han?  

Lemming lo hjerteligt.  
—OK – jeg skal spare dig for lovsangen. Jeg kan godt give dig lidt 

baggrundsinformation, som måske kan hjælpe dig. Men formålet 
med besøget vil jeg overlade til ham selv at forklare dig. Men tag lige 
og lyt til hans ideer. Selv om hans fremgangsmåder kan være en hel 
det – skal vi sige utraditionelle, så er de ofte ganske effektive. 

—Jeg lover at lytte, svarede Turner. Lad mig så høre, hvad du har. 
—Godt, begyndte Lemming. For at forstå det rigtigt må vi skrue 

tiden tilbage til slutningen af halvfjerdserne; til tiden lige op til Irans 
fald, hvis du forstår, hvad jeg mener. Williams var dengang mere el-
ler mindre ny mand i felten, og han var officielt tilknyttet som atta-
ché ved ambassaden i Teheran. Han var allerede dengang en be-
mærkelsesværdig mand. Han viste sig faktisk i stand til at forudsige 
en hel række begivenheder, som vitterligt senere fandt sted. Proble-
met var bare, at ingen gad lytte til ham dengang. Ja, han har jo aldrig 
haft noget specielt vindende væsen, som du jo selv har erfaret. Nå, 
men pointen er, at han faktisk advarede administrationen tilbage i 
nioghalvfjerds om, at der kunne forventes et eller andet fra de mili-
tante studenter. Men ikke en kæft gad tage det alvorligt, og resultatet 
af den bommert står jo i historiebøgerne, ikke sandt? 

—Fortsæt, gryntede Turner. 
—Men for Williams betød begivenhederne dengang faktisk et 

vendepunkt, forsatte Lemming. Fra at være en sekundær og ukendt 
medarbejder uden synderligt gehør i administrationen, blev han 
nærmest en slags guru blandt de øvrige medarbejdere, og han gjorde 
kometkarriere. Han har bragt et utal af efterretninger til torvs siden 
da, og det skyldes ikke mindst ham, at vi har kunnet indkredse et 
stort antal af de mange planer, som har ligget og ulmet på Osamas 
tegnebræt. 

—Aha, jeg forstår, svarede Turner utålmodigt. Men hvor kommer 
jeg – eller rettere hans besøg her – ind i billedet? 

—Rolig nu, Turner, jeg kommer til det, svarede Lemmings med al-
vorlig stemme.  
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Han tænkte sig om et øjeblik, inden han fortsatte:  
—Vi må lige dvæle lidt ved Teheran og begivenhederne omkring 

ambassaden i nioghalvfjerds. Forstår du, Williams fik dengang sat en 
række informatører i gang med at samle oplysninger; helt almindeli-
ge iranere, som han af en eller anden årsag anså, ville være venlig-
sindede over for USA, eller i det mindste modstandere af Khomeini. 
De fleste af disse – skal vi kalde dem amatøragenter – fungerede en-
ten temmelig dårligt eller slet ikke, men enkelte viste sig at være en 
guldmine af efterretninger. En af informatørerne fik han i folden i 
samråd med den daværende Shah, umiddelbart før skiderikken for-
lod landet med halen mellem benene. Der var også en eller anden 
politiker involveret – hvad fanden var det nu, han hed… jo, Bakhtiar, 
han hed Bakhtiar. Informatøren havde en betydende stilling ved Te-
herans universitet, og – ja, for at gøre en lang historie kort, så blev in-
formatøren dræbt af en af vores agenter på ambassaden under besæt-
telseskampen – hvis man overhovedet kan sige, at der var kamp om 
ambassaden; vi forærede den jo nærmest væk, for fanden.  

Turner besluttede at lade Lemming gøre sin historie færdig i sit 
eget tempo. Helt uinteressant var den selvfølgelig ikke, men han var 
ikke sikker på, han egentlig havde lyst til at vide alt det her. 

Lemming tænkte sig om, inden han fortsatte:  
—Nå, men informatørens søn overværede på første parket, at en af 

vores agenter skød hans far. Sønnen var, ifølge Williams, med sik-
kerhed involveret i anti-amerikansk virksomhed. Så som du kan fo-
restille dig, holdt Williams siden hen et vågent øje med sønnen; bare 
for en sikkerhedsskyld. Det sjove var så, at fyren rejste til England 
sammen med sin mor, som var Engelsk statsborger, og her tog han 
sig en uddannelse. Umiddelbart kunne det godt se ud til, at fyren var 
slået ind på dydens smalle vej, men så engang i firserne, midt under 
Iran-Irak krigen, forlod han England for senere at dukke op i Iran, 
hvor han engagerede sig i krigen på Khomeinis side. Men så en dag 
forsvandt han igen, og denne gang fuldstændigt fra jordens overfla-
de. Williams ville sværge ved sin mors grav på, at fyren var taget til 
Afghanistan for at slutte sig til Osamas bande. Men hvorom alting er, 
så var der stor glæde hos Williams, da fyren forleden dag frejdigt 
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spadserede ind af døren i en af de fuglereder, vi holder øje med i Ka-
bul. 

—Ja, det er bestemt interessant alt sammen, Lemming, afbrød Tur-
ner, men jeg har stadig ikke helt forstået hvorfor han er her. 

—Det kommer jeg så til nu, fortsatte Lemming uforstyrret. Netop 
på grund af de efterretninger vi har fra blandt andet den pågældende 
fuglerede i Kabul, mener vi at vide med relativ stor sikkerhed, at der 
er noget i gærde oppe på jeres breddegrader. Vi er ikke sikre på helt 
nøjagtigt hvor, men området er sikkert nok. Vi har et samarbejde 
med EATO, som har tilsvarende efterretninger fra deres kilder, og 
der udveksles informationer til den helt store guldmedalje for øje-
blikket. Under alle omstændigheder er Williams overbevist om, at 
ham sønnen er hjernen bag det hele. Men herfra må du tage den med 
Williams selv. Jeg vil bare lige som afslutning gentage, at jeg syntes, 
du skal lytte til hans forslag. Jeg medgiver, at han er utraditionel, det 
skal guderne vide, men han får arbejdet gjort. 

 
Williams var blevet scannet af en metaldetektor, og han var ved at 
anbringe sine ting i lommerne igen, da Turner's hushovmester bad 
ham tage plads i hallen.  

—Ambassadøren vil tage imod Dem straks, sagde han højtideligt.  
Williams satte sig til at vente. Han vidste, hvad han ville sige, men 

var ikke sikker på, om Turner ville være samarbejdsvillig. I sidste 
ende var det jo egentligt ikke Williams problem, men hans personli-
ge interesse i sagen fik ham til at gå en hel del længere, end han 
normalt ville have gjort.  

Han kom i tanker om A-tox giften. Han havde altid kapslen – eller 
det, der var tilbage af den – i lommen sammen med ringen; bare for 
en sikkerheds skyld. Han huskede tydeligt den seneste likvidering i 
Kandahar. Hvad var det nu, han havde heddet? Han var fristet til at 
tage listen frem og se efter; men det var jo i grunden ligegyldigt nu. 
Han så på uret. Han havde snart siddet og ventet en halv time nu, 
men man måtte vel som minimum regne med at vente en halv times 
tid, inden Turner tog imod.  

I det samme kom en mand ned af trappen i hallen.  
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—Undskyld du måtte vente, Williams, sagde Turner og tog de sid-
ste trin ned.  

Turner var et stort diplomatsmil.  
—Jeg måtte desværre lige gennemføre en samtale med Washing-

ton; håber du kan tilgive, fortsatte han og rakte Williams hånden.  
—Det er helt i orden Sir, svarede Williams og smilede med den 

nederste halvdel af ansigtet, idet han tog den fremstrakte hånd. Jeg 
er ked af at forstyrre Dem, Sir, men jeg følte, at det ikke så godt kun-
ne vente til i morgen. 

—Ja så, det lyder interessant. Lad os sætte os herind, sagde Turner 
og gjorde en gestus med hånden. Han gik selv forrest, og Williams 
fulgte efter. De trådte ind i et stort rummeligt bibliotek.  

—Kan jeg byde et eller andet? spurgte Turner, idet de tog plads i 
hver sin Chesterfield sofa.  

—Nej tak, Sir, svarede Williams. Jeg trænger ikke til noget. 
—Udmærket, Williams, sagde Turner og nikkede. Jamen, hvad 

kan jeg så gøre for dig? Hvad har bragt dig hertil?  
Turner's tonefald var neutralt.  
—Jeg vil gå lige til sagen, Sir, begyndte Williams. Vi er kommet 

undervejs med, at der – med stor sandsynlighed – vil finde et angreb 
sted her i København; med et angreb taler jeg naturligvis om en ter-
rorhandling.  

Trods advarslen fra Lemming blev Turner noget overrasket over at 
høre København nævnt. Lemming havde jo sagt, at de ikke kendte 
det nøjagtige mål. Turner var imidlertid en dreven politiker og lod 
sig ikke mærke med noget. Han hævede blot øjenbrynene en smule 
og gentog:  

—Her i København? Hvad i alverden får jer dog til at tro det? 
—Det er en temmelig lang historie, Sir, svarede Williams. Men sa-

gen er kort fortalt, at vi med sikkerhed – eller næsten sikkerhed – 
mener, at der vil blive slået til i forbindelse med basketballbegiven-
heden her i København i overmorgen, Sir.  

Turner huskede, at ambassaden havde modtaget et antal billetter 
til en opvisningskamp mellem USA og Danmark, og han var tydeligt 
overrasket.  
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—Forventer I, at et terrorangreb vil finde sted under en basketball-
kamp her i København? spurgte han interesseret. 

—Nej, Sir, svarede Williams. Ikke under kampen, men ved afrejsen 
fra Københavns Lufthavn.  

Turner’s øjenbryn sad nu næsten oppe under hårgrænsen.  
Williams fortsatte:  
—EATO har gjort en observation, som gør afrejsen – interessant – 

hvis De vil undskylde udtrykket, Sir.  
Turner svarede ikke, men lignede blot et stort spørgsmålstegn.  
Williams var tilfreds med den virkning, oplysningerne tilsynela-

dende gjorde på Turner og fortsatte:  
—Forstår De, efter kampen i København rejser basketballteamet 

videre til Budapest for at spille igen allerede dagen efter; men – og 
nu udvikler det sig – ambassadør Arthur Goldschmidt fra Stockholm 
rejser til Budapest ved samme lejlighed, og han har planer om at mel-
lemlande i København og flyve sammen med basketballdrengene re-
sten af vejen. Det skulle De vist allerede være vidende om, Sir, hvis 
jeg ellers er korrekt informeret.  

Williams holdt en pause og så på ambassadøren, hvis ansigtsud-
tryk var ændret fra forbavselse til eftertanke. Williams gættede på, at 
Turner var ved at indse perspektiverne i det, han lige havde hørt.  

—Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke har spekuleret over dette 
sammenfald af begivenheder, Williams, sagde Turner så.  

—Jamen, der er skam mere endnu, Sir, fortsatte Williams. For at 
tilspidse sagen yderligere, så får gruppen selskab af den danske 
udenrigsminister, som også rejser til Budapest – med det selv samme 
fly.  

—Men sikkerhedsforanstaltningerne omkring flyet er da for store 
til, at der kan gennemføres noget af den vej, eller mener du noget 
andet, Williams? spurgte Turner.  

—Nej, det er jeg skam helt enig i, Sir, svarede Williams. Men at 
noget ikke kan lade sig gøre, forhindrer jo ikke mindre rationelt tæn-
kende mennesker i at forsøge, hvis De forstår, hvad jeg mener, Sir. 
Og netop det forhold kan vise sig at være en kæmpe fordel for os. 

—Aha, svarede Turner. Har du et forslag af en eller anden art? 
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—Ja, Sir, det har jeg faktisk, svarede Williams. Jeg mener, at vi skal 
gennemføre rejsearrangementet fuldstændigt som planlagt; ja, jeg fo-
reslår oven i købet, at vi laver en stor mediebegivenhed ud af det. Vi 
har den strategiske fordel, idet vi kender til terrorplanerne, Sir, og 
den fordel bør vi udnytte til at slå hårdt ned mod de udskud, som vil 
forsøge at gennemføre et angreb.  

Han holdt igen en pause for at lade ordene trænge ind i Turner’s 
bevidsthed, inden han fortsatte:  

—Ser De, Sir, hvis vi ændrer planerne, sender vi to signaler, som 
begge er ufordelagtige for os. For det første sender vi det signal, at vi 
allerede kender til deres planer, hvilket vil gøre dem mere forsigtige i 
fremtiden, og som derved vil kunne afskære os fra den efterret-
ningsmæssige fordel, vi har i dag; og for det andet vil vi signalere, at 
vi faktisk kan påvirkes gennem pression, hvilket selvsagt vil virke 
ansporende for andre. Men! Gennemfører vi derimod planerne og 
slår hårdt ned på terroristerne, så sender vi ét klart og tydeligt bud-
skab, som vil være til vores fordel.  

Williams holdt inde og forsøgte at fastholde Turner’s blik, som om 
han forventede at denne af sig selv kunne regne resten ud.  

Turner var ikke med.  
—Og dette klare og tydelige budskab er? Kom det nærmest re-

fleksmæssigt fra ham. 
Williams slog ud med armene.  
—At hvis I angriber os, bliver I selv tilintetgjort, svarede han selv-

sikkert. Jeg tror, det vil tage luften ud af de fleste af de planer, der til 
enhver tid er i støbeskeerne rundt omkring i terrorcellerne.  

Turner nikkede eftertænksomt. Han var kommet sig over overra-
skelsen, og var begyndt at overveje situationen ud fra pragmatiske 
hensyn. Han besluttede at bore efter flere oplysninger.  

—Hvis vi gennemfører det planlagte arrangement, som du fore-
slår, Williams, sagde han, idet han artikulerede omhyggeligt, så vil 
det jo betyde, at vi i fuldt overlæg benytter Arthur Goldschmidt samt 
den danske udenrigsminister og endelig en gruppe sportsfolk som 
lokkeduer, og det har jeg meget svært ved at finde foreneligt med 
sikkerhedspolitikken i såvel USA som Danmark; og dertil skal vel så 
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lægges, at hverken Goldschmidt eller udenrigsministeren er blevet 
informeret endnu. Ja, jeg formoder, at det forholder sig sådan. Og 
endeligt er der så den kendsgerning, at vi taler om en forventet sik-
kerhedsrisiko og ikke blot en latent sikkerhedsrisiko, som der jo altid 
er. Har jeg ret, Williams? 

—Ja, det har De naturligvis, Sir, svarede Williams, som om det var 
den naturligste ting i verden. Men jeg mener, at det hele kan lade sig 
gøre på en sådan måde, at det faktisk ikke medfører nogen sikker-
hedsrisiko for nogen af parterne.  

Williams lænede sig frem i sofaen og fortsatte:  
—Som De selv sagde, Sir, så er sikkerhedsforanstaltningerne i luft-

havnen i forvejen store, ja, de er faktisk meget store. Men hvad nu 
hvis vi forøgede dem yderligere? Hvad nu hvis sådan cirka hver ty-
vende rejsende i lufthavnen ikke var en almindelig rejsende, men 
derimod en agent fra enten os eller EATO? Kan De se, hvad jeg me-
ner, Sir? Hvis vi slår en jernring rundt om Budapest-gruppen – hvis 
jeg må have lov at kalde den det – så vi simpelthen kontrollerer hele 
lufthavnen, og derefter afventer, hvad der sker, så er jeg helt sikker 
på, at vi kan gøre en fangst af de helt store. Og tænk på de politiske 
aspekter hvis vi lander sådan en fisk med fuld mediebevågenhed; 
det kan vise sig uvurderligt i PR alene. 

Turner vidste ikke præcis hvorfor, men han følte sig fristet af ideen 
– meget fristet endda. Måske var det hans store kamperfaring fra en 
officersfortid i blandt andet Vietnam, eller måske var det udsigten til 
at komme i centrum på det storpolitiske plan, hvis det hele ellers ud-
viklede sig som Williams forudså; under alle omstændigheder for-
nemmede han 'den gamle cirkushest' sparke i maven. Hvis det hele 
gik ad helvede til, ville under alle omstændigheder være Williams, 
der blev syndebuk – ikke ham selv. Hvad var det, Lemming havde 
sagt om Williams? 'Han er utraditionel, det skal guderne vide – men han 
får arbejdet gjort'. Han traf sin beslutning:  

—Jeg vil ikke forpligte de andre, Williams, men jeg vil heller ikke 
personligt stille mig i vejen for planerne. Men sig mig, hvilken rolle 
har du forestillet dig, at jeg skulle spille?  
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Williams vidste, han havde vundet ambassadøren for sin ide og 
svarede:  

—Jeg tænkte, at de måske kunne hjælpe med at skaffe accepter fra 
Arthur Goldschmidt og den danske udenrigsminister. Jeg går ud fra, 
at begge vil være mere lydhøre over for ideen, hvis den kommer fra 
dem, Sir. Og det ville være godt, hvis vi kunne skaffe accepterne så 
hurtigt som overhovedet muligt. 

—Bør en sådan forespørgsel ikke komme fra EATO i stedet for her 
fra ambassaden? indvendte Turner.  

—Rent umiddelbart har De selvfølgelig ret, Sir, svarede Williams 
glat. Men med mit kendskab til EATO’s leder, Rolf Duvenhart, så vil 
han næppe gå med til en sådan fremgangsmåde. 

—Ja så, udbrød Turner, han ved måske noget, vi ikke ved?  
—Nej, slet ikke. Det er snarere et principspørgsmål for Duvenhart, 

Sir, svarede Williams. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke forstår, 
hvorfor netop han blev sat til at lede EATO. Han deler med sikkerhed 
ikke vores opfattelse af, hvordan terror skal bekæmpes. Hans hold-
ninger er for svage efter vores smag. De duer ikke til noget som helst. 
Og jeg begriber for den sags skyld slet ikke, hvordan han har fået 
lokket Tom Pettersson til at hoppe af fra Navy Seals for at lede ind-
satsstyrkerne i EATO.  

Williams rystede på hovedet.  
—Ja, jo, jeg har naturligvis godt hørt, at Duvenhart har ytret sig 

mindre positivt om Guantánamo, sagde Turner og slog afværgende 
ud med hånden. Og han er måske heller ikke alt for velvilligt indstil-
let over for vores officielle udenrigspolitik i Mellemøsten, men den 
slags synspunkter, er der jo også mange amerikanere, der har. Han er 
jo, når alt kommer til alt, også tysker og deler vel i det store hele den 
tyske regerings officielle holdninger i den slags sager. Nej, Williams, 
det interessante er, hvordan han vil forholde sig, når jeg tilvejebrin-
ger den fornødne opbakning til at gennemføre arrangementerne. 

—Jeg overbevist om, at han vil forholde sig særdeles nyttigt, Sir, 
svarede Williams.  

—Jaså, udbrød Turner overrasket. Har du lyst til at uddybe det? 
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—Gerne, Sir, svarede Williams. Nøgternt set, så er EATO overor-
dentlig effektive, når det endelig kommer til stykket. Nøglen til at lø-
se problemet ligger derfor blot i at få Duvenhart motiveret for opga-
ven. Hvis beslutningen om at genføre arrangementet først er taget, så 
vil han sætte alt ind på, at intet går galt. Det vil være ham, der har 
det overordnede ansvar. Og han har ikke lyst til at stå midt i en fia-
sko – allerførste gang han skal vise, hvad han duer til. Nej, Sir, han 
skal nok spille med. 

Turner nikkede.  
—Det lyder ikke helt ulogisk, Williams, svarede han så. Jeg skal se, 

hvad jeg kan gøre. Det er vel i grunden kun den danske udenrigsmi-
nisters accept, som berører Duvenhart direkte, som jeg ser det. EATO 
blander sig vel næppe i, hvad vore egne ambassadører deltager i. 
Men man ved selvfølgelig aldrig. Ring til mig om et par timer, Willi-
ams, så har jeg muligvis et svar. 

—Mange tak, Sir, sagde Williams. Jeg flyver til Hamborg i aften. 
Jeg sidder med ved et møde hos EATO i morgen tidligt. Jeg vil gøre 
mit til, at samarbejdet mellem dem og os bliver så gnidningsløst som 
muligt. Jeg ringer, når jeg er ankommet på hotellet. 

 

Hamborg, 18:25 
—Er du helt sikker i din sag? spurgte Rolf. Det lyder sgu næsten for 
utroligt.  

—Jamen, jeg er helt sikker, svarede manden han talte med. Det er 
helt tydeligt, at nogen har haft adgang til databasen udefra.  

Han slog ud med hånden mod en overdimensioneret fladskærm 
foran sig og fortsatte med at betragte den med et blik fyldt af skepsis, 
inden han med en hovedrysten fortsatte:  

—Men jeg forstår simpelthen ikke hvordan, nogen er kommet ind 
– forbi vores…  

Han lod ordene hænge i luften. Pludselig rettede han blikket mod 
Rolf og fortsatte:  

—Vores firewall er ikke helt almindelige, forstår du.  
Rolf var blevet kaldt ned til CCU, Central Computer Unit, af Micha-

el Anthony, som var ansvarlig for samtlige EATO’s mange IT-
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funktioner. Hardwaren i CCU bestod i første række af en meget kraf-
tig central mainfraim, som mange nok ville finde lidt gammeldags, 
men som gav dem en kolossal datakraft kombineret med stor sikker-
hed. De rådede desuden over et netværk af Pc’er, såvel lokalt i byg-
ningen som decentralt rundt omkring i Europa, og de havde et sær-
ligt sikret aktionsrum med alt tænkeligt kommunikations- og over-
vågnings udstyr. CCU var hjernen i EATO – i hvert fald den del af 
hjernen, hvor alle informationer og data var samlet - og uautoriseret 
adgang til databasen kunne derfor få uoverskuelige konsekvenser for 
organisationen.  

Rolf indså, at han måtte træffe en beslutning hurtigt.  
—Hvor lang tid skal du bruge for at lokalisere og lukke hullet? 

spurgte han.  
—Det er svært at sige helt eksakt, svarede Michael. Jeg kan blive 

nødsaget til at køre et tjek på samtlige log-in indenfor den seneste 
måned, eller længere tid. For fanden, hvis vi er uheldige, kan det ta-
ge dage – måske uger.  

Rolf skar en grimasse, som om ordene havde gjort ondt, men han 
sagde ikke noget lige med det samme. Det var det værst tænkelige 
tidspunkt for et sikkerhedsproblem, tænkte han. De kunne dårligt 
undvære databasen lige nu – ja, hvornår kunne de egentligt det. In-
gen IT; ingen EATO. Men der var tilsyneladende ingen vej uden om, 
han måtte træffe beslutningen nu.  

—Godt, sagde han. Vi bliver nød til at antage, at det kommer ude-
fra, så du må lukke for al ekstern adgang omgående. Sæt så alle sejl 
ind på at finde hullet. Det vigtigste lige nu og her er, at vi får et over-
blik over hvilke filer, der har været adgang til – og det så hurtigt som 
overhovedet muligt. Du må love mig, at gøre alt hvad du kan.  

—Jeg går i gang med det samme, svarede Michael. Men du, helt 
ærligt, så ville jeg nu ikke være alt for bekymret, hvis jeg var dig, 
Rolf. Det fleste data er krypterede, og alle følsomme data er desuden 
i kode, og du er den eneste – ud over mig selvfølgelig – der har ad-
gang til koderne her i huset. Det vil tage uendelig lang tid at afkryp-
tere dataene…  

Han bredte armene ud, som om han ville favne et eller andet.  
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—…og lykkes det endelig at få dataene læsbare, vil det være umu-
ligt at knække koderne – næsten da.  

—Ja, jo, jeg ved det, svarede Rolf. Men jeg kan ikke lide det allige-
vel.  

—Og en ting til, fortsatte Michael. Jeg er ret sikker på, at 'besøget' 
er en tilfældighed.  

Rolf så spørgende på ham.  
—En tilfældighed? ekkoede han. 
—Ja en tilfældighed, kom det i et nyt ekko fra Michael.  
—Hvordan skal jeg forklare det? fortsatte han. Jo, ser du, en instal-

lation som vores kan man ikke sådan uden videre lede efter i cyber-
space, med mindre selvfølgelig, at man ved den eksisterer, og der-
med ved, hvad man skal lede efter. Men det ville man kun vide, hvis 
man i forvejen kendte til vores eksistens og var i besiddelse af en af 
vores IP-adresser. Dem er der ingen udenforstående, der kender, 
med mindre – der er en lækage her i huset.  

Det var tydeligt fra hans ansigtsudtryk, at han anså en lækage for 
usandsynlig.  

—Ja så, svarede Rolf.  
Han var ikke så sikker på, at det ikke var en lækage. Han tænkte 

på de seneste efterretninger fra CP100, som Michael ikke kendte til. 
De fik tingene til at fremstå i et lidt mere gråt lys.  

—Jeg forstår, fortsatte han, men jeg foretrækker at fastholde be-
slutningen alligevel, OK!  

—Jeg er allerede i gang, svarede Michael. Jeg syntes bare, jeg ville 
spare dig for nogle unødvendige bekymringer.  

Han tastede en serie kommandoer på tastaturet foran sig og be-
tragtede afventende skærmen.  

—Voila! udbrød han så. Nu er der lukket for adgang til butikken. 
 

Nogle tusinde kilometer derfra sad en mand foran en Pc-skærm og 
afkrypterede et igangværende download fra EATO’s Computer. 
Pludselig blev forbindelsen afbrudt. Han forsøgte at genoprette for-
bindelsen igen, men uden held. Mærkeligt, tænkte han, mens han 
kneb øjnene sammen. Det var aldrig sket tidligere. Mon det varslede 
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noget dårligt? Var de blevet afsløret? Mandens tanker var en under-
lig kontrast til teksten på skærmen; teksten var på engelsk, hans tan-
ker var på arabisk. Men det betød ikke så meget nu, tænkte han vide-
re. De havde rigeligt allerede. 
 

 

Onsdag, den 8. februar 2006 
 

Københavns politigård, 08:00 
Klokken var præcis otte, da politiinspektør Preben Antonsen trådte 
ind i et af mødelokalerne på politigården i København. I minutterne 
før han åbnede døren, havde der været en højlydt, kollegial snakken 
om løst og fast blandt de fem tilstedeværende – tre mænd og to 
kvinder – men ved Antonsens ankomst opløstes samtalen. I en alder 
af nioghalvtreds var Antonsen den ældste tilstedeværende i lokalet, 
men han bar sin alder flot. Han var en rank og sportstrænet mand 
med et stort hoved under en vild manke af mørkt hår – sine steder 
med et gråligt skær. Han havde en afbalanceret og myndig fremto-
ning, og hans obligatoriske pibe, som ingen kunne huske nogensinde 
havde været tændt, sad som et ikon i munden på ham. Iført sin uni-
form indgød han til naturlig respekt, men han var også kendt for et 
aldrig svingende godt humør.  

En af de tilstedeværende udbrød muntert:  
—Nå, der kom Antonsen – så er klokken otte, nul, nul og nul - dut.  
De andre brød ud i venligsindet latter, og Antonsen gik med et 

mildt drag om munden hen til bordenden, hvor han lagde en sags-
mappe, han havde i hænderne fra sig på bordet. Han rynkede øjen-
brynene og svarede skælmsk:  

—Ja, det er glimrende Henning – rigtig godt gået, min dreng. Så 
fik vi da endeligt konstateret, til alles overraskelse vil jeg tro, at du 
har fået klokken på det seneste, og dermed kan vi vel også fastslås, at 
du i virkeligheden slet ikke er retarderet – du optræder kun sådan.  

Latteren brød ud igen; selv Henning havde fundet Antonsens re-
plik morsom, for hans ansigt var et stort grin fra øre til øre.  
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Antonsen lod latteren klinge af, inden han hævede hænderne for 
at få opmærksomhed. Hans gestus fik de tilstedeværende til at foku-
sere, og et øjeblik efter tog han ordet:  

—OK, folkens – vi har fået en hastesag ind af døren; en grim en, nu 
vi er ved det.  

Alle havde fuldt fokus på Antonsen nu. Det skælmske drag var 
tilbage i hans mundvige, da han fortsatte:  

—Udenrigsministeren har ringet til indenrigsministeren, som har 
ringet til politidirektøren, som har ringet til chefpolitiinspektøren, 
som har ringet til mig. Med andre ord havde hele Danmark hørt om 
sagen, inden jeg blev orienteret. Men fakta er følgende: I overmor-
gen, den 10. februar, klokken 16:45 flyver udenrigsministeren til Bu-
dapest, og... 

—For fanden Antonsen, afbrød en af kvinderne. Ja, så er du sgu 
bagud med dine oplysninger. Det har jeg vidst i en hel måned snart. 
Helt ærligt, så jeg tror faktisk, der er et opslag om det nede i kanti-
nen. Måske skulle du alliere dig med smørebrøds-Kirsten; så kan 
hun holde dig opdateret om, hvad der foregår her på gården.  

De brølede alle sammen af latter; selv Antonsen gav op og klukke-
de med.  

Da latteren havde lagt sig, genoptog Antonsen tråden:  
—I er virkelig vågne her til morgen, må jeg sige. Det var jo flot, 

Connie, virkelig flot endda. Jeg skal prøve at komme i tanker om dig, 
næste gang der bliver en åbning i afdelingen for planlægning af 
skovture julefester. Men, som jeg sagde – inden jeg så muntert blev 
afbrudt – så skal udenrigsministeren til Budapest i overmorgen; og 
som vi nu alle er blevet belært om af ‘søde’ Connie, så er det ikke no-
get, vi ikke vidst i forvejen. Alle de sædvanlige forholdsregler er 
selvsagt allerede blevet iagttaget.  

Han blev pludselig alvorlig.  
—Men hvad ingen imidlertid har tænkt over er, at et amerikansk 

basketball-hold rejser med det samme fly; ja, det kommer jo sådan 
set heller ikke os ved, for vi er hidtil ikke blevet udkommanderet til 
at passe specielt på sportsfolkene; men – og her kommer så en ny-
hed, der ikke kan hentes hos smørebrøds-Kirsten… 
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Han blinkede til Connie.  
—…den amerikanske ambassadør i Stockholm mellemlander i Kø-

benhavn et par timer før og slutter sig til det lille selskab på deres 
rejse til Budapest. Ok, han rager normalt os en papand, for han har 
en Secret Service agent på hver finger og trænger ikke til vores hjælp.  

Alle var nu fuldt opmærksomme, og Antonsen fortsatte:  
—Men det hele er sådan set lige gået hen og blevet vores problem 

alligevel – bare sådan. Det er nemlig meningen, at der skal laves en 
mediebegivenhed ud af det hele, og både de nationale og internatio-
nale Tv-stationer og trykte medier vil blive informeret om begiven-
heden senere i dag. 

—Oh, oh – ser man det, sagde en af de andre.  
—Ja, det var så sagen kort fortalt, fortsatte Antonsen. Vi skal med 

andre ord køre næsten den samme sikkerhedsrutine, som da Bush 
var her, og vi skal samarbejde med agenter fra CIA og fra en eller 
anden europæisk antiterrorgruppe, som jeg endnu ikke ved så meget 
om. Jeg har talt med lederen for en halv times tid siden; en tysker; og 
han oplyste, at vi ville blive kontaktet af deres danske repræsentant 
på et tidspunkt. 

—Hallo! udbrød Connie og lænede sig frem over bordet. Plejer 
CIA ikke at gå deres egne veje? Jeg mener, hvornår er de begyndt at 
samarbejde? 

—Tag endelig ikke fejl af CIA, svarede Antonsen. De samarbejder, 
mere end man tror; selv om jeg må indrømme, at det oftest sker, når 
det er i deres egen interesse; men det er vel på den anden side også 
deres job, ikke sandt? Nå, men... 

—Hallo igen! afbrød Connie – nu helt fremme i stolen – imens hun 
så rundt på de andre. Var det kun mig der fik fat i det, eller var der 
også andre, der hørte noget om en antiterrorgruppe? Hvad fanden 
betyder det? Hvad skal de være der for? 

—Ja, det havde jeg tænkt mig at gemme som en lille dessert, svare-
de Antonsen. Men OK – sådan som jeg har forstået det, så er der ind-
løbet terrortrusler mod arrangementet, og – hold fast – CIA drengene 
og de her antiterrordrenge har fået til opgave, at fange hvem det nu 
end måtte være på fersk gerning. 
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—Hvad! udbrød Connie med høj stemme. Er det ikke meningen, 
der skal køres den sædvanlige evakuer-bygningen-for-der-ligger-en-
bombe rutine, når truslen tages alvorligt? For helvede, jeg tror sgu, 
jeg accepterer jobbet med skovtursplanlægning. 

—Jeg må tilstå, at jeg selv er lidt forundret med hensyn til netop 
dette, svarede Antonsen.  

Det var tydeligt, at han ikke følte sig godt tilpas ved situationen.  
—Men – nej! Bygningerne skal ikke evakueres. Man vil altså – ja, 

som sagt, fange røvhullerne. 
—Men den del af arbejdet skal vi vel heller ikke blande os i, kunne 

jeg forestille mig? Konstaterede en af de andre spørgende.  
—Nemlig ikke, Per, svarede Antonsen, tydeligt lettet over stem-

ningsskiftet. Det er præcis det, vi ikke skal. Vi skal derimod gøre det, 
vi plejer at gøre. Vi skal sørge for sikkerhed, ro og orden; godt gam-
meldags politiarbejde.  

Der opstod en lille pause, mens alle overvejede, hvad de havde 
hørt. Ingen så på hinanden.  

Antonsen brød tavsheden, da han til sidst sagde:  
—Godt, lad os komme i gang med planlægningen. Helt generelt 

skal der tilsikres en fornuftig adgangskontrol. Det skal være muligt 
for alle rejsende at nå deres fly uden alt for store vanskeligheder. Vi 
kan ikke behandle begivenheden helt på højde med et præsidentbe-
søg, men omvendt skal vi jo heller ikke lukke omvandrende selv-
mordsbombere eller svært bevæbnede partisaner ind på lufthavns-
området – ja, i kender rutinen.  

De næste tre timer planlagde den lille gruppe i detaljer, hvordan 
opgaven skulle løses.  

 

Kabul, 10:10 
Lufthavnen i Kabul var et kaos - som altid. Bevæbnede soldater og 
alt for let genkendelige agenter i civil cirkulerede uroligt rundt alle 
vegne i et desperat forsøg på at overvåge og kontrollere de rejsende. 
Man var ikke i tvivl om, at de var nervøse – det sås tydeligt i deres 
vagtsomme og konstant flakkende blik. Deres overvejende bekym-
ring var, at de ikke vidste, hvad de skulle være særligt på vagt over 
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for. Hvor ville faren komme fra? Ville de i det hele taget få et forvar-
sel, inden en bombe gik af i nærheden af dem, eller et fjendtligt pro-
jektil havde retning i mod dem? De fleste soldater var amerikanere, 
men andre landes indsatsstyrker var også repræsenteret. Men uanset 
deres nationalitet, længtes den overvejende del af dem efter at vende 
hjem. De kunne dog prise sig lykkelige for, at de befandt sig i Afgha-
nistan og ikke i Irak, som på nuværende tidspunkt havde udviklet 
sig til et helvede, og hvor soldaterne måtte leve med en konstant 
overhængende fare for at blive dræbt.  

Det var ikke mange måneder siden, de første regelmæssige rute-
flyvninger var blevet genoptaget til og fra Kabul. I lang tid havde det 
kun været FN, der havde tilladelse til at benytte lufthavnen. Men 
selv i dag betakkede mange flyselskaber sig fra at flyve på denne ud-
satte destination.  

Menneskemængden var som et broget tæppe; folk af forskellig na-
tionalitet i den mest forskelligartet påklædning myldrede ud og ind 
mellem hinanden. To soldater med automatrifler stod vagtsomt og 
iagttog de mange passagerer, som gik igennem den eneste fungeren-
de sikkerhedskontrol. Et kort øjeblik havde de øjenkontakt med en 
mand, som formentlig var et sted midt i fyrrerne og af ubestemmelig 
nationalitet. Manden havde roligt mødt deres blik og var fortsat sin 
gang. Han var høj og muskuløs, havde kort, mørkt hår og latinske 
glatbarberede ansigtstræk. Han var klædt i en moderne, løstsidden-
de, sandfarvet bomuldshabbit, og umiddelbart lignede han en for-
retningsmand eller måske endda en diplomat. Den slags var altid 
svært at fastslå. De to soldater var faktisk også ligeglade hvad han 
var; de var langt mere interesseret i, hvad han ikke var. Det havde 
kun taget dem et splitsekund at beslutte, at han nok ikke var farlig – 
og deres opmærksomhed havde allerede været vendt mod andre 
passagerer, da han passerede dem. Manden viste sit pas og sit boar-
dingkort til personalet ved sikkerhedskontrollen. Ifølge passet var 
han faktisk diplomat – fransk diplomat, og hed François Perrier. 
Hans håndbagage blev gennemlyst uden nogen problemer, og han 
slap for kropsvisitation, men måtte dog affinde sig med at blive 
scannet af en sikkerhedsvagt med en håndholdt metaldetektor. Man 
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fandt dog intet af interesse ved ham, og han fik lov at begive sig ud 
til sit fly. Manden var rank af holdning, som man ofte ser det hos 
mennesker med en vis selvtillid. Havde man haft mulighed for at se 
ind under hans påklædning, havde man fået øje på en muskuløs og 
veltrænet krop. Man havde måske ved samme lejlighed bemærket, at 
kroppen bar en del ar efter knivstik og skudsår, som kroppens ejer-
mand havde overlevet.  

Men alt dette, var der ingen som bemærkede, lige som de heller 
ikke opdagede, at passet han rejste på, var falsk. Han var også alt 
andet end diplomat; han var ikke engang forretningsmand. Han var 
terrorist, og hans rigtige navn var Akhmahel bin Kanhal. 

 

Hamborg, 10:20 
Lisbeth ankom til EATO’s hovedkontor, ti minutter før beredskabs-
mødet skulle finde sted. Hun havde tilbragt natten på Hotel Fürst 
Bismarck, som lå lige i nærheden, og hun havde valgt at gå den korte 
afstand hen til bygningen til fods gennem kvarterets små gader. Hun 
havde sovet uroligt og følte sig ikke helt udhvilet. Ikke fordi hotellet 
havde været dårligt – tværtimod. Værelset havde været komforta-
belt, og der havde været fredeligt og roligt hele natten, selv om hotel-
let lå i et livligt område med åbenlys prostitution på flere gadehjør-
ner. Det må være en slags lampefeber, tænkte hun for sig selv. Er jeg 
i det hele taget havnet på den rette hylde? Måske skulle jeg alligevel 
have lyttet til mine forældres karriereråd. Hvad ville de ikke have 
tænkt, hvis de vidste, at jeg var blevet direkte involveret i terrorbe-
kæmpelse? Svaret var i grunden indlysende. Tanken måtte være så 
fjernt for dem, som noget overhovedet kunne være. Hun slog tanken 
hen.  

Hun nåede frem til et hjørne og drejede til venstre. Hun befandt 
sig nu på en smal gade med ingen trafik og stort set ingen menne-
sker. Et stykke henne ad gaden nåede hun frem til en dør. Til højre 
for døren var der en porttelefon med et tal-tastatur. Der var hverken 
navneskilt eller nummer på døren, og udefra kunne man ikke se, 
hvad der gemte sig bag facaden. Hun tastede en sekscifret kode på 
tastaturet og ventede. Der lød et næsten ikke hørbart ’klik’ fra døren, 
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og et øjeblik efter trådte hun ind i en svagt oplyst trappegang. Inden 
for døren blev hun mødt en sikkerhedsvagt, som omgående lukkede 
døren efter hende.  

—Denne vej, sagde han kort og begyndte at gå.  
Lisbeth nikkede og fulgte efter i tavshed. De tog trappen en halv 

etage op, og nåede frem til en elevator. Der var tilsyneladende ingen 
tilkaldeknap til elevatoren, men vagten satte en nøgle i en lås, og dø-
rene gled op med det samme. Ind i elevatoren var der heller ingen 
knapper, men for anden gang anvendte vagten sin nøgle, og dørene 
lukkedes igen. Ganske blidt satte de sig i bevægelse – op. Få sekun-
der senere trådte hun ud – et antal etager oppe. Vagten blev i eleva-
toren, og dørene lukkedes med det samme bag hende. Hun befandt 
sig nu på noget, der lignede en almindelig kontorgang. Der var ingen 
mennesker at se, hverken til højre eller venstre, men lige over for ele-
vatordøren var der en stor dobbeltdør. Det slog hende, at det faktisk 
var den eneste dør, der var på gangen i det hele taget. Den ene af 
dobbeltdørene blev åbnet, og en kvinde trådte ud. Lisbeth bedømte 
hende til et sted i trediverne. Hun var klædt i en pæn spadseredragt, 
der farvemæssigt passede godt til hendes mørke hår.  

Kvinden smilede venligt til Lisbeth og sagde:  
—Velkommen til EATO. De må være Lisbeth Hasselbeck. Det er 

denne vej. Kvinden gjorde en gestus mod døren.  
Lisbeth nikkede kort og fulgte kvindens anvisning. Hun trådte 

straks efter ind i et stort lokale. Hun kastede et hurtigt blik rundt. 
Det var et mødelokale; omtrent otte meter langt og tilsvarende bredt. 
Lofthøjden i lokalet var større end ude på gangen, så hun gættede 
på, at rummet strakte sig opad over to etager. Der var ingen vinduer, 
og farverne på væggene var afdæmpede. På den ene væg hang den 
største fladskærm, hun nogensinde havde set. Den gik fra væg til 
væg og fra gulv til loft. Skærmen viste to forskellige billeder lige nu. 
Den ene halvdel viste et digitalt verdenskort; den anden halvdel vi-
ste et billede, som måtte være taget fra en satellit. Der var godt en 
halv snes mennesker i lokalet, men hun genkendte kun Rolf Duven-
hart, som stod op foran skærmen. Foran den enorme skærm virkede 
han mindre, end hun huskede ham. De øvrige tilstedeværende sad 
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fordelt omkring et stort centralt placeret konferencebord. Derfra 
kunne de alle skærmen. Lisbeth havde en fornemmelse af at være 
den sidste deltager der manglede, så hun styrede direkte hen til den 
nærmeste ledige stol og satte sig. 

  
Minutterne før Lisbeth trådte ind i lokalet, havde Rolf Duvenhart af-
sluttet en mindre diskussion med John Williams fra CIA. Williams 
var ankommet for en halv time siden, og de to mænd var med det 
samme blevet uenige om det forestående mødes indhold.  

—Vores erfaringer peger helt klart i retning af, at mindst mulig in-
formation på nuværende tidspunkt, er det bedste, havde Williams 
sagt med et krampagtigt forsøg på at se venlig ud.  

Rolf var bestemt ikke indstillet på at lade sig styre af hverken CIA 
eller andre udenforstående, men han var på den anden side heller 
ikke blind for de fordele, et godt samarbejde med specielt CIA kunne 
medføre. Det skortede bestemt heller aldrig på ’gode råd’ fra de ame-
rikanske kolleger i alle slags anliggender. Intet emne var for småt for 
dem. Hvad var det, Axelsson havde sagt i bilen i Bruxelles: Der er 
brug for en person, som ganske vist vil gøre sit yderste for at løse opgaven 
bedst muligt, men som alligevel ikke ukritisk spiller med på den amerikanske 
model. Ja, det sidste ville han næppe blive beskyldt for.  

—John, jeg værdsætter din støtte – tag ikke fejl af det, havde han 
svaret. Men vi har, som du nok efterhånden er bekendt med, vores 
egen måde at håndtere tingene på her, og jeg har tænkt mig at være 
så åben som muligt på mødet. Jeg vil sætte stor pris på, hvis du vil 
respektere mit ønske og selv optræde på samme måde.  

Williams havde ikke svaret direkte, men blot nikket. 
De to mænd var trådt ind i mødelokalt sammen, og Williams hav-

de sat sig ved konferencebordets ene bordende, imens Rolf havde 
anbragt sig foran storskærmen i den modsatte ende.  

Et øjeblik senere trådte Lisbeth ind, fulgt af Rolfs sekretær. Rolf 
bemærkede, hvordan Lisbeth lynhurtigt og med et enkelt blik scan-
nede hele lokalet, inden hun satte sig. Hvis jeg bad hende lukke øj-
nene nu og beskrive lokalet, ville hun sikkert kunne gengive de fleste 
detaljer temmelig nøjagtigt, tænkte han. Han sendte hende et smil, 
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da hun havde sat sig. Alle var nu ankommet, ingen havde meldt af-
bud.  

Han rømmede han sig og tog ordet:  
—Lad mig indlede med at byde alle velkommen. Nogen formel 

gensidig præsentation foretager jeg af gode grunde ikke, men jeg vil 
dog lige præsentere en enkelt af de tilstedeværende for alle andre, 
nemlig, John Williams fra CIA.  

Manden over for Lisbeth rejste sig og smilede, men kun med den 
nederste del af ansigtet. Der var intet smil at spore i hans øjne. Hun 
anslog ham til at være et sted i tresserne. Hendes hjerne begyndte in-
stinktivt at vurdere, hvilket slags menneske han kunne være. Der var 
noget umiddelbart over manden, som fik hende til at blive vagtsom. 
Intelligent, var alligevel den første tanke, der slog ned i hende. Han 
havde en måde at se rundt i lokalet på, som gav hende indtryk af, at 
han vurderede de øvrige tilstedeværende. Hun måtte med andre ord 
gå ud fra, at han også allerede havde gjort sig de første tanker om 
hende. Det var helt åbenbart at han havde et hårdt liv bag sig. Det 
behøvede man ikke megen psykologisk indsigt for at observere, det 
kunne nærmest læses direkte af hans markerede, og vejrbidte an-
sigtstræk. Hele hans holdning gav hende en fornemmelse af en mand 
med stort mod; en mand, som havde levet livet helt ud til grænsen. 
Hun gættede på, at han havde opnået sine succeser i livet, ved at slås 
for dem. Han slog hende faktisk som en, der ligefrem opsøgte stri-
digheder, og han havde sikkert for vane at komme sejrigt ud af dem. 
Hun måtte standse sig selv midt i tankerækken. Det var ved at ud-
vikle sig til en uvane for hende, altid at forhåndsanalyse folk på den 
måde, og det kunne jo i grunden bare være et udtryk for hendes per-
sonlige fordomme. Men på den anden side var det jo ikke så ofte, at 
hun ramte helt ved siden af.  

—Williams er leder af en særlig enhed inden for CIA, fortsatte 
Rolf. Uden at jeg skal påstå, at jeg kender alle Williams meriter, så 
kan jeg godt sige, at hans to vigtigste funktioner i dag er bekæmpelse 
af terror og koordinering af samarbejdet med os. 

Lisbeth iagttog Williams, imens han blev præsenteret, men der var 
ingen reaktion at spore hos ham. 
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—Der er en særlig årsag til at Williams er hos os i dag, fortsatte 
Rolf, hvilket jeg vil vende tilbage til om lidt. Først vil jeg sætte jer ind 
i situationen og dermed baggrunden for, at vi er her.  

Han samlede en fjernbetjening op fra bordet og trykkede på den. 
Satellitbilledet bag ham begyndte at zoome ind.  

—Dette billede blev taget højt over Kabul for cirka 24 timer siden 
af en amerikansk satellit, fortsatte han.  

Billedet var i mellemtiden blevet zoomet yderligere ind, og gader 
og huse kunne nu tydeligt ses. Få sekunder senere var billedet blevet 
så detaljeret, at man kunne skelne de enkelte mennesker.  

—Flere af vore agenter – og CIA’s agenter... tilføjede Rolf med et 
blik i retning af Williams. ...har rapporteret om ændringer i normal-
billedet i en række af de celler, som overvåges forskellige steder i 
Mellemøsten og Europa. I to af cellerne har der været helt åbenbare 
aktivitetsforøgelser, og de har helt naturligt påkaldt sig vores særlige 
opmærksomhed. Lad os begynde her i Kabul.  

Han tog en lille laserpen op af lommen og drejede sig en smule, så 
han nu stod med siden til storskærmen. I den position kunne han 
skiftevis se på skærmen og på mødedeltagerne. 

—Dette er celle, KB120, sagde han og lod laserpennen sende en lil-
le rød prik hen over et af husene på billedet. KB120 er en celle, vi har 
overvåget igennem længere tid. Og nu ser det ud til, at anstrengel-
serne har båret en smule frugt. I går formiddags var der et møde i 
cellen, og det lykkedes os i den forbindelse at få opsnappet et par 
særdeles interessante informationer. 

Han så ud over de forsamlede, inden han fortsatte:  
—Vi ved nu med relativ sikkerhed, at noget stort er under opsej-

ling, og vi ved med tilsvarende sikkerhed, at det drejer sig om noget, 
der skal finde sted i vores lille del af verden – Europa.  

Han trykkede igen på fjernbetjeningen, og et nyt billede tonede 
frem på skærmen. Ved første øjekast så det ud til at være det samme 
billede igen, men nogle af menneskene havde bevæget sig i forhold 
til hinanden.  

Lisbeth lagde mærke til, at to mennesker var dukket op foran det 
hus, Rolf havde peget på.  
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Rolf lod den røde prik fra laserpennen danse over to skikkelser på 
billedet og fortsatte:  

—Dette er Hassan bin Owhabali og Wahil El Mohammed.  
Han holdt en pause, som om han ville give de tilstedeværende lej-

lighed til at indprente sig navnene.  
—Hassan kender vi ganske godt, fortsatte han. Han har i gennem 

længere tid opholdt sig her i Tyskland, og han er under stærk mis-
tanke for at have haft en alvorlig finger med i spillet ved planlæg-
ningen af ellevte september. Hans navn har i det hele taget en ten-
dens til at dukke op, når et eller andet er under opsejling. Wahil ken-
der vi sådan set også, selvom vi ikke ved ret meget om ham. Vi har 
en begrundet formodning om, at han har en baggrund som professi-
onel soldat, og det siges, at han er, hvad man kan betegne som over-
ordentlig fortrolig med håndtering af avancerede våben.  

Billedet skiftede nu tre-fire gange i rækkefølge, og det blev tyde-
ligt, at de to skikkelser havde bevæget sig mod øst.  

Lisbeth lagde mærke til, at en tredje skikkelse var begyndt at be-
væge sig på billedet – i samme retning, men et stykke bag de to an-
dre.  

—Ham her, sagde Rolf, og lod prikken cirkle om den tredje person, 
er vores mand. 

Fem-seks billeder senere drejede de to forreste skikkelser om et 
hjørne og forsvandt ind i et hus.  

—Her tabte vores mand sporet af dem, sagde Rolf, mens prikken 
endnu engang kredsede om den tredje skikkelse. Men det gjorde sa-
tellitten heldigvis ikke.  

På det næste billede dukkede de to skikkelser op igen; denne gang 
på den anden side af huset. Lisbeth lagde mærke til tidsangivelsen 
nederst på satellitfotoet. Der var gået mindre end et minut, fra de 
havde gået ind i den ene ende af huset, til de var kommet ud af den 
anden ende. Billederne fortsatte med at skifte, og lidt senere, for-
svandt de to for anden gang ind i et hus, mindre end hundrede meter 
fra det sted, de havde tabt sporet af dem.  

—Som det jo fremgår, så foretog de to mænd en fiks lille afled-
ningsmanøvre, fortsatte Rolf med et skuldertræk. Det lykkedes dem 
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uden større besvær at hægte vores mand af, inden de endte i det her 
hus. 

Prikken foretog en ny dans på skærmen.  
—Her begynder det så at blive interessant, fortsatte han. Vi kendte 

ikke selv noget til det her hus, men en forespørgsel hos vores venner 
i CIA viste, at det gjorde de så sandelig.  

Han slog ud med hånden mod Williams og fortsatte:  
—Ja, måske skulle du tage den her fra, Williams.  
Lisbeth nåede at opfange et stemningsskift i Williams øjne, idet 

han rejste sig. Stående ved sin stol samlede han uden omsvøb af no-
gen art tråden op efter Rolf.  

—Havde dette hus tilhørt os, indledte han, så havde jeg betegnet 
det som et såkaldt sikkert hus. Men det er bestemt ikke vores – 
tværtimod. Vi ved konkret, at det bruges flittigt af al Qaeda. Vi har 
overvåget huset gennem længere tid, og det er ganske interessante 
mennesker, som har deres gang der.  

—Hvorfor har I ikke slået til mod huset, Sir? Jeg mener, når I med 
sikkerhed ved, det er al Qaeda folk, som kommer der?  

Spørgsmålet var blevet stillet med tydelig fransk eller belgisk ac-
cent, af en mand som sad lidt til højre for Lisbeth. Williams fulde 
opmærksomhed blev omgående rettet mod afbryderen. Lisbeth kom 
til at tænke på en kat, der havde fået øje på en mus.  

—Svaret er enkelt, sagde Williams, idet han fastholdt mandens 
blik. Hvis vi slog til nu, ville vi i bedste fald få ram på de tilstedevæ-
rende – ikke andet. Men vi ville samtidigt lukke for de værdifulde ef-
terretninger, vi får ved at overvåge stedet. Nej, vi foretrækker, at lade 
tingene være som de er – for nu i hvert fald – ind til den dag Osama 
bin Laden selv skulle finde på at træde ind af døren.  

Nogle af de tilstedeværende fandt tilsyneladende den sidste be-
mærkning morsom, hvis man skulle dømme efter et par spontane 
latterudbrud, men manden, der havde stillet spørgsmålet så ikke ud 
til at more sig, og Lisbeth lo heller ikke med. Et hurtigt blik på Rolf 
viste, at han tilsyneladende heller ikke havde opfattet noget morsomt 
i Williams bemærkning.  
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—Er der taget nogen billeder, af dem som benytter huset? forsøgte 
den samme mand igen.  

Williams svarede ikke med det samme, men lod et øjeblik op-
mærksomheden glide bort fra manden. For sit indre genkaldte han 
sig nogle af de mange informationer, CIA var i besiddelse af. Bille-
der, havde de rigeligt af. Bedre portrætbilleder kunne næppe skaffes. 
Han rettede atter opmærksomheden mod manden.  

—Nej, desværre ikke, svarede han stik imod sandheden. Vi er ikke 
i besiddelse af brugbare billeder.  

Uden at lade manden ude af sit blik, fortsatte han:  
—Al Qaeda har omgrupperet sig igen inden for de seneste måne-

der, og vi ved – eller rettere, vi tror, vi ved – hvilke organisatoriske 
ændringer, der er foretaget. 

Lisbeth fornemmede, at manden var begyndt at føle sig utilpas 
over Williams insisterende opmærksomhed. Han flyttede sig i hvert 
fald urolig på stolen. 

Williams slap pludseligt hans blik og fortsatte uanfægtet:  
—Vi kan fuldt ud bekræfte efterretningerne fra jeres kilde i Kabul. 

Der er helt sikkert noget under opsejling i jeres ende af verden. Vi 
ved efterhånden meget, men endnu ikke alt. Huset på billedet her... 

Han lavede et hovedkast mod skærmen.  
—...er indrettet specielt, så vi kan ikke aflytte det fuldstændigt. På 

nuværende tidspunkt mangler vi efterretninger om, hvor målet mere 
nøjagtigt er, og hvad der helt konkret planlægges.  

—Måske skulle jeg tage over igen, afbrød Rolf med en lidt hårdere 
klang i stemmen, end han normalt havde.  

Lisbeth læste helt automatisk Williams kropssprog, da han blev 
standset af Rolf. Han kunne tydeligvis ikke lide at blive afbrudt. Han 
tøvede lige akkurat længe nok til at hun nåede at opfange hans irrita-
tion. Men han måtte have indset, hvad der var det klogeste at gøre i 
et fremmed forum, for han satte sig så uden at sige yderligere. 

—Sagen er den, fortsatte Rolf, at vi ganske rigtigt ikke kender må-
let for gruppens planner nøjagtigt, men vi har, som jeg nævnte tidli-
gere, to observationer at gå efter. Den første, som I netop har fået re-
fereret, giver os ganske som Williams pointerede ikke nogen nærme-
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re stedsangivelse, men den anden observation kan måske give os et 
fingerpeg om, hvor det kunne tænkes at være. 

Flere af de tilstedeværende rykkede lidt frem i stolen, og Lisbeth 
tabte fuldstændig interessen for Williams.  

—Observationen fandt sted her i Hamborg-cellen. Den sædvanlige 
gruppe, hvis man kan kalde to personer for en gruppe, er faktisk 
fordoblet, så det nu er fire personer, der har fast ophold på adressen, 
og der kommunikeres væsentligt mere end det, der hører til normal-
billedet. Det er meget begrænset, hvad der er sivet ud ind til nu, men 
det håber vi ændrer sig. Vi er vidende om, at der er berammet et 
møde i indeværende uge her i Hamborg – formentlig for at planlæg-
ge detaljer. At det lige er Hamborg-cellen, der har ‘rørt på sig’, er 
selvsagt ikke ensbetydende med, at Tyskland derved er målet, men 
det indikerer dog, at det måske er det nordlige Europa, og herunder 
Skandinavien, som er i kikkerten. Om det har nogen betydning, ved 
vi ikke, men det er måske ikke uvæsentligt i den sammenhæng, at 
Danmark er et af koalitionslandene og derfor automatisk er under 
særlig observation fra vores side.  

Han undgik bevidst at se direkte på Lisbeth, men fortsatte:  
—Det korte med det lange er, at vi med omgående virkning træder 

i beredskabsniveau to, med alt hvad dette medfører for jer hver i sær 
og i fællesskab. Selv om I ved det, vil jeg alligevel stresse for jer, at 
dette betyder, at alt personale, og jeg mener virkelig alt personale, 
træder i beredskab straks. Ferier, orlov og andet fravær skal suspen-
deres med omgående virkning, og overvågning af cellerne skal in-
tensiveres og så videre, og så videre.  

Han lod hånden lave en gentagende cirkel ud i luften for at under-
strege sine ord.  

—Skaf oplysninger – alle de oplysninger i overhovedet kan – og 
gør det hurtigt. 

Han nikkede flere gange ud mod de forsamlede. 
—Som Williams sagde for et øjeblik siden, fortsatte han, så ved vi, 

at al Qaeda har omgrupperet sig. Om det så er et tegn på svaghed el-
ler styrke, skal jeg ikke kunne sige, men det stiller under alle om-
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stændigheder større krav til os. Vi er nød til at vide besked om, hvad 
der foregår, uanset hvordan de har organiseret sig.  

Lisbeth havde lyttet meget koncentreret, og hun følte sig yderlige-
re styrket i sin frygt for, at verden måske ikke havde oplevet de vær-
ste terrorangreb endnu. 

—Jeg lovede at informere, om årsagen til at vi har besøg i dag, 
fortsatte Rolf, idet han undgik et se direkte på nogen over hovedet. 
Sagen er den, at EATO og CIA kommer til at samarbejde meget tæt i 
denne sag.  

Han rynkede panden og spidsede munden, som om han nøje 
overvejede sine ord.  

Lisbeth havde en følelse af, at han ikke følte sig komfortabel ved 
det, han forsøgte at forklare. 

—Ikke sådan at forstå, fortsatte han, at der ikke i det daglige skulle 
være et samarbejde mellem vores to organisationer, for det er der i 
høj grad, men vi kommer til at arbejde ekstra tæt sammen under den 
aktuelle sag.  

Som om han ikke ville dvæle yderligere ved emnet, greb han 
fjernbetjening og slukkede for storskærmen.  

—Godt! udbrød han. Inden vi går videre, så er der lige en enkelt 
ting til, som nok vil kunne irritere en eller anden af jer. Der er lukket 
for ekstern adgang til CCU.  

Der opstod omgående en forundret små-mumlen.  
—Af hvilken årsag? var der en, der gerne ville vide. Er der da sket 

noget?  
—Årsagen, samt hvor længe, kan jeg desværre ikke oplyse på nu-

værende tidspunkt, gled Rolf af. Men indtil videre kan data og efter-
retninger desværre ikke kommunikeres ad de sædvanlige kanaler – 
sådan er det.  

Han løftede begge arme for at afværge yderligere spørgsmål.  
—Og det var så alt for nu, afsluttede han og gik hen til den dør, 

Lisbeth var kommet ind af.  
Alle rejste sig som på kommando og bevægede sig ligeledes mod 

døren – Lisbeth fulgte de andres eksempel. På vej ud blev hun dis-
kret standset af Rolf.  
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—Har du tid til at blive her et øjeblik endnu, Lisbeth? spurgte han 
lige akkurat så højt, at kun hun kunne høre det. Jeg vil meget gerne 
have et par ord med dig – under fire øjne. Tror du, du kunne kikke 
forbi mit kontor om en times tid, så vil jeg nemlig tro, vores gæst er 
gået?  

Han lavede et hovedkast i retning af Williams, som modsat alle 
andre var blevet siddende ved bordet.  

Trods sin forbløffelse over at være blevet standset, var hendes før-
ste indskydelse alligevel at spørge, hvad han ville tale med hende om, 
men hun beherskede sig.  

—Ja, det kan jeg sagtens, svarede hun.  
Hendes smil var en smule anstrengt.  
—Jeg er der om en time. 
 

Kabul, 11:25 
Flyet til Paris lettede fra Kabul lufthavn, og Akhmahel begyndte at 
slappe af. Han havde været anspændt, lige siden han var ankommet 
til lufthavnen, men nu, hvor de var kommet i luften, følte han sig 
langt bedre tilpas. Flyet var heldigvis halvtomt, så han kunne sidde 
for sig selv på en af de bageste rækker. Han havde en lang flyvetur 
foran sig, og der ville blive til at hvile undervejs. Men lige nu var han 
ikke træt, og han lod tankerne få frit spil. Han gennemgik sin rejse-
plan. I Paris ville paskontrolløren få lov til at sammenligne hans an-
sigt med billedet i et pas, der angiveligt tilhørte Fritz Lange fra Lü-
beck. Opholdet i Paris ville kun være ganske kort, og der var allerede 
reserveret en plads til ham på Lufthansas fly videre til Hannover un-
der navnet, Tartian Foilier fra Belgien. Men inden da var det menin-
gen, at han skulle nå at få kontakt med en mand, som ville overdrage 
ham et eller flere kreditkort. Med dem i hånden, ville han råde over 
den nødvendige finansiering af operationen. Han kendte ganske vist 
ikke mandens identitet, men han ville ikke blive svær at få øje på. I 
Hannover ville han som Henk Roeders fra Amsterdam leje en bil, der 
skulle bringe ham til hans endelige destination – Hamborg. Han smi-
lede tilfreds frem for sig. Det var en god rejseplan, og han følte sig 
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overbevist om, at han ville nå frem til sin endelige destination uden 
større problemer.  

Akhmahel kunne nemt have valgt en anden identit til rejsen, men 
diplomatpasset havde været den rigtige beslutning, det var han ikke 
i tvivl om. Han havde efterhånden udviklet et træfsikkert instinkt for 
at vælge den rigtige identitet til en given anledning, og det havde ind 
til nu bragt ham sikkert rundt i verden. Et diplomatpas var godt til at 
slippe uden om alt for mange tjek rundt omkring i verdens brænd-
punkter, som eksempelvis i Kabul; men han ville være nødsaget til at 
skifte identitet, inden han ankom til Paris. Et diplomatpas var det re-
ne selvmord i en velorganiseret lufthavn. Der var i det hele taget en 
række regler, han næsten altid overholdt. Han ville aldrig drømme 
om at ankomme til en tysk lufthavn med et falsk tysk pas. Det kunne 
være særdeles risikabelt, med mindre man rent faktisk var tysker. 
Uanset hvor godt tysk man talte, kunne en garvet tysk paskontrollør 
muligvis høre, at man ikke var født i landet, og det kunne i værste 
fald medføre en del uønsket opmærksomhed. Den samme forholds-
regel behøvede han til gengæld ikke at overholde i Frankrig. Her var 
det langt mere almindeligt at støde på franske pas hos rejsende fra 
mange forskellige lande. Han havde under alle omstændigheder ikke 
tænkt sig at løbe nogen unødvendig risiko, selv om han rent faktisk 
talte næsten perfekt engelsk, tysk og fransk.  

Hans tanker skiftede retning og begyndte at kredse om den fore-
stående aktion. Der var mange detaljer, som skulle sættes i værk, før 
det hele kunne gå op i en højere helhed, men et af de vigtigste ele-
menter i planen var, at de handlede hurtigt. Allerede om nogle få 
dage forventede han at være på vej til Saudi Arabien, og han var fast 
besluttet på, at det skulle være ovenpå en vellykket aktion.  

Wahil dukkede med et op i hans tanker. Han så på sit ur. Den 
enorme afghanske mand måtte ligeledes være undervejs nu – omend 
ad en helt anden rute. Wahil havde et meget vigtigt møde undervejs, 
og Akhmahel overvejede instinktivt, om noget kunne gå galt i den 
forbindelse. Hans ansigt formørkedes et øjeblik, men han standsede 
tvivlen, før den fik rigtig fat. Den slags tanker førte ingen vegne. 
Wahil var en nøgleperson, måtte han erkende. Ja, uden ham ville ak-
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tionen slet ikke kunne gennemføres. Akhmahel tvivlede overhovedet 
ikke på Wahil. Lige så stærkt afvigende en personlighed han havde, 
lige så pålidelig var han overfor dem, der havde vundet hans loyali-
tet. Den store mand nærede et flammende had overfor vesten i al-
mindelighed, og USA i særdeleshed, og han kunne finde på de mær-
keligste ting – det skulle guderne vide. Men Akhmahel havde for 
længst vundet hans fulde loyalitet, og der skulle helt ekstraordinære 
midler til for at standse ham. Han gik hellere i døden.  

Endnu engang tog hans tanker en ny retning, og pludselig befandt 
han sig i tiden lige efter faderens død. Han fortrængte bevidst bille-
derne af sin faders døde legeme på ambassadens gårdsplads. Begi-
venheden havde fyldt ham med et ukontrolleret had, og det havde 
taget ham år at få sit følelsesliv under kontrol igen. Han huskede kun 
alt for godt den totale splittelse, han havde følt i de følgende år. Han 
følte sig til denne dag medskyldig i faderens død. Papirerne i fade-
rens døde hånd havde talt deres tydelige sprog. Havde faderen ikke 
fundet dem, var han heller ikke mødt op ved ambassaden den skæb-
nesvangre dag. Akhmahel følte en knugende sorg trænge ind over 
sig. Han huskede faktisk ikke, hvorfor han i den grad var blevet su-
get med ind i studenteroprøret i Teheran. Måske var han blevet dra-
get med af den stærkt oppiskede stemning, der havde bredt sig som 
en steppebrand blandt muslimerne op til shahens fald, eller måske 
var det bare en slags ungdommelig idealisme, der havde fået tag i 
ham. Han havde ikke længere kontakt med den del af sine følelser 
fra den gang. Hans opvækst havde været præget af både muslimske 
og kristne værdier, og i bund og grund var oprør ikke en dyberelig-
gende del af hans natur. Han havde altid haft en mere nuanceret til-
gang til verden end sine kammerater. Pudsigt nok havde nogle af 
hans bedste venner alligevel været at finde blandt de allermest mili-
tante studenter. Mange havde set op til ham som den karismatiske 
lederfigur, og han havde allerede dengang fornemmet, at han havde 
et talent for ledelse og ikke mindst planlægning. Det beviste han en-
degyldigt ved ambassaden i Teheran. Faderen havde ofte advaret 
ham imod fanatismens ensporede tankegang, og de havde haft et 
utal af politiske og filosofiske diskussioner hen over spisebordet i 
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hjemmet i Teheran. En af samtalerne havde på mærkelig vis ætset sig 
ind i Akhmahels bevidsthed. Han havde netop argumenteret, at 
styrken i den muslimske tro var, at den ikke var eftergivende; at den 
fulgte Koranens ord – bogstaveligt.  

—Jamen, så enkelt er det overhovedet ikke, havde faderen promp-
te svaret. Det er måske snarere dens svaghed; for sådan var kristen-
dommen også oprindeligt, Akhmahel. Og mange steder er den det 
stadigt.  

Faderen havde set på ham med nærmest sørgmodige øjne.  
—Hvis man studerer den kristne historie, var han fortsat, så ser 

man det samme mønster, som nu gentages af muslimerne. Den krist-
ne historie var ikke mere end nogle få hundrede år gammel, før tu-
sinder af års kulturel og åndelig udvikling nærmest var blevet udra-
deret. I de ældste kulturer – længe før Kristendommen – besad man 
den nødvendige viden og ekspertise til at bygge enestående byg-
ningsværker som templer og pyramider; men i løbet af blot nogle få 
århundreder med kristen fundamentalisme havde man flere steder 
helt glemt, hvordan man byggede ganske almindelige stenhuse. Nu 
skal du se.  

Faderen havde hentet en bog og havde bladret i den, til han fandt, 
hvad han søgte.  

—Lad mig give dig et eksempel, Akhmahel, havde han så sagt. 
Hundrede år før Kristus, skabte en mand ved navn Posidonius en 
bevægelig model af solsystemet; en model, som yderst nøjagtigt be-
skrev de enkelte planeters baner i himmelrummet. Men ved udgan-
gen af det fjerde århundrede efter Kristus blev det betragtet som hel-
ligbrøde hvis man ikke troede på, at Gud hængte stjernerne op på 
himmelhvælvingen hver nat. 

Faderen havde rystet på hovedet.  
—Lad mig give dig et andet eksempel, var han fortsat. Omtrent 

trehundrede år før Kristus, beregnede en anden lærd mand fra Ale-
xandria ved navn Eratosthenes, jordens omkreds inden for nogle få 
procents nøjagtighed. De kristne fundamentalister fik det erklæret 
for kættersk, hvis man ikke troede på, at jorden var flad.  

Faderen havde atter rystet på hovedet.  
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—Forstår du, hvad jeg prøver at sige, Akhmahel? Det er fuldkom-
ment ligegyldigt i hvis navn man påberåber sig eneretten på sandhe-
den, min dreng. Fundamentalisme og dens søster fanatisme er fjol-
sernes ideologier. Alt det, vi opfatter som endegyldige sandheder i 
dag, forkaster vi som tåbeligheder i morgen. Intet af det, er værd at 
kæmpe for, og det er derfor det rene vanvid, at ville dø for det. At dø 
for en ide, er at dø for intet. Jeg håber, du vil indse noget af det her 
engang. 

Akhmahel blev revet ud af sine tanker, da en stewardesse venligt 
spurgte, om han ønskede noget at drikke. Han bestilte en mineral-
vand, og kort tid efter landede flyet i Orly lufthavn.  

Alt gik som smurt i Paris. Et kort besøg på et herretoilet sikrede 
ham det rette udseende til det tyske pas. Gudskelov at man stadig 
var sikret privatlivets fred på et lufthavnstoilet. Alle andre steder løb 
man konstant risikoen for at blive observeret af de interne overvåg-
ningskameraer. Han ændrede kun sit ansigtsudseende en smule, han 
skiftede aldrig tøj; det var en anden af hans forholdsregler. På et sted 
hvor der færdedes mennesker af alle mulige nationaliteter, er på-
klædning mere i øjenfaldende end ansigter. Hvis en emsig civilbe-
tjent der sad og iagttog, hvem der gik ind på et toilet, pludselig så en 
person forlade det, som han med sikkerhed ikke havde set gå derind, 
ville dette indebære en unødvendig risiko. Kunsten var at gå diskret 
klædt; nærmest falde i med omgivelserne.  

Den franske paskontrollør kikkede sløvt i Akhmahels pas og vin-
kede ham igennem. Vel ude i ankomsthallen så han sig omkring. 
Manden, han søgte, var ikke svær at få øje på; han stod fuldstændig 
udiskret med en håndfuld propagandablade fra Jehovas Vidner og 
forsøgte tilsyneladende at verve nye vidner. Han havde nu ikke me-
get held med sig, men Akhmahel tog alligevel et eksemplar af Vagt-
tårnet, inden han begav sig mod Lufthansas indtjekningsskranke. Je-
hovas mand i Paris opgav efter yderligere et par minutter at verve 
flere vidner den dag og forlod lufthavnen.  
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Hamborg, 14:00 
Lisbeth havde tilbragt tiden med at spise frokost på en nærliggende 
café, og nu sad hun og ventede i forlokalet til Rolfs kontor. Uroen, 
hun havde følt under mødet, var ikke blevet mindre under frokosten 
– tværtimod. Hun havde en slags forudanelse om, at hendes liv me-
get snart ville tage en dramatisk drejning. Hun måtte vente i næsten 
tyve minutter, før døren til kontoret gik op, og John Williams kom 
stormende ud. Han gik lige forbi hende, som om hun ikke var der. 
Det tog kun et øjeblik, så var han forsvundet, men alligevel nåede 
atmosfæren i forlokalet at ændre sig ubehageligt. Hun havde ingen 
lyst til at komme på tværs af Williams.  

Rolf viste sig i døråbningen.  
—Kom indenfor, Lisbeth, sagde han med et varmt smil, idet han 

gik hende i møde, og undskyld jeg måtte lade dig vente, men det var 
ikke så let at slippe af med Williams, som jeg havde håbet.  

Han rakte hende hånden. 
Lisbeth følte sig straks bedre tilpas. Hun rejste sig og tog hans 

hånd.  
—Det er helt i orden, Rolf, svarede hun og gengældte smilet. Det 

gav mig god tid, til at fundere over, hvad årsagen mon kan være til, 
at jeg er blevet singlet ud til en audiens hos bossen.  

—Nåh, lad dig endelig ikke bekymre af det, svarede han med en 
let hovedrysten. Det er sådan set bare...  

Han standsede midt i sætningen, og hun bemærkede, hvordan 
hans ansigt pludselig ændrede karakter.   

—Det er nu ikke helt rigtigt, hvad jeg siger, genoptog han tråden. 
Der er faktisk god grund til at være bekymret lige nu, fordi...  

For anden gang afbrød han sig selv midt i en sætning, og smilet 
vendte tilbage.  

—Jeg er vist ikke nogen god vært, fortsatte han. Vil du ikke sidde?  
Han gjorde en bydende håndbevægelse mod en lille sofagruppe i 

kontorets ene hjørne.  
—Må jeg byde på en kop kaffe?  
Lisbeth lod hurtigt blikket scanne kontoret. Ved første øjekast vir-

kede det beskedent i størrelse, men hun blev straks klar over, at det 
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var et synsbedrag. Rummet var domineret af et vinkelformet ma-
hogniskrivebord, som nærmest virkede anmassende på grund af dets 
størrelse, og hun blev klar over, at det var det, der fik rummet til at 
virke mindre, end det i virkeligheden var. Bag skrivebordet stod 
nogle reoler, som måtte være af samme eller af tilsvarende træsort. 
Sofagruppen, som Rolf havde anvist, bestod af to topersoners sofaer 
anbragt over for hinanden med et lille bord i mellem. På væggen 
modsat skrivebordet hang en stor fladskærm. Lige nu var den ind-
stillet til at vise billeder fra nyhedskanalen, CNN, men der kom in-
gen lyd. Hun lagde mærke til, at der ikke var nogen planter i rum-
met, hvilket måske hang sammen med, at der ingen vinduer var. 
Hun satte sig i en af sofaerne. 

Rolf ventede, til hun havde valgt plads, inden han selv satte sig på 
sofaen over for. På bordet mellem dem var der anrettet kaffe, og han 
skænkede for dem begge, inden han lænede sig tilbage og iagttog 
hende så diskret som muligt. Hun rystede svagt på hænderne, da 
hun nippede til kaffen. Anspændt, men behersket, tænkte han. Han 
var fuldt bekendt med hendes psykologiske profil og fornemmede, 
at hun forsøgte at beherske sine utilstrækkelighedsfølelser lige nu. 
Men han vidste også, at hendes præstationer ville stige, i takt med 
det pres hun blev udsat for. Hendes kapacitet var langt større, end 
hun selv vidste. Hun var sensitiv, langt ud over det normale, måske 
helt over i det paranormale. Det var en egenskab hos hende, der fa-
scinerede ham. Han kastede et stjålent blik på hendes figur, da hun 
forsigtigt stillede koppen fra sig. Hun så afgjort godt ud, men hun 
virkede ikke selvoptaget på nogen måde. Hun brugte ikke megen 
makeup, så vidt han kunne han se.  

Lisbeth var klar over, at Rolf iagttog hende, men hun vidste endnu 
ikke, hvordan hun skulle tolke det. Hun følte stor usikkerhed af en 
eller anden grund, og som sædvanligt når hun havde det sådan, var 
hun bange for, at det kunne ses. Hun besluttede at ignorere følelsen. 
Uden næring, ville den dø af sig selv. Det måtte være omtrent to år 
siden, hun sidst havde befundet sig her på Rolfs kontor. Det var nog-
le få måneder før hun tiltrådte.  

Hendes tanker blev afbrudt af Rolf.  



Teheran-fortegnelsen 

 

 Side 125 
 

—Du må vel efterhånden have været hos os i omtrent halvandet år 
nu, Lisbeth, sagde han, som om han havde læst hendes tanker. Hvis 
jeg ikke husker helt forkert, så var det i sensommeren forrige år, vi 
talte sammen her.  

Han smilede varmt til hende, og hun begyndte at slappe af.  
—Ja, det er faktisk rigtigt, det var i september to tusinde og fire, 

svarede hun. Jeg er glad for, du stadig husker det.  
—Jamen, jeg husker en hel del fra vores møde den dag, svarede 

han. Jeg husker blandt andet, at du demonstrerede dine... hvad skal 
man kalde dem... ideologier må det vel hedde. Du var optændt af 
ideen om at bekæmpe terroren og slå hårdt ned hvor som helst, den 
stak sit ækle ansigt frem.  

Han tav et øjeblik, imens han afslappet lagde den ene ben over det 
andet.  

—Har den opfattelse ændret sig hos dig? spurgte han henkastet, 
og iagttog hendes reaktion.  

—Nej, på ingen måde, fik hun alt for hurtigt svaret. 
Hendes prompte svar lød en anelse krampagtigt i Rolfs øre, og han 

gættede på, at der lå et men og ventede et eller andet sted. 
Lisbeth overvejede, om hun kunne fortælle ham om de tanker, hun 

var begyndt at tumle med. Terror var afgjort 'fandens værk', men på 
det seneste havde hun fået øje på en hel del flere nuancer, som øde-
lagde det stereotype billede af 'den gode kamp mod de onde terrorister.' 
Det var blevet sværere at anskue tingene sort-hvidt, siden hun selv 
havde fået det så tæt inde på livet.  

Rolf kunne næsten se tandhjulene arbejde i Lisbeths hjerne, og han 
besluttede at lukke lidt op for sig selv. 

—For nogle af os bliver verdensanskuelsen noget mere nuanceret 
efter et stykke tid med fingrene i dejen, sagde han i et eftertænksomt 
tonefald. Gamle opfattelser erstattes tit af nye, efterhånden som der 
tilvejebringes flere brikker til puslespillet. Billedet kan ændre sig 
ganske radikalt for de bedst begavede.  

Hun fulgte sin intuition og besluttede at være åben om sine tanker.  
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—Jeg har faktisk gjort mig en hel del tanker om det her på det se-
neste, indledte hun. Ikke sådan forstået at jeg ikke længere mener, 
terroren skal bekæmpes, for det skal den naturligvis.  

Hendes blik blev fraværende, inden hun fortsatte:  
—Men er det nu også den rigtige måde, vi griber det an på? Det 

ser jo snarere ud som om, vi skaber to nye problemer, for hver gang 
vi løser et.  

Hendes blik blev nærværende igen.  
—Sagt lige ud så spørger jeg mig selv, om ikke den vestlige verden 

selv har et stort medansvar for al den terror, vi oversvømmes af? Ja, 
det er ikke let at forklare, Rolf, men jeg finder det svært at bevare 
overblikket, når dem vi bekæmper, ser det hele fuldstændig om-
vendt. De føler tilsyneladende, at det er dem, der kæmper den gode 
sag, og os der er de onde. Hvordan opretholder de et så voldsomt 
had imod os, hvis der ikke er en eller anden lige så alvorlig årsag? 
Nogle af disse mennesker er villige til selv at gå i døden bare for at 
kunne tage nogle få af os med sig. Det giver simpelthen ingen me-
ning. Den slags had kan man ikke bare tænke sig frem til. For at nå så 
langt ud, må man være blevet drevet der ud på en eller anden måde. 
Hvad er det, vi gør forkert? Hvordan er det kommet...  

Hun afbrød sig selv midt i sætningen og rettede blikket direkte 
mod Rolf. Hun var ikke sikker, men hun fornemmede en slags for-
ståelse i hans aura.  

—Giver det overhovedet nogen mening? spurgte hun. Eller er jeg 
allerede ved at køre træt i det her job?  

Rolf lænede sig frem, for at komme så tæt på hende som muligt.  
—Det giver i allerhøjeste grad mening, Lisbeth, svarede han med 

en slags eftertryk. Hvis bare vore politikere ville stille sig selv den 
slags spørgsmål, og så naturligvis optræde i overensstemmelse med 
de indlysende svar, så tror jeg vi kunne løse problemerne på langt 
mere fredelig vis, end tilfældet er i dag. Jeg er helt enig med dig i, at 
den vestlige verden selv har været med til at skabe alt det had, som 
lige nu bliver sluppet løs over os. Det har vi gjort, fordi vi simpelthen 
ikke respekterer disse mennesker og slet ikke forstår, hvordan de 
tænker og føler. Vi udviser en total mangel på indsigt i de værdier, 
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som disse mennesker sætter højt. Tværtimod blander vi os ganske 
uhæmmet i deres indre anliggender. Motiverne for vores massive til-
stedeværelse i deres regioner er fuldkomment selviske. Det handler 
om, hvad der for øjeblikket tjener vore egne interesser bedst.  

Han tog sin kop og nippede til den varme kaffe.  
Lisbeth følte, at de var på bølgelængde, og det fik hendes indre uro 

til at lægge sig en smule. 
Rolf lod hende få tid til at absorbere de tanker, han lige havde delt 

med hende, inden han fortsatte:  
—Men, uanset hvad vi føler og tænker i den henseende, så det 

desværre ikke EATO’s opgave at løse problemerne. Vores opgave er 
derimod at forhindre symptomerne på problemerne i at forstyrre gode 
borgeres nattesøvn. Vi skal forhindre potentielle terrorister i at rette 
de samme våben mod os, som vi selv har leveret dem. Og som sa-
gerne er lige nu, så har vi en konkret opgave foran os, som skal løses, 
og det bringer mig til den egentlige årsag til, at jeg vil tale med dig. 

 

Marseille, 15:00 
Værtshuset stank i en blanding af røg og øl samt svedigt og uvasket 
tøj. Stedet var godt besøgt, og mange af gæsterne var allerede be-
gyndt at blive højrøstede. Flere trængte til at komme hjem for at sove 
rusen ud. Med jævne mellemrum hørtes et latterbrøl fra et af borde-
ne, hvilket fik støjniveauet til at stige til noget nær det ulidelige. 
Manden, der trådte ind af døren, vrængede på næsen og forsøgte at 
holde vejret. Efter et par sekunder uden ilt besluttede han dog at bide 
stanken i sig, og han fyldte med væmmelse lungerne med den dårli-
ge luft. Knejpen havde ikke været svær at finde, selv om han aldrig 
tidligere havde været i Marseille. Det var jo aldrig svært at finde 
havneområderne i de store byer, og da han talte ganske udmærket 
fransk, havde han ikke haft vanskeligt ved at identificere vejnavnene. 
Manden var usædvanlig stor – nærmest en kæmpe. Han havde en 
stor vinterjakke med hætte på samt et par mørkebrune jeans. En stor 
del af hans ansigt var dækket af et busket fuldskæg. Bortset fra hans 
størrelse adskilte han sig alligevel ikke nævneværdigt fra de andre 
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gæster – det skulle da lige være det forhold, at han, i modsætning til 
dem, var pinlig ædru – og så manglede han det venstre øre.  

Manden blev stående et øjeblik i døråbningen, imens han vagt-
somt så sig omkring. Tilsyneladende beroliget, gik han et øjeblik ef-
ter med tunge skridt hen mod baren.  

Bartenderen lignede en hvilken som helst anden af gæsterne. Han 
var iført en T-shirt af ubestemmelig farve samt et par slidte cowboy-
bukser, der vist nok engang havde været blå. Han var forholdsvis 
stor uden at være det mindste muskuløs, og han slæbte på en fyldig 
ølmave. Hans ansigtsudtryk var hårdt og uvenligt, og dækket af flere 
dage gamle skægstubbe. Han virkede i det hele taget uplejet.  

—Oui! sagde han uden at se op, da den nytilkomne var nået hen 
til bardisken.  

—Sarkov! sagde kæmpen med en dyb brummen. Jeg søger Sarkov, 
André Sarkov.  

Bartenderen så op med sammenknebne øjne, idet han forsøgte at 
vurdere den nye gæst.  

—Hvorfor skulle jeg kende en med det navn? svarede han med et 
spørgsmål.  

Kæmpens øjne skød lyn, da han med en skurrende stemme svare-
de:  

—Fordi du har lyst til at leve meget længere endnu og ikke vil 
spilde dine gæsters tid. 

Bartenderen blev tydeligt overrasket over mandens heftige reakti-
on, og hans blik flakkede uroligt et øjeblik. Om det i sidste ende var 
gæstens størrelse, eller det vilde udtryk i hans øjne der gjorde udsla-
get, henstod i det uvisse, men til sidst trak han ligegyldigt på skuld-
rene og nikkede i retning af en af de bageste båse i lokalet.  

 
André Sarkov havde med en vis frydefuldhed iagttaget hele optrinet 
fra sin plads bagest i lokalet. Her fra, kunne han overskue hele loka-
let, og følge med i hvem der kom, og hvem der gik. I samme øjeblik 
den fremmede var trådt ind, havde Sarkov vidst, at det var ham, han 
skulle mødes med. Han tjekkede altid sine kunder, inden han gjorde 
forretninger med dem, og han vidste, at den fremmede hed Wahil El 
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Mohammed, og at han havde en eller anden tilknytning til al Qae-
da’s netværk. Han vidste, at Wahil havde en fortid som professionel 
lejesoldat og blandt andet havde gjort tjeneste i en årrække i den 
franske fremmedlegion. Men alt hvad Wahil måtte have på sin sam-
vittighed, vidste han ikke, det kunne han kun gisne om. Men han 
vidste med sikkerhed, at bartenderen havde gjort klogt i ikke at ud-
fordre Wahil’s tålmodighed yderligere, for kæmpen kunne med let-
hed ene mand have ryddet lokalet – eller vredet halsen rundt på bar-
tenderen med de bare næver.  

Sarkov var en mand midt i halvtredserne. Han var svært overvæg-
tig, og havde alvorlige kredsløbsproblemer. Under hans halvskalde-
de isse skulede et par griseøjne, som aldrig stod stille i hovedet på 
ham. Men hvad han manglede i fysisk adræthed, kompenserede han 
fuldt ud i intelligens. Han var udspekuleret og ikke så lidt af en 
menneskekender, og han var en fremragende forretningsmand inden 
for sit område, som fortrinsvis var våbenhandel – såvel lovlig som 
ulovlig. Han kunne skaffe alt lige fra AK-47 automatrifler til AH-64D 
Apache Longbow kamphelikoptere. Han havde engang pralet med, 
at han kunne skaffe et hangarskib af Nimitz-klassen, fuldt udrustet 
med Tomcat-jagere, MK57 Seasparrow missilramper og hele molevit-
ten, hvis han bare kunne finde et fjols, som var villig til at hoste op 
med de omtrent sytten milliarder USD, som sådan en satan ville ko-
ste på det illegale marked. Hans egen andel af en handel lå et sted i 
mellem fem og ti procent af omsætningen på lovlige handler, og helt 
oppe på femogtyve til halvtres procent, hvis handlen ikke tålte da-
gens lys. Han havde dog aldrig gennemført en enkeltstående våben-
handel, på mere end ti millioner USD. Men gjorde man det bare ofte 
nok, var det jo også en ganske pæn lille forretning – og så var den jo 
for en stor dels vedkommende skattefri. Man kunne jo af gode grun-
de ikke sådan uden videre fremlægge sine kvitteringer for handel 
med al Qaeda og lignende kunder.  

Det var ganske ukompliceret at skaffe våben nu om dage; selv 
amerikanske våben var let tilgængelige. Uanset rædslen for terrori-
ster, var våbenproducenterne i de fleste lande dog stadig mere end 
villige til at levere våben til dem. Det måtte dog foregå ad de særeste 
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og mest snørklede kanaler – og leverandøren ønskede ikke at kende 
identiteten på aftageren. Det var kronede dage for Sarkov. 

 
Wahil var nået hen til Sarkovs bord og standsede. Han så ud som 
om, han ikke vidste, hvad han skulle sige, så Sarkov sendte ham et 
slesket smil og sagde jovialt:  

—Sid ned min ven; kan jeg byde dig på noget? Et glas te måske?  
Wahil vidste ikke, hvad han havde forventet, at Sarkov skulle sige, 

men tilbuddet om et glas te overraskede ham af en eller anden 
grund.  

—Ja, øh, ja – te vil være godt, kom det kort, fra et sted dybt nede i 
struben på ham.  

Sarkov sendte et blik op mod bartenderen, som straks kom over til 
dem.  

—Jeg tror, vi gerne vil have to glas te, Mark, sagde han. Og så vil 
vi ikke forstyrres den næste times tid. 

 

Hamborg, 15:10 
—Niveau tre! udbrød Lisbeth i forbløffelse. På fællesmødet forhøjede 
du beredskabet til niveau to, og nu forhøjer du Danmark til niveau 
tre!  

Hun vidste ikke, hvad hun skulle føle lige nu, men uroen var 
vendt tilbage. Ubevidst rykkede hun længere fremme i sofaen. Den 
forudanelse, hun havde haft, om en total forandring af hendes liv, 
var ved at manifestere sig foran hende. Uroen blandede sig med en 
anden følelse – en følelse af beslutsomhed.  

—Jeg vil egentligt begrænse det til København, indvendte Rolf.  
Han iagttog hendes ansigt. Der var ligesom kommet et hårdere 

glimt i hendes øjne, og han valgte at tolke det, som om hun var be-
gyndt at fokusere på den forestående opgave. Han kunne se, at hun 
skulle til at sige noget, men han standsede hende med en håndbevæ-
gelse og fortsatte:  

—Inden du siger noget, Lisbeth, vil jeg lige understrege de vigtig-
ste forholdsregler for niveau tre.  

Han lænede sig frem mod hende og fortsatte:  



Teheran-fortegnelsen 

 

 Side 131 
 

—Forhøjelsen betyder, at I skal være klar til indsats, og hvad der 
er særlig vigtigt i den forbindelse er, at TOAST er sat i beredskab for 
København.  

Lisbeth sank en klump og forsøgte at samle tankerne. Det virkede 
temmelig voldsomt at have en specialtrænet indsatsstyrke i bered-
skab for København. Tanken voksede hende over hovedet.  

—Tag det bare roligt, sagde Rolf, som om han endnu en gang hav-
de læst hendes tanker. Du står naturligvis ikke alene med ansvaret 
for det her. Du har hele organisationen bag dig.  

Han kunne sagtens forestille sig, hvordan hun måtte føle det lige 
nu, men han var ikke i tvivl om, at hun ville vokse med opgaven, ef-
terhånden som den udviklede sig.  

—Lad os lige løbe igennem, det vi har, fortsatte han. Jeres egne ef-
terretninger fra så sent som i går har spillet en væsentlig rolle for be-
slutningsprocessen bag niveauforhøjelsen. Oplysningerne fra CP100 
passer ganske nøje ind i mønstret fra KB120, som vi talte om i for-
middags.  

Han slog ud med begge hænder, som om han ville give sine ord 
mere fylde.  

—Der er observeret forhøjet aktivitet, øget kommunikation og 
sammentræf af forskellige begivenheder, og...  

Han afbrød sig selv og lavede en grimasse.  
—...ja, så er der jo det, at cellens to permanente medlemmer plud-

seligt er forsvundet.  
Beslutsomheden begyndte at få overhånd, og Lisbeth mærkede 

den samme velkendte fornemmelse, hun altid havde haft i sin tid 
ved politiet, lige før noget stort skulle til at løbe af stablen.  

—Men isoleret set, er det vel ikke nok til, at vi skal på niveau tre, 
indvendte hun. Der må være noget, du tilbageholder.  

Hun blev selv overrasket over sin egen udiplomatiske udtalelse. 
Ord havde en tendens til at lyde hårdere, når de overgik fra tanker til 
udtale. 

Antydningen af et smil tegnede sig på Rolfs ansigt.  
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—Du har fuldstændig ret, og det må vi hellere gennemgå med det 
samme, sagde han, og prøvede at lyde uanfægtet. Men det kan må-
ske blive lidt svært at formidle.  

Han vippede med hovedet fra side til side.  
—Eller måske bliver det ikke så svært trods alt, lad os nu se. 
Der begyndte at dukke en række løsrevne billeder op i Lisbeths 

hoved. Hun havde pludseligt en slags tunnelsyn. Det var sket for 
hende nogle få gange før, og hun brød sig ikke om det. Uden at kun-
ne forklare hvorfor, vidste hun lige nu, at han ville bruge ord som po-
litiet og gætteri. En europæisk by ville blive nævnt, men hvilken? Var 
det Bukarest? En eller anden sportsgren, havde også betydning for 
sagen. Hun blev trukket ud af sine tanker af en lyd, og det gik op for 
hende, at det måtte være Rolfs stemme. 

—...så lad mig forklare det sådan her, hørte hun ham sige. Lige 
som du selv kender det fra din tid inden for politiet, så må vi fra tid 
til anden forlade os på en slags kvalificeret gætteri. 

Det gav et lille gib i Lisbeth, da han allerede i sin første sætning 
bekræftede hendes forudanelser. 

—Når jeg siger gætteri, fortsatte han, uden tilsyneladende at have 
bemærket hendes reaktion, så skal det forstås på den måde, at vi 
sammenstiller vores efterretninger med aktuelle begivenheder rundt 
omkring i Europa. Vi har koncentreret os om de næste to til tre uger, 
og vi har fundet frem til en række begivenheder, som måske kunne 
tænkes at tiltrække fjendtlige handlinger.  

Han lod ordene hænge i luften lidt, inden han fortsatte:  
—Nu skal du se.  
Han samlede en fjernbetjening op fra bordet og trykkede på den. 

Fladskærmen på væggen blev vakt til live, og et Europakort viste sig. 
Enkelte steder på kortet var der røde prikker, og Lisbeth gættede på, 
at de markerede den slags begivenheder, Rolf havde nævnt.  

—Som du kan se, fortsatte han. Så er der en del røde markeringer 
rundt omkring i Europa. Hver markering er ensbetydende med en 
begivenhed, som vi særligt har rettet vores opmærksomhed mod. 
Bemærk, at der er tre markeringer ved København.  
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Med tre røde prikker lige ved siden af hinanden, fremstod den 
danske hovedstad for Lisbeth som kortets centrale punkt.  

—Hvis vi sammenfatter dataene om begivenhederne, ser de såle-
des ud.  

Han trykkede atter på fjernbetjeningen, og kortet blev straks for-
vandlet til en liste med alle de vigtigste informationer om begiven-
hederne.  

Lisbeth lod blikket glide over listen. Den opremsede syv begiven-
heder forskellige steder i Europa. Der var angivet, hvad begivenhe-
den drejede sig om; hvor den foregik; samt tidsrummet den foregik 
på med både dato og klokkeslet. Hver begivenhed var markeret med 
en kode og en klassificering af en art. Hun forsøgte at analysere op-
lysningerne. Hvilke begivenheder, kunne tænkes at tiltrække et ter-
rorangreb? Det kunne de faktisk mere eller mindre alle sammen, 
konkluderede hun. 

Rolf havde iagttaget hende nøje, imens hun dybt koncentreret 
gennemgik listen. Han ville lade hende drage sine egne slutninger. 

Lisbeth fik hurtigt en fornemmelse af, hvad hun skulle se efter. Al-
lerede ved første blik havde hun genkendt resten af sine forudanel-
ser, og det havde foruroliget hende, men hun besluttede alligevel, at 
hun ikke ville lade sig distrahere af sin særlige evne. Hun var under 
alle omstændigheder alligevel ikke selv herre over den. Hun ville gå 
systematisk gennem listen. Hun begyndte fra toppen.  
- Onsdag den 8. februar ville den britiske premierminister være i Berlin – 

et oplagt terrormål, måtte hun erkende.  
- Torsdag den 9. februar begyndte WTO topmøde i Paris – hvilket så af-

gjort også var et terrormål.  
- Samme dag ville et amerikansk basketballteam ankomme til København. 

Hun var sikker på, at det var den sportsbegivenhed, hun havde 
fornemmet. 

- Dagen efter, fredag den 10. februar, skulle en Greenpeace demonstration 
angiveligt finde sted i Amsterdam – et højest tvivlsomt terrormål, be-
sluttede hun for sig selv.  
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- Senere om fredagen rejste den danske udenrigsminister til Budapest fra 
Københavns lufthavn. Hun havde altså kun haft delvist ret om den 
europæiske by. Det var ikke Bukarest, men det var dog tæt på. 

- Den næste information, havde ikke umiddelbart nogen betyd-
ning, så vidt hun kunne se, men den fangede alligevel hendes in-
teresse. USA’s ambassadør i Stockholm rejste ifølge det oplyste til Bu-
dapest, selv samme dag som den danske minister. Hun antog, at han 
rejste fra Stockholm og derfor ikke ville være med det samme fly 
som den danske minister.  

- Den sidste information, var derimod indlysende interessant. Ba-
sketballteamet forlod allerede København samme dag for at fortsætte til – 
Budapest. De kunne meget vel tænkes at skulle med samme fly 
som ministeren.  

Koderne og klassificeringerne var fremmede for hende, men inden 
hun nåede at spørge til dem, kom Rolf hende i forkøbet. 

—Du er formentlig ikke helt fortrolig med koder og klassificerin-
ger, udglattede han. Det har jo ikke været så aktuelt endnu.  

Det sidste sagde han med en ironisk undertone.  
—Men alle arrangementerne har, som du ser, en kode og en klassi-

ficering. Koderne har nogenlunde samme betydning som bered-
skabsniveauerne. Kode et, er lavt, og kode tre, betyder fuldt bered-
skab omkring arrangementet. Klassificeringen indikerer graden af of-
fentligt kendskab til arrangementet, herunder i særdeleshed til rejse-
planer og lignende. Klasse et betyder, at alle detaljer omkring arran-
gementet er fuldt offentlige, eller i det mindste let kan findes på In-
ternettet eller andre steder. Klasse to betyder ligeledes, at arrange-
mentet er bekendtgjort for offentligheden, men alle følsomme detal-
jer er tilbageholdt. Rejseplaner og den slags vil typisk være hemme-
lige uden for en snæver kreds af personer. Klasse tre betyder, at ar-
rangementet er fuldstændig mørkelagt; det gennemføres med andre 
ord under iagttagelse af de strengeste sikkerhedsforanstaltninger. Vi 
er kun i sjældne tilfælde involveret i klasse tre begivenheder, da de jo 
alligevel er totalt mørkelagte, og derfor ingen umiddelbar sikker-
hedsrisiko medfører.  
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Lisbeth havde lyttet opmærksomt, imens hendes blik havde veks-
let mellem Rolf og fladskærmen. Der var en del ting, som ikke var 
indlysende. 

—Er det i så fald normalt, at vi bliver informeret om USA ambas-
sadørernes rejseplaner? røg det nærmest ud af hende. Burde deres 
planer egentlig ikke være klasse tre?  

—Jo, da! udbrød Rolf begejstret. Godt set! Det er lige præcis, hvad 
de burde, og det var netop den lille detalje, som fik mig til at se nær-
mere på begivenheden. Jeg mener, hvorfor i al verden skulle en am-
bassadørrejse havne her på listen? Det gjorde mig faktisk så nysger-
rig, at jeg ringede til min gode ven Williams, som – uagtet sit lidet 
vindende væsen – kan være en særdeles god kilde til informationer, 
hvis man bare på forhånd kender svarene.  

Lisbeth smilede ad Rolfs beskrivelse af Williams, men han så ikke 
selv ud til at more sig det mindste, da han fortsatte: 

—Du har sikkert selv bemærket sammenfaldet i rejseplanerne for 
ministeren og sportsfolkene. Så det spurgte jeg naturligvis til.  

Han slog opgivende ud med hænderne og fortsatte:  
—Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg forventede, at Williams skulle sva-

re, men hvis jeg havde håbet på at blive beroliget, tog jeg grundigt 
fejl. Det hele er meget værre, end det ser ud. 

Endnu engang dukkede der nogle billeder op i hovedet på Lisbeth, 
men lige nu gav de ingen mening.  

—Det viser sig, fortsatte Rolf, at Stockholmambassadøren mellem-
lander i København for at – tro det eller ej – følges med det ameri-
kanske basketballteam til Budapest og...  

—Og den danske udenrigsminister skal med det samme fly, ikke 
sandt? afbrød Lisbeth.  

—Ja, for at det ikke skal være løgn, svarede Rolf og nikkede, så er 
det lige præcis, hvad han skal.  

—Men klasse to betyder jo, at rejseplanerne ikke er tilgængelige, 
indvendte Lisbeth.  

Rolf lod hende tygge lidt på sin egen indvending. Han gættede på, 
at hun ville regne det ud i løbet af et par sekunder.  
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—For pokker da! udbrød hun. Sportsfolkenes rejseplaner er jo 
klasse et og derved fuldt tilgængelige.  

—Netop! svarede Rolf. De har kunnet læses på Internettet i flere 
måneder efterhånden, så man kan sige at...  

Lisbeth overtog resten af sætningen:  
—...at ambassadøren og udenrigsministeren på en måde selv har 

nedklassificeret deres rejseplaner til fuld offentlig tilgængelighed. Du 
almægtige!  

De sad begge i eftertænksom tavshed nogle sekunder, inden en 
tanke slog ned i Lisbeth.  

—Men nu er det jo på den anden side kun sportsfolkenes rejsepla-
ner, der er offentlige, sagde hun eftertænksomt, så ministerens og 
ambassadørens rejseplaner er vel stadig ukendte. Det fremgår vel ik-
ke direkte, at de alle skal med samme fly, eller hvad? 

—Ja, her tager historien så et nyt bemærkelsesværdigt kursskifte, 
svarede Rolf, som om han bare havde ventet på et stikord. Williams, 
og derved CIA, har de samme oplysninger, som vi har; måske endda 
flere. Men selv med den aktuelle terrortrussel hængende over hove-
det, er alle parter indstillet på at gennemføre arrangementet – med 
mediedækning endda. 

Det lød næsten surrealistisk i Lisbeths øre.  
—Jamen, er der ikke nogen, der har forsøgt at tale dem fra det? 

spurgte hun fuld af forbløffelse. 
—Jo jo da, svarede Rolf i et overbærende tonefald. Jeg talte skam 

med den danske udenrigsminister så sent som i går aftes, men... 
Han afbrød sig selv og så hovedrystende ned i bordet foran sig.  
—Ja, det bliver faktisk bedre endnu, fortsatte han efter et par se-

kunder. Man skulle virkelig tro, at det jeg nu vil referere, er løgn, 
men det er det desværre ikke. Ministeren fortalte mig friskt og frej-
digt, at de i fællesskab – altså ambassadøren og ham – havde beslut-
tet, at de ville benytte lejligheden til at sende et signal til alle terrori-
ster rundt omkring i verden. Man forventer nemlig, at vi sætter et 
fuldstændigt beredskab op i lufthavnen og fanger banditterne på 
fersk gerning. Og han forventer i øvrigt, at vi samarbejder med det 
amerikanske efterretningsvæsen, som han kalder det, i alle henseen-
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der. Hans egen og de andres personlige sikkerhed, var han overbe-
vist om, ville blive varetaget tilfredsstillende af det danske politi, der 
jo – erindrede han mig om – havde stor erfaring med afvikling af 
større arrangementer under iagttagelse af de optimale sikkerhedsfor-
anstaltninger. Hvad det så end skal betyde. 

—Det lyder jo vanvittigt, udbrød Lisbeth. 
—Ja, vanvittigt er ordet, svarede Rolf. Men det, som undrer mig 

mest, er, at den danske udenrigsminister tilsyneladende var for-
håndsinformeret om, at der kan være et angreb undervejs i Køben-
havn. Jeg mener, han har det ikke fra os, og vores samarbejde med 
det danske politis efterretningstjeneste er kun i sin spæde start, og de 
er ikke blevet informeret på nuværende tidspunkt. Så hvem andre 
end os ved noget om det?  

Han så på hende med løftede øjenbryn, inden han selv svarede på 
sit spørgsmål:  

—Faktisk kun CIA og dermed Williams. For helvede, Williams må 
have fået overtalt dem alle sammen til at stille om som lokkeduer. 

—Du almægtige, var alt, hvad Lisbeth kunne finde på at sige.  
—Jeg har talt med Williams i dag, fortsatte Rolf. Han påstår, at det 

ikke er hans ide, men at vi må forsøge at få det bedste ud af situatio-
nen. Jeg er sikker på, at han tilbageholder informationer, som ville 
være værdifulde at kende, og jeg tror ham ikke over en dørtærskel, 
når han siger, det ikke er hans ide.  

Lisbeth nikkede. Hun var helt enig med Rolf. Det måtte være Wil-
liams – det var den eneste logiske forklaring.  

—Men hvad vi tror eller ikke tror, hjælper os ikke, gik Rolf videre. 
Vi kommer med sikkerhed til at arbejde meget tæt sammen med bå-
de CIA og det danske politi i denne her sag. Men de skal holdes i 
kort snor. Williams forventer at være med i forreste linje hele vejen, 
og jeg har ikke andet valg end at føje ham. På den korte bane er vi 
nok nødsaget til at have ham med i hele planlægningsfasen, og på 
den lange bane bliver vi sikkert også nødsaget til at indrullere nogle 
af CIA drengene i selve aktionen. 

Lisbeth så på en imaginær plet på væggen. Ideen om at have Willi-
ams for tæt på, var ikke behagelig. 
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—Williams kommer til København i morgen, fortsatte Rolf. Vi flyt-
ter hele cirkusset til jeres hovedstad, og han er med fra starten. Men 
du skal imidlertid ikke lade dig mærke med hans tilstedeværelse. Jeg 
tager mig af ham. 

Lisbeth nikkede uden at sige noget. En tanke, eller måske snarere 
et håb, dukkede op i hendes hoved.  

—Men der er vel også et usikkerhedsmoment, sagde hun. Jeg me-
ner, det kan vel tænkes, at mistanken om et angreb på København er 
ubegrundet. Det kan jo være noget helt andet, der er målet, ikke 
sandt?  

—Ved Gud er der usikkerhedsmomenter, svarede Rolf med hævet 
stemme. Ja, det kan endda tænkes, at der slet ikke er noget under op-
sejling overhovedet, men jeg tvivler nu på det. Mit instinkt siger mig, 
at vi er på rette spor. Og som sagt! Det er et kvalificeret gæt, men nok 
det bedste, vi har at gå efter. Som det ser ud nu, er der alt for meget, 
der peger i retning af København. For en sikkerheds skyld har jeg 
dog også sat Ungarn på niveau tre for det tilfældes skyld, at angri-
berne venter på delegationen i Budapest, men TOAST bliver indsat 
København og kun der; så må jeg tage skraldet, hvis min fornemmel-
se er forkert.  

Lisbeth skulle til at sige noget, men Rolf afbrød hende med en 
håndbevægelse.  

—Vi har ikke meget mere tid lige nu, Lisbeth, fortsatte han. Tom 
Pettersson venter os nede i førerbunkeren, og han er ikke en person, 
man har lyst til at holde hen.  

De forlod Rolfs kontor og begav sig i retning af elevatoren, og et 
øjeblik senere trådte de ud i bygningens kælderetage, hvor EATO’s 
avancerede kommandocentral lå. 

 

Marseille, 15:15 
Wahil var mindre anspændt, efter teen var blevet serveret. Han tog 
glasset med den skoldhede drik op til munden og hældte på det 
nærmeste indholdet ned i halsen. Sarkov stirrede måbende på den 
store mand, der tilsyneladende var fuldstændig følelsesløs i munden. 
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Han havde lyst til at komme med en bemærkning, men valgte ikke at 
kommentere det.  

—Hvor er så... tingesten? spurgte Wahil, da han havde stillet det 
tomme glas fra sig.  

André Sarkov svarede ikke med det samme, men nippede forsig-
tigt til sin egen te, inden han forsigtigt stillede glasset fra sig på bor-
det. 'Tingesten', gentog han i tankerne; ja, det var da en ualmindelig 
anonym betegnelse for sådan en grim ting.  

—Hvorfor nu sådan et hastværk? svarede han i et ironisk tonefald. 
Har du travlt?  

Der viste sig en sitren under Wahil’s en øje. Det var helt åbenbart, 
at Sarkovs spørgsmål havde irriteret ham.  

—Ja, jeg har travlt, svarede han hårdt. Lad os få afsluttet vore for-
retninger.  

—Ja vist, selvfølgelig, lad os ikke spilde mere tid end højst nød-
vendig, svarede Sarkov udglattende.  

Hans intellekt fortalte ham, at det ville være klogest ikke at sige 
mere, men han var nysgerrig, så han tog alligevel chancen. 

—Og hvor er det så, at denne... tingest skal anvendes? prøvede 
han forsigtigt.  

Begge Wahil’s øjne blev til en smalle sprækker, og Sarkov var klar 
over, at han var gået for langt. Et øjeblik så det ud som om, kæmpen 
ville springe tværs over bordet, men han fik åbenbart behersket sig i 
sidste øjeblik. Den underliggende vrede var dog ikke behersket, da 
han svarede:  

—Jeg troede, vi havde aftalt, at der ikke skulle stilles spørgsmål af 
nogen art, ellers må vi gå andre steder hen med vore forretninger.  

—Godt ord igen, godt ord igen, jeg beder om forladelse min gode 
ven, svarede Sarkov med et slesket smil. Det angår naturligvis ikke 
mig. Det var bare – skal vi kalde det almindelig nysgerrighed fra min 
side.  

Det var sandsynligvis for sent for Wahil at gå andre steder hen 
med forretningen, vurderede Sarkov, men der var jo ingen grund til 
at gamble. Måske ville manden droppe handlen af ren og skær trod-
sighed. Det gode ved at handle med den slags kunder var, at de altid 
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betalte til tiden og aldrig stillede spørgsmål til prisen. Sarkov havde 
en fornemmelse af, at hans nysgerrighed under alle omstændigheder 
ville blive stillet inden for kort tid. De fleste aviser og nyhedskanaler 
verden over ville tids nok i alle detaljer beskrive, hvor 'tingesten' var 
blevet anvendt. Gud forbyde at det blev i det nabolag, han selv boe-
de i, men det troede han af en eller anden grund heller ikke, at det 
ville.  

—Vi er da vist også begge blevet færdige med teen efterhånden, 
sagde han, idet han for sit indre øje genså, hvordan kæmpen på et 
øjeblik havde tømt sit glas.  Så lad os køre en lille tur inden myldre-
tiden for alvor sætter ind.  

Wahil nikkede blot, og et øjeblik efter forlod de det lurvede værts-
hus. Med Wahil tæt bag sig vraltede Sarkov tværs over vejen til en 
sølvfarvet Mercedes 600SLE, som holdt parkeret over for værtshuset. 
Det luksuriøse køretøj virkede fuldstændig malplaceret på stedet, 
men det det havde været under opsyn hele tiden; der sad en chauffør 
bag rattet. Sarkov kom trods sit omfang forbavsende let ind på bag-
sædet, og han gav omgående chaufføren en instruks på et eller andet 
slavisk sprog, som Wahil ikke forstod. Bilen satte næsten lydløst i 
gang. De forlod ikke havneområdet, men kørte tværtimod længere 
ned i det med retning mod selve industrihavnen. Efter nogle minut-
ters kørsel standsede de foran et ensomt beliggende pakhus, og de to 
mænd steg ud af bilen. Sarkov satte trods sin besværede gang et for-
holdsvis hurtigt tempo, da han ledte dem rundt om bygningen til en 
sidedør, hvor han standsede. Han stak en nøgle i låsen, og et øjeblik 
efter trådte de inden for. Hallen, de trådte ind i, var på størrelse med 
en håndboldbane. Hvad den i sin tid havde været brugt til, var ikke 
umiddelbart til at se, for den var tom – lige bortset fra en mørkeblå 
kassevogn af mærket Peugeot Boxer, som holdt parkeret midt i hal-
len.  

Wahil’s ansigt lyste op ved synet af bilen, og han satte sig med ha-
stige tunge skridt i bevægelse hen mod den.  Han var kun nået halv-
vejen da en kommando fra Sarkov, fik han til at standse midt i en be-
vægelse. 

—Stop! kom det bjæffende Sarkov i et ubehagelig skarpt tonefald.  
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Wahil snurrede omkring som en kat med alle muskler anspændt, 
og de to mænd stirrede et øjeblik på hinanden. 

—Jeg er ked af at skulle sige det, fortsatte Sarkov.  
Hans væsen var fuldkommen forandret.  
—Men du skal ingen vegne med den bil.  
Han smilede lumsk og rakte inden for jakken.  
Wahil trak sig sammen – han var ikke selv bevæbnet – hvad fan-

den skulle nu dette betyde? Han besluttede instinktivt at angribe; en 
kugle i kroppen ville ikke forhindre ham i at knække nakken på det 
fede forræderiske svin. Han skulle lige til sætte i gang, da Sarkov’s 
stemme igen stoppede ham. 

—I hvert fald ikke uden disse her, sagde Sarkov og smed et sæt 
bilnøgler hen til den tydeligt ophidsede kæmpe.  

Trods den uventede forandring af situationen, lykkedes det Wahil 
at gribe nøglerne med et sikkert greb. Han kunne slet ikke blive klog 
på Sarkov; forsøgte manden bevidst at tirre ham, eller var det bare 
hans egne nerver, der havde gjort ham mere anspændt, end han ple-
jede at være. Nå, det kunne være lige meget nu; han måtte ikke lade 
opgaven komme ud af fokus. Han vendte om igen, og gik de sidste 
skridt hen til køretøjet. Han flåede på det nærmeste døren ind til 
lastrummet op, og glemte omgående optrinet fra før. Hans puls var 
så høj nu, at han næsten kunne høre den. Han stirrede som hypnoti-
seret på indholdet i lastrummet. Endelig..., endelig, gentog i hovedet. 
Anbragt i midten af rummet stod en stor, solid trækasse. Kassen var 
cirka to en halv meter lang, godt en meter høj og tilsvarende bred. 
Kassens låg var sømmet fast, men et brækjern var bekvemt anbragt 
lige inden for døren. Wahil greb resolut værktøjet, og med et par 
hurtige kraftfulde bevægelser fik han åbnet låget. Synet af kassens 
indhold fik hans skæggede ansigt til at lyse op i et grotesk smil. Det 
var længe siden, han havde set sådan en og endnu længere siden, 
han havde anvendt en. Han lod den ene hånd glide nærmest kærligt 
hen over det kølige metal. Han mærkede kamplysten stige op i sig, 
men han måtte beherske sig for nu. Med et trænet øje sikrede han sig, 
at alle dele var i kassen, inden han med brækjernet bankede låget på 
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igen. Tilfreds med den øjeblikkelige situation, steg han ud af last-
rummet.  

—Var alt så, som det skulle være? spurgte Sarkov.  
Wahil nikkede og spurgte:  
—Hvor er...?  
—Mener du denne her? afbrød Sarkov og rakte ham en kuvert.  
Wahil flåede den ud af hænderne på ham og åbnede den. Han in-

spicerede hurtigt indholdet og nikkede kort, inden han stak den i 
jakkens inderlomme.  

—Soveposen ligger i førerkabinen, sagde Sarkov. Og det skulle da 
vist være alt for denne gang, er jeg ved at tro.  

Han drejede om og bevægede sig mod en stor port.  
—Nu skal jeg åbne for dig, min gode ven, sagde han med ryggen 

mod Wahil. Og må det være mig tilladt, at medgive dig de bedste 
ønsker på rejsen – hvor det nu end er, den går hen.  

Wahil skulle lige til at sætte sig ind i vognen, da Sarkov med en 
uventet hurtig bevægelse snurrede omkring og pludselig stod med et 
pistolløb rettet mod ham.  

Wahil stod atter som lamslået. Afstanden mellem dem var nu for 
stor til, at han ikke ville kunne nå hen til Sarkov, inden svinet kunne 
nå at tømme hele magasinets indhold mod sig. Hans blod frøs til is. 

Sarkov stod bare og grinede ondskabsfuldt.  
—Ja, der kan man bare se, hvad? sagde han sarkastisk. Jeg havde 

sgu nær glemt det, men denne her skulle du vist også have med, ikke 
sandt?  

Med en hurtig bevægelse vendte han pistolen i hånden, og et øje-
blik efter kastede han den, så den beskrev en bue i luften.  

Wahil greb uden besvær pistolen i luften, men han var helt forvir-
ret og samtidig også flov over sin egen reaktion. Refleksmæssigt og 
med øvede hænder tjekkede han alligevel våbnet, inden han satte sig 
ind i bilen. Han anbragte pistolen i handskerummet og startede mo-
toren, imens Sarkov åbnede porten. Et øjeblik efter svingede den sto-
re skæggede kæmpe ud på gaden og kørte bort med sin aparte last.  

Sarkov så efter bilen, til den forsvandt rundt om et hjørne. Med en 
pervers fryd genkaldte han sig de reaktioner, det var lykkedes ham 
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at fremkalde hos den store mand. Et øjeblik efter rystede han på ho-
vedet, og vraltede ud til Mercedesen.  

—Hjem! sagde han til chaufføren og lænede sig tilbage i de beha-
gelige sæder. Få minutter senere forlod bilen havneområdet. 

 

Hamborg, 16:50 
Kommandocentralen hos EATO befandt sig to etager under jorden 
og var på alle måder et specielt sted. Lokalet var med sine trehund-
rede kvadratmeter forholdsmæssig stort. Men før man i det hele ta-
get fik adgang til stedet, måtte man bestå to forskellige adgangskon-
troller. Den første kontrol bestod i en biometrisk genkendelse. Rolf 
og Lisbeth stod foran en store skydedør, og Rolf gjorde sig klar til at 
blive genkendt. Han anbragte fødderne på to afmærkninger på gul-
vet, og rettede blikket mod en glasplade i væggen. Han sagde set 
navn, hvorefter et optisk øje scannede hans iris. Han bestod kontrol-
len uden besvær, og skydedøren gled lydløst til side. De havde nu 
fået adgang til et mindre forlokale, som var fem meter på hver led. 
To sikkerhedsvagter sad bag en skranke langs den ene væg. På en 
måde udgjorde de en tredje adgangskontrol. Foran sig havde de et 
større antal fladskærme, hvorved de kunne overvåge hele bygnin-
gen. Kun to steder blev ikke overvåget: Rolfs kontor og kommando-
centralen, som de var ved at skaffe sig adgang til. Rolf og Lisbeth gik 
gennem det lille forlokale, hen til kontrol nummer to, som fandt sted 
i lokalets modsatte ende. Rolf førte sit identitetskort igennem en 
magnetkortlæser og tastede en kode. Endnu engang gled en skyde-
dør lydløst til side, og de kunne endeligt træde ind i kommandocen-
tralen.  

Stedet havde efter sigende en forskellig virkning på mænd og 
kvinder, første gang de oplevede det. For mænd var det som at træde 
ind i et teknologisk himmerige, imens mange kvinder snarere fik fø-
lelsen af, at de var blevet låst inde i en legetøjsforretning for drenge. 
Men uanset hvordan man oplevede stedet første gang, så erfarede 
man hurtigt, hvilke enorme fordele det gav at råde over så megen 
højteknologi.  
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En stor, sort mand kom dem i møde. Lisbeth kunne have svoret på, 
at han var fuldstændig firkantet af bygning. Han måtte være mindst 
190 centimeter høj, og han var bred som en okse. Han havde intet hår 
på hovedet, men et læderagtigt ansigt med markerede træk. Men det, 
der kendetegnede ham mest, var en særdeles dominerende og frem-
skudt hage. Han var iført en slags militær kamuflagedragt samt et 
par solide sorte støvler.  

—Hallo Rolf, sagde han med en dyb fyldig stemme, inden han 
standsede tre skridt fra dem. Og du må så være Lisbeth Hasselbeck, 
fra København. 

Han og lyste op i et smil, der fik ham til at se særdeles sympatisk 
ud.  

Han trådte to skridt yderligere frem og rakte hende en hånd, der 
var større end nogen hånd, hun tidligere havde set. Hun var helt sik-
ker på, at den ville knuse alle knoglerne i hendes spinkle hånd, hvis 
hun rakte ham den.  

—Jeg hedder Tom; Tom Pettersson, præsenterede han sig, og det 
er mig, der er førerhund for drengene i kommandoenheden.  

Lisbeth tog modigt hans hånd og var lettet over at opdage, at han 
var i stand til at dosere sit håndtrykt perfekt. Den føltes varm og be-
hagelig. 

—Velkommen til centralen, fortsatte han. Og velkommen til den 
obligatoriske rundvisning her i isenkramforretningen.  

Han gjorde en fejende bevægelse rundt i lokalet.  
—Og lad mig sige det med det samme, fortsatte han stadig smi-

lende, det hjælper ikke at gøre vrøvl for, jeg har fået indføjet i min 
kontrakt, at jeg har lov til at lægge førstegangsbesøgende i håndjern 
og trække dem rundt ved næsen, hvis de – stik imod al sund fornuft 
– ikke skulle dele min begejstring for stedet her. Så, hvordan fore-
trækker du det – med eller uden håndjern?  

Der var et glimt i øjnene på ham. 
Lisbeth overgav sig for hans åbenlyse charme og besluttede at lege 

med.  
—Så må jeg hellere følge med frivilligt, svarede hun. Jeg mener, 

det er jo ikke sikkert, du får din kontrakt fornyet til næste år, hvis jeg 
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lige så let vrider håndjernene ud af hænderne på dig og lænker dig 
til radiatoren, så du må ligge der og kikke på, mens jeg går rundt og 
knækker skinnerne til dit fine elektriske tog, vel?  

Hun smilede skælmsk.  
Tom hævede øjenbrynene i forbavselse et sekund, inden han brød 

ud i en uhæmmet brølende latter.  
—Hør, vi skal sgu nok komme rigtig godt ud af det med hinanden, 

sagde han. Lad os tage fat på turen. 
 

Hamborg, 19:05 
Lisbeth drejede ud på motorvejen i retning mod Puttgarden. Hun 
regnede med at nå færgen kvart i ni – forudsat trafikken ikke drille-
de. Hun gennemgik i tankerne mødet med Tom og Rolf. Rundvis-
ningen havde faktisk været lærerig, i hvert fald den del af den, hun 
havde forstået. Tom havde på sin charmerende, lidt drengede facon, 
demonstreret, hvordan stedets fyrre kvadratmeter store fladskærm 
kunne anvendes, når de havde operationer i marken. Han havde for-
klaret, at hans mandskab gik under betegnelsen F.O.C. Field Opera-
tions Combattant.  

—Hver F.O.C. har et kamera indbygget i hjelmen, havde han på et 
tidspunkt forklaret. Derved kan vi her på skærmen se det samme, 
som F.O.C.'en kan se – sådan omtrent da. Skærmen kan opdeles i lige 
så mange mindre skærmbilleder, vi har brug for, og når vi så kombi-
nerer billederne med et grafisk kort med GPS-positionerne på de en-
kelte F.O.C.'ere, så opnår vi det optimale overblik herfra. I praksis 
betyder dette, at jeg kan dirigere en hvilken som helst operation her 
fra kommandocentralen. 

Det, med kameraerne, kunne hun godt se for sig, men GPS-
forklaringen var gået hen over hovedet på hende. Teknik og den 
slags var ikke hendes naturlige metier; hun forstod sig i langt højere 
grad på mennesker. Når Tom fra tid til anden havde fortabt sig i alt 
for mange detaljer, havde hendes opmærksomhed helt af sig selv ta-
get sin egen retning.  

—Men! Og her kommer det bedste af det hele, havde hun hørt 
ham sige, vi har faktisk også en mobil kommandocentral. 
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Hans ansigtsudtryk afslørede, at det her betød noget særligt for 
ham, så hun besluttede at han fortjente hendes fulde opmærksom-
hed. 

—Størrelsesmæssigt er den som en stor turistbus, forklarede han. 
Den er udstyret med stort set det samme elektroniske isenkram, som 
vi har her i kælderen, og jeg bruger den derfor gerne, når jeg kan 
slippe af sted med det. Jeg foretrækker at være så tæt på begivenhe-
derne som muligt. 

Hun havde nikket forstående. 
—Vi kan hente alle tænkelige hjælpeoplysninger frem, var han 

fortsat, både til skærmen her og til den i vognen, og vi har derfor de 
bedst tænkelige forudsætninger, når en operation skal gennemføres.  

Resten af lokalet havde bestået af en række Pc’er og kontrolpulte, 
som var anbragt i en rundkreds midt i lokalet på en specielbygget 
konsol, bemandet af seks til otte operatører.  

Efter rundvisningen havde de aftalt enkelthederne for samarbej-
det, og Rolf havde bedt Lisbeth om at arrangere en briefing i Køben-
havn næste morgen.  

Hun var gået derfra med en fornemmelse af, at hun havde en sær-
deles effektiv backup i Tom og hans F.O.C. team. Underligt med alle 
disse forkortelser, tænkte hun og smilede indvendigt, da hun kom i 
tanker om, hvordan Tom meget omhyggeligt havde undgået at sige 
FOC som et ord, men altid havde brugt de tre bogstaver separat. Det 
havde virket som om, det var uvant for ham, så hun gættede på, det 
kun var af hensyn til hende.  

Lige før hun forlod bygningen, havde Rolf sådan nærmest henka-
stet sagt:  

—Du Lisbeth – vi bliver nødt til at koordinere med de danske poli-
timyndigheder; kan du ikke ringe til ham her.  

Han havde givet hende en seddel med et navn og et telefonnum-
mer. Nederst på sedlen stod Budapest.  

—Aftal de sædvanlige procedurer, du ved. Jeg har talt med ham 
tidligt i morges, og han forventer at høre fra dig. Bare sig, det drejer 
sig om Budapest, så ved han besked.  

Hun havde straks genkendt navnet, der stod på sedlen. 
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Hun blev revet ud af sine tanker af en sort Porsche, som overhale-
de hende i meget høj fart – mere end to hundrede kilometer i timen 
gættede hun. Hun tvivlede på, at det i det hele taget var muligt at 
overleve en ulykke i den hastighed.  

Tre kilometer længere fremme dukkede en rasteplads op. Hun be-
sluttede at gøre holdt. Der var ingen andre biler på stedet, og hun 
standsede under nogle træer. Hun fandt sin mobiltelefonen frem og 
tastede et nummer. Hun måtte have fat i Jørgen med det samme, selv 
om det betød at forstyrre ham hjemme hos familien. Som hendes 
nærmeste medarbejder, var han ikke uvant med at blive kontaktet på 
skæve tider af døgnet. Hun bad ham møde hende på kontoret kort 
før midnat, hvilket han indvilgede i uden at stille nogen spørgsmål.  

Et øjeblik efter var hun tilbage på motorvejen igen. Trafik var be-
skeden lige nu, så hun gassede lidt mere op, til hun kørte omtrent 
150 kilometer i timen; en behagelig hastighed for hendes Ford Mon-
deo 1.8. 

 

København, 19:15 
Jørgen Iversen lagde mobiltelefonen tilbage på sofabordet og så lidt 
frem for sig. Det måtte være alvorligt, når Lisbeth ville tale med ham 
så sent om aftenen, tænkte han. Han havde ganske vist forventet, at 
der ville komme et eller andet fra Hamborg meget snart, i lyset af de 
seneste efterretninger han havde sendt derned, men at det skulle 
komme allerede dagen efter var jo interessant, meget interessant 
endda.  

Det havde været ikke så lidt af et scoop for EATO, da det for elleve 
måneder siden var lykkedes dem at få hentet Jørgen hos Politiets Ef-
terretningstjeneste. Han var fremragende inden for sit felt og vidste 
stort set alt om, hvordan man etablerede effektive overvågninger af 
enhver art. Han var midt i trediverne, og med sine knap en meter og 
femogtres var han en relativ lille mand af statur. Han havde et ud-
seende, man ikke umiddelbart fæstnede sig ved, hvilket han selv op-
fattede som en stor fordel i forhold til hans arbejde. Han var gift og 
havde to piger i den skolesøgende alder.  
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Jørgen havde fået etableret aflytning af CP100 for omtrent seks 
måneder siden, og medlemmerne af cellen ville ikke kunne gå på toi-
lettet, uden at han kunne høre, hvad de foretog sig derude. De fleste, 
der havde deres gang i lejligheden i Dannebrogsgade, opholdt sig 
mere eller mindre ulovligt i landet – hvilket imidlertid var et forhold 
som EATO ikke blandede sig i. Hvis en af dem blev udvist, ville en 
ny hurtigt dukke op, og Jørgen ville være nødsaget til at begynde 
helt forfra med at kortlægge den nytilkomnes personprofil og vaner. 
Nej, man vidste, hvad man havde; det var der ingen grund til at lave 
om på.  

Som oftest gav overvågningerne ikke meget, der kunne bruges til 
noget. Det var mest dagligdags ting, der blev drøftet i lejligheden, 
krydret med stereotype meningsudvekslinger af politisk og religiøs 
art. Men på det seneste var det som om, de var blevet mere forsigti-
ge, når de talte sammen i lejligheden på anden sal. Jørgen havde haft 
en instinktiv fornemmelse af, at cellemedlemmerne på en eller anden 
måde vidste, eller i det mindste mistænkte, at stedet blev aflyttet. 
Trafikken til og fra lejligheden var ganske vist intensiveret på det se-
neste, og det var egentligt det paradoksale ved det hele. Flere gange 
havde der været en fem seks mennesker samlet i stuen, og der havde 
helt naturligt været en masse snakken frem og tilbage. Men så plud-
seligt kunne der blive helt stille, bortset fra en ubestemmelig lyd af... 
ja, det havde lydt som om... ja, som om de sad og spillede kort. Det 
var ikke naturligt, havde han tænkt. Hvad han dog ikke ville have 
givet for at få etableret visuel overvågning, men muligheden havde 
ikke budt sig endnu. Han havde brudt sin hjerne for at komme på en 
plausibel forklaring, og et muligt svar havde slået ned i ham som et 
lyn forleden morgen, da han stod under bruseren. For fanden da, de 
spillede sgu da ikke kort – slet ikke endda; nej, de sad og skrev til 
hinanden. De vidste med andre ord, at de blev aflyttet; de vidste, at 
alt, hvad de sagde, blev opsnappet. Lagde man så den anden mærk-
værdighed oven i dette, at de to faste medlemmer af cellen ikke hav-
de vist sig i to dage, så var adfærdsmønsteret i cellen helt unormalt. 
De to mænd var helt uden varsel som sunket i jorden. Det var måske 
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alt sammen ikke noget, havde han tænkt, men hans mavefornemmel-
se havde sagt noget andet. 

Samme dag havde han sendt en efterretning til Hamborg:  
’København, 7. feb. 2005. Generel aktivitetsforøgelse i CP100 siden man-

dag. Aflytning muligvis afsløret. Seneste aktivitet: Faste cellemedlemmer 
ikke set i 2 dage. Intet spor at gå efter. Overvågning fortsætter.’  

Korte efterretninger – uden omsvøb, og hellere to efterretninger 
for meget, end en for lidt. Sådan ville Hamborg have det, og det pas-
sede ham fint. 

Han så på klokken – han havde god tid. Det var ikke altid lige let, 
at kombinere et job med uregelmæssige arbejdstider, med et godt 
familieliv, men han anstrengte sig på så ofte som muligt at være 
hjemme til spisetid om aftenen – eller i det mindste senest når piger-
ne blev lagt i seng. 

 

Lyon, 20:55  
Wahil drejede ind på en benzintank cirka femten kilometer nord for 
Lyon. Han tog kuverten han havde fået af Sarkov frem, og trak et 
bundt hundrede-eurosedler op af den. Tanken om at råde over de 
mange kontanter indgav ham en form for tryghed, men han kom 
pludselig i tanker om, at han ikke havde talt dem endnu. Han troede 
ikke, Sarkov ville snyde ham – det var de trods alt for gode kunder 
til – men der kunne være sket en fejl, eller der kunne være opstået en 
misforståelse. Alt var dog, som det skulle være; han rådede over ti 
tusinde Euro. Han forventede ikke at få brug for mere end en brøk-
del af pengene, men de gav en vis handlefrihed, hvis et eller andet 
uforudset skulle vise sig. Han tankede halvtreds liter diesel og gik 
ind for at betale.  

Selv om han havde rigeligt med tid til at nå frem til sin destination, 
havde han besluttet kun at holde en enkelt hvilepause undervejs, og 
det skulle først være, når han havde passeret grænsen ind til Tysk-
land. Hvis alt forløb, som det skulle, burde han være ude af Frankrig 
ved to tiden om morgenen. På det tidspunkt ville han få brug for et 
par timers søvn, inden han kørte videre. Mødet i Hamborg næste 
morgen, kunne han ikke nå frem til, men det var heller ikke nødven-
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digt; han kendte sin del af operationen; han ville fortsætte direkte til 
målet. 

 
Helmuth Walter var på vej hjem til Würzburg i det sydlige Tyskland 
efter et besøg hos sin datter i Lyon samme dag. Han havde lige været 
inde og betale for den benzin, han havde tanket og havde netop sat 
sig ind i sin gamle Honda Civic, da en mørkeblå Peugeot Boxer 
standsede ved dieselstanderen lige over for ham. Ikke at dette var 
bemærkelsesværdigt i sig selv, men Helmuths opmærksomhed blev 
alligevel fanget, da han fik øje på manden bag rattet. Han var usæd-
vanlig stor og havde umiskendelige arabiske ansigtstræk til trods for, 
at det meste af ansigtet var dækket af et stort, busket fuldskæg. Hel-
muth havde været ansat ved det tyske politi i snart tredive år, og han 
havde udviklet en slags sjette sans, der talte til ham konstant. Hans 
opmærksomhed blev næsten helt af sig selv fanget, når personer eller 
hændelser på en eller anden måde skilte sig ud, og selv når han hav-
de fri som nu, fungerede hele hans væsen som en antenne; han kun-
ne simpelthen ikke lægge vanen fra sig.  

Helmuth rystede på hovedet af sig selv og besluttede sig for at tøj-
le sin nysgerrighed. Det kommer jo ikke mig ved, sagde han næsten 
højt til sig selv. Han skulle lige til at trække blikket til sig, da den 
enorme mand stak sin lige så enorme hånd i inderlommen og trak en 
kuvert op. Ud af kuverten fiskede han et stort bundt hundrede-
eurosedler op, som han straks gik i gang med at tælle. Det blev alli-
gevel for meget for Helmuth; alle advarselslamper begyndte at blin-
ke i hans hoved. Endnu engang forsøgte han at overbevise sig selv 
om, at det sikkert ikke var noget han burde bekymre sig om, men 
hans instinkter ville ikke slippe deres tag i ham. På en eller anden 
måde var han overbevist om, at denne mand burde undersøges 
nærmere. Han overvejede, hvad han skulle gøre og besluttede at bli-
ve siddende i bilen, mens manden tankede. Et par minutter senere 
gik manden ind i butikken for at betale, og Helmuth besluttede, at 
løbe en risiko. I samme øjeblik manden forsvandt ind gennem glas-
døren til butikken, steg Helmuth ud af bilen og gik hen til kassevog-
nen. Da han var henne ved skydedøren i vognens højre side, så han 
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sig forsigtigt omkring, inden han tog i døren. Den var ikke låst og 
han lod den glide så meget til side, at han kunne se ind i lastrummet. 
Han kastede et sidste blik over skulderen, inden han stak hele hove-
det ind. Midt på gulvet stod en stor trækasse, og synet af den fik 
Helmuth til at gispe. Han vidste omgående, hvad kassen indeholdt, 
og tanken om at en stor arabisk udseende mand kørte rundt med den 
i lastrummet, fik det til at løbe koldt ned af ryggen på ham. Sidst, 
han havde set en tilsvarende kasse, var i Hamborg havn for snart fire 
år siden. Dengang havde kassen været på vej til den amerikanske mi-
litærforlægning i Tyskland. Han læste teksten på siden af kassen: Ve-
rification no. 37129345-A. Serialno. DA-46-1587GPS. Shipmentno. ####. 
Certificatno. ####. Med mindre kassen indeholdt noget helt andet, 
end den var fremstillet til, så var det et lykketræf ud over det sæd-
vanlige, at han havde fået øje på manden. Producentens navn stod 
ikke på kassen, men det var heller ikke nødvendigt; Helmuth vidste 
udmærket, hvem der fremstillede den slags, og som hellere end ger-
ne solgte dem – både med og uden certifikat. Han lukkede hurtigt 
døren igen og skyndte sig tilbage til sin bil – han måtte have fat i sine 
franske kolleger så hurtigt som muligt. Han rystede en smule på 
hænderne, da han fandt sin mobiltelefon i jakkelommen og forsøgte 
at tænde den – men der skete intet. Pludselig kom han i tanker om, at 
batteriet havde været uden strøm de seneste par timer. Fandens! Han 
besluttede at ringe fra butikken og skulle til at stige ud af bilen, da 
kæmpen kom til syne i butiksdøren. Nu er det for sent, tænkte han 
ærgerligt og overvejede, hvad han så kunne gøre. Han besluttede, at 
det eneste han kunne gøre lige nu var, at følge efter kassevognen; 
han havde en fornemmelse af, at det her kunne udvikle sig til noget 
særdeles spændende. Han lod som om han kontrollerede sin kvitte-
ring, imens kæmpen vendte tilbage til vognen. 

 
Wahil betalte for sit brændstof, og besluttede at benytte lejligheden 
til et toilettetbesøg, inden han kørte videre. Der var adgang til toilet-
terne to forskellige steder fra. Man kunne gå direkte fra butikken, el-
ler man kunne benytte en separat indgang på siden af bygningen. 
Wahil gik gennem butikken for at forrette sit ærinde. Da han et øje-
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blik senere forlod toilettet, valgte han at benytte sidedøren. Han var 
ikke mere end et enkelt skridt ude af døren, da han fik øje på en 
fremmed mand som stod med hovedet inde i kassevognen. Et heftigt 
raseri skyllede op i ham, og han var på nippet til at storme hen til 
stedet. Med en kraftanstrengelse fik han i sidste øjeblik behersket sig, 
og i stedet trådte han med et kluntet skridt tilbage igen. Han valgte 
en ny taktik og gik tilbage gennem butikken og ud af glasdøren. Den 
fremmede var væk, men der holdt en gammel Honda ved standeren 
lige over for, og føreren af bilen gjorde sig lidt for meget umage med, 
at se ud som om han var optaget af noget andet. Wahil måtte kæmpe 
mod en voldsom trang til at trække manden ud af bilen og dreje hal-
sen om på ham, men han vidste, at han intet kunne stille op nu og 
her; det ville være alt for risikabelt. Han var i vildrede om, hvad han 
skulle gøre, og uden at kunne finde på noget bedre valgte han at 
fortsætte sin færd. Han måtte vinde tid; han måtte forsøge at tænke. 
Han satte sig ind i vognen og begyndte at køre. Hondaen satte i gang 
umiddelbart efter. Wahil bemærkede, at den manglede en forlygte. 
Det var et held, tænkte han. Det ville gøre det lettere at holde øje 
med den i spejlene. Han drejede ud på motorvejen igen og fortsatte 
nordover.  

Den næste halve time kørte han i et jævnt tempo videre i retning 
mod den fransk-tyske grænse uden på noget tidspunkt at slække på 
opmærksomheden mod sin enøjede skygge. Han måtte finde på et el-
ler andet snart, meget snart. En ubehagelig tanke slog ned i ham. 
Havde den fremmede allerede ringet til politiet? Han afviste hurtigt 
tanken. Hvis det havde været tilfældet, ville de formentlig allerede 
have standset ham.  

En plan begyndte at tage form i Wahil’s hoved. 
 

Helmuth fulgte kassevognen i sikker afstand. Den var ikke svær at 
skelne fra de andre biler på vejen, og fra tid til anden sikrede han sig, 
at der lå en eller to biler imellem ham og hans bytte, og han følte sig 
efterhånden ret sikker på, at han ikke var blevet opdaget. Han beslut-
tede for en sikkerhedsskyld at notere bilens registreringsnummer. 
Hvor fanden er der et stykke papir, når man skal bruge det, tænkte 
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han. Han havde en kuglepen i inderlommen, men ikke noget at skri-
ve på. Nå, man har jo heldigvis altid en notesblok ved hånden, tænk-
te han og skrev nummeret på bagsiden af sin hånd.  

Den næste halve time gik med at køre nordpå i et moderat tempo. 
Speedometeret viste, at de kørte omkring 120 kilometer i timen, hvil-
ket var en passende hastighed for hans efterhånden temmelig gamle 
bil. Hvis det skulle gå meget hurtigere end det, ville han få vanske-
ligheder. Han forsøgte at planlægge, hvad han ville gøre, når han 
havde fulgt bilen til dens bestemmelsessted. Ét var sikkert, han måtte 
få tilkaldt politiet på en eller anden måde, spørgsmålet var bare 
hvordan? Nå, noget ville jo nok vise sig. 

 
Wahil besluttede sig for at tage den næste frakørsel. Han kunne ikke 
bare fortsætte nordpå i det uendelige med sin enøjede skygge i hæle-
ne. På motorvejen kunne han ikke gøre noget som helst, men på lan-
devejene kunne chancen måske byde sig. Han fik øje på en frakørsel 
mod Châtillon sur Chalaronne, og han besluttede, at det skulle være 
nu; så måtte det bære eller briste. Han drejede fra. Frakørslen fortsat-
te rundt i et langt højresving med masser af høj busket beplantning, 
og kassevognen forsvandt næsten omgående ud af syne fra motorve-
jen. Det her var bedre, end han havde turdet håbe, tænkte han, og 
han lod kampinstinkterne tage over. Halvvejs rundt i den lange kur-
ve, standsede han vognen brat, idet han lod bagenden skride så me-
get ud, at vognen kom til at holde på tværs af vejen. Som en tiger 
sprang han ud af bilen og forsvandt på et øjeblik ind i buskadset. 
Han befandt sig nu mindre end to meter fra vejen, men var alligevel 
helt usynlig i det mørke, råkolde vintervejr. Nu gjaldt det bare om, at 
ingen andre bilister havde fået samme ide at dreje mod Châtillon sur 
Chalaronne, men han havde ikke set andre biler blinke ved frakørs-
len. Det var under alle omstændigheder en risiko, han måtte løbe.  

 
Det var begyndt at blive lidt monotont, da kassevognen lige pludse-
lig blinkede af og et øjeblik efter drejede fra mod Châtillon sur Cha-
laronne. Helmuth satte farten lidt ned for ikke at komme for tæt på, 
men få sekunder senere forlod han selv motorvejen. Frakørslen be-



Teheran-fortegnelsen 

 

 Side 154 
 

skrev en lang, forholdsvis skarp bue, og Helmuth gættede på, at den 
udmundede i et T-kryds. Kassevognen var forsvundet ud af syne 
straks efter den var drejet fra, og nu frygtede han, at han ikke ville 
kunne se, om den var kørt til højre eller venstre for enden. Pokkers! 
Skulle det hele nu vise sig at være forgæves? Han gassede op i håb 
om at komme rundt i svinget tidsnok til at fange et glimt af kasse-
vognen, inden den drejede. Pludselig var den lige foran ham – på 
tværs af kørebanen. Det gav et voldsomt gib i ham, inden han med 
prikken under armene hamrede bremserne i med fuld kraft. 

 
Fra sit skjul så Wahil med tilfredshed til, da Hondaen kom kørende 
rundt i svinget – med lidt for meget fart på. Føreren fik pludselig øje 
på kassevognen og knaldede bremserne i for fuld kraft. Den gamle 
bil slingrede faretruende fra side til side, men med nød og næppe 
blev den bragt til standsning, lige inden den ville have ramt kasse-
vognen. Wahil reagerede med en utrolig hastighed for en mand i 
hans størrelse. Han sprang ud fra buskadset og løb foroverbøjet bag 
om Hondaen og på ingen tid nåede hen til førersiden af bilen. Han 
flåede brutalt døren op og greb fat i manden bag rattet. Mandens an-
sigtsudtryk var en blanding af forbavselse og rædsel, da han så di-
rekte ind i Wahil’s øjne. Fægtende med begge arme forsøgte han at 
råbe et eller andet på tysk, men han kunne intet stille op mod den 
enorme mand. Wahil fik begge arme solidt anbragt om hans hoved, 
og med en voldsom kraft drejede han hovedet omkring på ham. Det 
gav en lyd, som når man knækker et stykke træ pakket ind i et tykt 
håndklæde. Manden spjættede voldsomt et par gange, inden han 
blev helt slap mellem hænderne på Wahil. 

Wahil var sygeligt opstemt nu; fornemmelsen af den sprællende 
fremmede mand, der døde mellem hans hænder, havde haft en eufo-
risk virkning på ham. Han fik hurtigt trukket manden ind i buskad-
set, inden han parkerede den gamle Honda i grøften på den modsat-
te side. Det var heldigvis ikke så usædvanligt at folk efterlod en bil, 
der var brudt sammen – så måske kunne den stå der i flere dage, in-
den nogen fandt det værd at undersøge den nærmere. Hele optrinet 
var gået usædvanlig hurtigt, og allerede et par minutter senere var 
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Wahil atter tilbage på motorvejen med retning mod nord. Det her 
varslede godt, tænkte han – det varslede i sandhed godt. 

 

Hamborg, 21:10 
Rolf sad på kanten af Michael Anthonys store skrivebord i kælderen 
under EATO’s bygning. Han brød sig ikke om det, IT-manden fortal-
te ham; det var simpelthen det værst tænkelige tidspunkt.  

—Og der kan ikke være nogen tvivl, Michael? spurgte han. 
—Nej, jeg er bange for det, Rolf, svarede Michael med ærgrelse i 

stemmen. Set i bagklogskabens klare lys burde jeg have vidst, der var 
noget galt.  

Han trak undskyldende på skuldrene.  
—Nå, men for at give dig en fuldstændig opdatering, så ser det så-

ledes ud…  
Rolf sukkede. Han kendte kun alt for godt Michaels fuldstændige 

opdateringer og frygtede, at IT-chefens forklaring ville blive langt me-
re detaljeret, end han havde tålmodighed til lige nu. Han var mere 
interesseret i at få opklaret hvilke oplysninger, der var blevet lækket 
og ikke mindst – af hvem. Men han valgte alligevel at lade manden 
fortælle i sit eget tempo. 

—…jeg udarbejdede relativt let en oversigt over de filer, der er 
hentet fra vores hovedcomputer udefra, fortsatte Michael, og det er 
temmelig mange, vi taler om. Der er ikke noget bestemt mønster i fi-
lerne. Det drejer sig om alt muligt mellem himmel og jord. Der er 
med andre ord ikke noget, som adskiller sig fra det normale, hvad fi-
lerne angår. Men det er der til gengæld, hvad brugerne angår. Der er 
faktisk én bestemt person, som springer i øjnene. For det første er det 
usædvanligt, at den pågældende er logget på eksternt, men det er ik-
ke det, som er det i øjnefaldende. Det virkelig mystiske er, at han ved 
flere lejligheder har været logget på både internt og eksternt… sam-
tidigt. Han sad med andre ord og arbejdede to steder på en gang. 

Rolf knep øjnene sammen.  
—Ja så! Det kan man med andre ord? indskød han. 
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Michael rødmede let, inden han samlede tråden op. Ja, det kunne 
man desværre – i visse tilfælde. Men det kan man selvfølgelig ikke 
længere. 

—Aha, jeg tror, jeg forstår, sagde Rolf, og besluttede sig for at un-
dersøge nærmere, hvad visse tilfælde dækkede over.  

Han så afventende på Michael, men IT-manden var tilsyneladende 
fortabt i sine egne tanker lige nu, for hele hans opmærksomhed var 
rettet mod fladskærmen foran ham.  

—Og hvem er det så, Michael? spurgte han. 
Michael så et øjeblik helt forvirret ud, inden hans opmærksomhed 

igen var tilbage ved samtalen.  
—Åh ja, selvfølgelig, udbrød han forlegent, det har jeg jo ikke for-

talt endnu. Men fakta er, at det pågældende log-in tilhører Gerhard 
Müller. 

Rolf forstod pludselig, hvorfor Michael havde virket fraværende. 
Gerhard var en af hans egne medarbejdere, så han følte sig sikkert 
personlig berørt ved situationen. 

—Men, som jeg sagde, fortsatte Michael, burde jeg have vidst, der 
var noget galt, for Gerhard har… tja, hvordan kan man bedst forklare 
det… ja, han har ændret adfærd, så at sige.  

—Ændret adfærd! ekkoede Rolf overrasket. Hvad i alverden skal 
det betyde?  

—Jo, hvordan skal jeg nu sige det? svarede Michael. Han var tyde-
ligt utilpas ved samtalen. Jo, det er måske ikke så meget selve hans 
adfærd, men snarere hans arbejde som har ændret sig. Gerhard er 
lidt af en perfektionist, når det kommer til hans arbejde. Han afleve-
rer aldrig noget før det er tjekket, dobbelttjekket og så lige tjekket en 
gang til for at være på den helt sikre side. Men på det seneste har han 
lavet nogle, for ham i hvert fald, usædvanlige fejl. Når jeg tænker 
over det, har han faktisk også virket lidt fraværende eller anspændt, 
når man talte med ham, men jeg må indrømme, at jeg har slået det 
hen, som noget der havde med hjemmefronten at gøre; ja, han er jo 
trods alt lige blevet far og vi ved jo alle sammen, hvad det kan gøre 
ved en mand, ikke sandt?  
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Det var Rolf ikke helt sikker på, at han vidste, men det var heller 
ikke specielt interessant i den sammenhæng. Han havde fået en grim 
smag i munden lige nu. Han genkendte kun alt for godt de sympto-
mer, Gerhards ændrede adfærd kunne tænkes at dække over. Det 
pegede i en bestemt retning, og det var en retning, Rolf overhovedet 
ikke brød sig om.  

—Det er sgu noget rigtig rod det her, sagde han. Hvis det er, som 
du siger, så kan sagen være mere alvorlig, end vi umiddelbart fore-
stiller os. Gerhard kan være udsat for afpresning.  

Michael så med forbavselse på Rolf og skulle til at sige noget, men 
Rolf løftede hånden som tegn på, at han ikke ville afbrydes i sine 
tanker lige nu. Efter stykke tid sagde han så:  

—Godt, der er ikke noget at gøre ved det. Vi bliver nødt til at tage 
fat i Gerhard hurtigst muligt. Hvornår møder han?  

—Han møder faktisk klokken 22:00 i dag, altså om en god halv ti-
mes tid, svarede Michael. Jeg fanger ham, så snart jeg ser ham.  

—Godt, Michael, sagde Rolf. Få ham op på mit kontor, så hurtigt 
han træder ind af døren. 

Michael lignede stadig et spørgsmålstegn, men nikkede alligevel 
indforstået. 

Rolf skiftede emne:  
—Så forstod jeg på dig, at sikkerhedsbristen var lukket nu, var det 

rigtigt opfattet? 
—Øh, ja, absolut, svarede Michael forsigtigt. Log-in-problemet er 

løst. Man kan ikke være logget på mere end ét sted ad gangen. 
Der kom pludselig en glød i hans øjne, da han fortsatte:  
—Og så foreslår jeg, at vi skifter krypteringsnøgle oftere. Det vil 

medvirke til, at eventuelle huller ikke er åbne i længere tid ad gan-
gen. Mere kan jeg sådan set ikke se, at vi kan gøre lige nu, hvis det 
skal være uden at begrænse adgangen yderligere.  

—Nej, det lyder fornuftigt, svarede Rolf. Men hvis hullet er lukket, 
så må vi åbne for adgangen til hovedcomputeren igen. 

—Det gør jeg med det samme, svarede Michael.  
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Rolf var eftertænksom, da han forlod CCU. Han følte sig oprigtigt 
ked af det her. At der var sivet oplysninger ud af bygningen, var så-
dan set slemt nok i sig selv, men lige nu så det ud til, at det værst 
tænkelige scenario var blevet til en realitet – en medarbejder blev af-
presset. Hvordan i alverden havde man fundet frem til Gerhard? Der 
var ingen som helst steder, man kunne fremskaffe oplysninger om, 
hvem der arbejde for EATO – ja, man kunne ikke engang få bekræf-
tet noget sted, at organisationen i det hele taget eksisterede. Der var 
faktisk kun en måde, det kunne være sket, men det ville han snart få 
rede på. 

 

Hannover, 21:45 
Flyveturen fra Paris til Hannover gik uden problemer. Der havde 
ligget tre kreditkort med tilhørende pinkoder i Vagttårnet, og Akh-
mahel havde omgående hævet tre gange femhundrede Euro. Det 
måtte række for nu. Lid efter sad han i en mørkeblå BMW 325i fra 
Avis biludlejning og var på vej mod Hamborg. Han antog, det ville 
tage halvanden til to timer at nå frem, afhængig af trafikken. Han 
indstillede bilens radio på NDR2 for at høre eventuelle trafikmeldin-
ger. Han drejede ned på motorvej A7 med retning mod nord og gas-
sede den kraftige motor op. Snart kørte han med en mere eller min-
dre konstant hastighed af 160 kilometer i timen, og han befandt sig 
godt i den velkørende bil. Han havde i god tid reserveret sig et væ-
relse på et mellemklassehotel i Altona, hvor han regnede med at 
kunne være i fred. Han ønskede på ingen måde, at nogen skulle inte-
ressere sig for hans gøren og laden i løbet af den enkelte nat, han 
havde brug for værelset. Mødet med gruppen skulle finde sted alle-
rede næste dag klokken otte, og han ville gerne have tid til at træffe 
sine forholdsregler inden da.  

Men lige nu havde han ikke andet at gøre end at lade tankerne 
flyde frit, og snart genkaldte han sig med stor tilfredshed alle de op-
lysninger, han var i besiddelse af. Han vidste, at både Hamborg-
gruppen og Københavner-gruppen var under overvågning af en ef-
terretningstjeneste, der gik under navnet, EATO. Han havde aldrig 
tidligere hørt om organisationen, men han antog, at den måtte være 
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en slags forlænget arm i Europa for CIA. Men uanset hvem der trak i 
deres tråde, så vidste han, at EATO på nuværende tidspunkt var for-
beredte på et eller andet. Men han havde sikret sig, at de ikke kendte 
detaljerne – og slet ikke målet for operationen. Han var dog ikke i 
tvivl om, at de snart ville komme på sporet af planerne, når først de 
begyndte at lægge to og to sammen. De skulle bare vide, at de også 
selv blev overvåget, tænkte han med en vis skadefryd – ja, de skulle 
bare vide. Akhmahel vidste godt, at det var en ren tilfældighed, et 
svineheld, der havde skaffet kontakten til en af EATO’s medarbejde-
re, men de havde så sandelig forstået at udnytte muligheden, da den 
viste sig – det havde ikke noget med held at gøre. Akhmahel sendte 
en venlig tanke til Yemi Bazargan fra Hamborg-gruppen. Det var jo 
hans fortjeneste, at de havde alle de oplysninger, som de havde. For 
godt en måned siden havde Yemi overhørt en samtale mellem to gæ-
ster på en café i Hamborgs havneområde. Den ene gæst, en ung 
mand, havde helt utilsløret pralet med at være ansat i IT-afdelingen 
hos en organisation, som overvågede og bekæmpede terror. Yemi 
havde fået et godt kik på manden og på en ung kvinde, som han 
havde antaget for at være mandens kone eller kæreste, og Yemi hav-
de også været snarrådig nok til at følge efter parret da de forlod café-
en – og snart havde han vidst, hvor de boede. Parret havde vist sig at 
være gift, og de var for nylig blevet forældre til en lille datter. Det 
havde herefter været en smal sag at ’overtale’ manden til at være be-
hjælpelig, da først hans kone og datter en dag var blevet antastet på 
gaden af Yemi og hans ven Sadou. Begge mænd havde optrådt sær-
deles ubehagelige over for konen og den lille datter, og de havde tru-
et med alvorlige konsekvenser, hvis hun kontaktede politiet. Manden 
havde velvilligt forsynet dem med en IP-adresse samt de nødvendige 
informationer til at logge på organisationens mainfraim og – vigtigst 
af alt – han havde forsynet dem med en valid krypteringsnøgle. Fra 
da af havde de kunnet følge med i organisationens virke på en lang 
række områder – i det mindste i det omfang dataene ikke var kode-
de. En guldmine af informationer, havde det vist sig at være. 

Akhmahel forlod motorvejen og fortsatte i retning ind mod Ham-
borg centrum. Nøjagtigt halvanden time efter han havde sat sig i bi-
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len i Hannover, parkerede han den i hotellets gård, og et par minut-
ter senere tjekkede han ind som Henk Roeders fra Holland. 

 

Hamborg, 21:50 
Gerhard Müller havde det rigtig skidt. Den seneste måned havde 
været et mareridt for ham, og han var næsten på sammenbruddets 
rand. Hvordan var det muligt, at en tilværelse kunne forandres fra 
lys og lovende den ene dag, til et sandt helvede den næste? For fan-
den, hvor var han bange; han var ikke sikker på, han kunne klare det 
ret meget længere. Han havde givet de svin, hvad de havde forlangt 
– ja, han havde jo ikke haft andet valg – og han havde håbet på, de 
ville forsvinde ud af hans liv igen. Men nu var de i stedet begyndt at 
stille yderligere krav; de var ikke længere tilfredse med krypterings-
nøglen – de ville have adgang til de hemmelige kodede data. ‘Skaf 
koderne eller vi skærer fingrene af din datter og din luder-kone’, 
havde de truet. Han følte sig så magtesløs, når de talte om hans hu-
stru på den respektløse måde – lige op i hans åbne ansigt. Han havde 
forsøgt at forklare dem, at han ikke havde adgang til koderne, men 
de havde ikke troet på ham, og den ene af mændene havde slået ham 
så hårdt i maven, at han havde kastet op. Hvad skulle han gøre? Åh 
Gud, hvad skulle han gøre?  

Gerhard var lidt af en troldmand på en Pc; han var uddannet sy-
stemingeniør og havde arbejdet for EATO i godt et halvt år. Han var 
en lille, spinkel mand midt i tyverne, og han lignede fuldstændigt 
det, han var – en indadvendt It-nørd. At han i det hele taget havde en 
vennekreds, ud over chat-vennerne fra cyberspace, skyldtes mere 
hans hustru Karin end ham selv.  

Han gennemlevede i tankerne – som så mange gange tidligere – 
hvordan det hele var begyndt. Han var kommet hjem en dag, lige 
som han plejede, men havde omgående fornemmet, at der var noget 
galt. Karin, som han elskede over alt andet i verden, havde været 
forandret, havde været – ja, som om han havde været en fremmed. 
Hans første underbevidste frygt havde været, at hun havde fundet 
en anden og ikke vidste, hvordan hun skulle få fortalt ham det. Tan-



Teheran-fortegnelsen 

 

 Side 161 
 

ken havde fyldt ham med en knugende sorg, men han havde ikke 
vidst, hvad han skulle gøre.  

Men så ganske pludseligt var hun brudt hulkende sammen, og 
uden sammenhæng havde hun fortalt om nogle mænd… og om de-
res lille datter… og at de ikke måtte ringe til politiet. Intet af det hav-
de givet nogen mening for Gerhard, og han havde bare holdt hende i 
armene i næsten tyve minutter, indtil hun var faldet så meget til ro, 
at hun kunne fortælle, hvad der egentligt var sket. Hun havde fortalt 
ham, at hun som sædvanlig var gået en tur i den nærliggende park, 
med deres nyfødte datter i barnevognen, og havde netop forladt 
parken igen, da to mænd, som ikke så tyske, endsige europæiske ud, 
havde standset hende. Hun havde ikke været bange til at begynde 
med – hun havde blot antaget, de ville spørge om vej – men så havde 
den ene af dem pludseligt grebet hende bagfra og lagt hånden hen 
over hendes mund, så hun ikke kunne skrige. Hjælpeløst havde hun 
set den anden mand løfte datteren ud af barnevognen og sagt, at han 
ville dræbe pigen, hvis hun skreg.  

Hun havde været ude af sig selv af rædsel og havde ikke turdet 
andet, end at forholde sig tavst, da de slap taget i hende. De havde 
forlangt, at hun skulle komme til en nærmere angivet café næste 
formiddag sammen med sin mand; de havde stukket en seddel med 
en adresse i hånden på hende, og de havde understreget, at de ville 
vende tilbage og dræbe datteren, hvis hun og hendes mand ikke 
gjorde, som de fik besked på, eller hvis de kontaktede politiet. Deref-
ter havde den ene af mændene holdt en kniv op for struben af den 
lille pige, og havde simuleret en snitbevægelse over halsen på hende. 
Hun havde været besvimelsen nær af rædsel og uden at vide det el-
ler mærke det, havde hun tisset i sine jeans. Til sidst var de to mænd 
gået grinende derfra. Hun var ikke sikker, men hun havde en for-
nemmelse af, at den ene af de to mænd virkede bekendt, men hun 
kunne ikke komme i tanker om, hvorfra hun skulle kende ham.  

De var begge to mødt op i caféen næste dag og havde været fulde 
af angst for, hvad der ventede dem. Da de havde siddet der i femten, 
tyve minutter uden at blive kontaktet, var de lige ved at tro, at det 
hele bare havde været en ond drøm, og de havde besluttet sig for at 
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gå hjem igen. Lige som de skulle til at rejse sig, var en dreng kommet 
hen til dem og havde givet dem en kuvert. Gerhard havde spurgt 
drengen, hvor han havde kuverten fra, men han var stukket af, inden 
de kunne tale med ham. Kuverten havde indeholdt en række billeder 
af dem selv – taget ved forskellige lejligheder. Det var helt oplagt, at 
de var blevet overvåget gennem et stykke tid, og de var ikke i tvivl 
om, at disse fremmede mænd mente det alvorligt. Der havde også 
ligget instrukser til dem sammen med billederne. Gerhard havde al-
lerede inden han læste instrukserne, vidst hvad det handlede om; 
han kunne blot ikke forstå, hvordan de havde fundet frem til, hvem 
han var.  

Det, de forlangte, ville ikke være svært for Gerhard at skaffe, men 
han var ved at kvæles ved tanken om, at han skulle være en forræ-
der. Men han havde ikke haft noget valg – og han havde ikke turdet 
kontakte Rolf. Nu var de så gået et skridt videre og ville have ham til 
at skaffe koderne. Krypteringsnøglen, som de havde fået, bevirkede, 
at de kunne læse alle de filer, de hentede fra EATO – for så vidt disse 
ikke var kodede. Med koderne i hænderne ville de kunne læse selv 
de mest følsomme data. Igen følte han, at han ikke havde noget reelt 
valg – han måtte prøve.  

For at få adgang til koderne, måtte han hacke sig ind på Rolfs Pc, 
hvilket han sagtens kunne. Bagefter måtte han håbe, at de ville lade 
ham være i fred. Underbevidst var han godt klar over, at det ville de 
nok ikke, men hvad andet kunne han gøre? Han måtte vinde tid – så 
meget tid som muligt. 

Han havde lige sat sig ved sin Pc, da Michael kom ind i lokalet. 
Han skyndte sig at se væk; han følte sig flov og ville helst undgå 
øjenkontakt med Michael.  

—Hej, Gerhard! råbte Michael fra den anden ende af lokalet. Gider 
du lige komme med et øjeblik?  

Gerhard så op; Michael smilede til ham fra døråbningen.  
—Øh, ja, selvfølgelig! råbte Gerhard tilbage. Jeg skal bare lige log-

ge på.  
Han så ned på tastaturet igen.  
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—Nej, vent bare med det, og kom med det samme, så er du flink! 
råbte Michael igen.  

Gerhard fik et anfald af koldsved og følte sig svimmel. Var han 
blevet afsløret? Hans hjerne arbejdede på højtryk. Han havde ikke 
sendt noget til svinene her fra kontoret, det var blevet gjort fra hans 
hjemme-Pc; de kunne umuligt have sporet noget; for fanden, måske 
var han ved at blive paranoid; nej, nu måtte han se at få taget sig 
sammen.  

—OK, jeg kommer nu! råbte han tilbage. Han rejste sig og tvang 
sig selv til at smile.  

Michael havde svært ved at skjule en begyndende foragt for Ger-
hard lige nu. Der kom han storsmilende, som om der intet var at be-
kymre sig om i hele verden.  

—Rolf vil tale med os, sagde han, da Gerhard var nået hen til ham. 
Vi må skynde os lidt.  

Rolf vil tale med os, gentog Gerhard inde i hovedet. Det lille ord os 
fik Gerhard til at slappe af; måske var det bare noget helt rutinemæs-
sigt, det drejede sig om.  

—Jamen, så lad os komme af sted, svarede han med påtaget mun-
terhed. 

 

Hamborg, 22:05 
Gerhard prøvede at se afslappet ud, men indvendigt var han fuld-
stændig i opløsning. Han havde takket pænt nej til den kop kaffe, 
Rolf havde tilbudt ham – han havde svært nok ved at kontrollere si-
ne hænder, uden at skulle manøvrere en kop.  

Rolf iagttog ham nøje. Det var helt åbenbart, at Gerhard havde 
problemer. Han så mildest talt forfærdelig ud – han gned hænderne 
uroligt mod hinanden, og hans øjne flakkede fra det ene til det andet. 
Han kunne ikke være langt fra et sammenbrud. Rolf besluttede at 
sætte et overraskelsesangreb ind med det samme. Gerhard skulle ik-
ke have tid til at organisere sine tanker. Han skød en bredside af:  

—Gerhard, vi må handle, så hurtigt vi kan – det forstår du sikkert 
nok, begyndte han. Skaderne må begrænses mest muligt. Så det, jeg 
skal vide fra dig lige nu, er for det første, hvornår de kontaktede dig? 
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For det andet, hvordan de kontaktede dig? For det tredje, hvilke 
pressionsmidler de har anvendt over for dig? For det fjerde, hvilke 
oplysninger du har givet dem ind til nu? Og for det femte, hvilke 
yderligere oplysninger forventer de af dig i fremtiden?  

Han så med et fast blik direkte ind i øjnene på Gerhard. 
Effekten af bredsiden var mildest talt utrolig; hvert punkt ramte 

Gerhard som en boksehandske i maven, og staklen sank mere og me-
re sammen på stolen.  

Michael, der sad ved siden af ham, var selv blevet bragt ud af fat-
ning over det overraskende angreb, men han fik grebet fat i Gerhard, 
der så ud som om, han hvert øjeblik kunne falde helt ned fra stolen.  

Panikken bredte sig som en steppebrand i hovedet på Gerhard, og 
han kæmpede for at bevare fatningen, men der var ingen som helst 
sammenhæng i hans tanker. Han forsøgte desperat at rette sig op i 
stolen og se forundret ud – men pludseligt faldt det hele fra hinan-
den for ham, og han brød sammen – fuldstændig sammen. Han be-
gravede hovedet mellem hænderne og hulkede fortvivlet, imens flere 
ugers opsamlet angst og bekymring fandt vej op igennem ham. Han 
ænsede ikke længere omgivelserne, men lod bare det hele komme 
ud.  

Rolf følte med ham, men forholdt sig i ro. Dette var en proces; en 
langsommelig og sej proces, som ikke kunne forhastes. Gerhard måt-
te først have knækket alle sine forsvarsmekanismer helt og holdent, 
inden den konstruktive del af samtalen kunne begynde. At dømme 
efter den hastighed og kraft sammenbruddet var kommet med, måtte 
han have været under et usædvanligt stort pres og igennem længere 
tid. 

Michael vidste ikke, om han skulle sige noget, eller hvad, han så i 
give fald skulle sige, så han forholdt sig klogelig tavs.  

Efter nogle minutter var Gerhard kommet sig så meget, at han be-
gyndte at vende tilbage til virkeligheden. Han vidste, løbet var kørt, 
og han længtes bare efter at få det overstået og komme hjem til Ka-
rin. Han begyndte at tale usammenhængende:  

—Jeg er... De må forstå... Jeg ville jo slet ikke... Nej, aldrig...  
Og så brød han sammen igen.  
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Michael så på Rolf, der gav ham tegn til at forholde sig roligt.  
Det værste var sådan set overstået nu, tænkte Rolf. Det hele ville 

blive meget lettere her fra.  
Gerhard fattede sig endnu engang, og han følte af en eller anden 

grund en ro brede sig i kroppen; en ro han ikke havde følt længe. 
Han begyndte at tale for anden gang. Denne gang med en hel del 
mere sammenhæng:  

—Jeg er ked af det… øh, jeg kan desværre ikke huske Deres 
spørgsmål længere, men jeg vil gerne have lov til at fortælle Dem det 
hele – lige fra begyndelsen, må jeg det?  

Han så med forgrædte øjne på Rolf, der nikkede uden at sige no-
get.  

Og så fortalte Gerhard hele historien – fra ende til anden.  
—Hvad vil der ske med mig nu? sluttede han af med at spørge.  
Rolf og Michael havde lyttet i tavshed uden at afbryde ham. Rolf 

tog ordet uden at svare på hans spørgsmål:  
—Gerhard, der mangler noget i din beretning. Hvordan har de 

fundet ud af, at du er ansat her hos os? 
—Jeg ved det ikke, svarede Gerhard. Jeg har slet ingen ide om det; 

jeg mener, jeg har ikke selv fortalt det til nogen. 
—Gerhard, nu må du tro mig, når jeg siger – at det har du faktisk, 

sagde Rolf. Du er sikkert bare ikke selv klar over det; men ikke desto 
mindre er det vigtigt, at vi får fundet ud af hvornår og hvordan, for-
står du, hvad jeg siger?  

Rolf så meget intenst på ham og fortsatte:  
—På et eller andet tidspunkt har du fortalt en eller anden om dit 

job; bare en hentydning kan have været nok. Prøv at tænke tilbage. 
Har du bare tilnærmelsesvis nævnt det over for nogen?  

Gerhard rystede på hovedet, men gik alligevel i gang med at tæn-
ke, imens Rolf iagttog hans ansigtsudtryk.  

Gerhard sad længe og tænkte, imens han hele tiden rystede svagt 
på hovedet. Et sekund stivnede bevægelsen, og øjnene stod stille i 
hovedet på ham – men kun et sekund.  

—Hvad tænkte du på lige nu? spurgte Rolf.  
—Årh, det var vist ikke noget, svarede Gerhard.  
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—Fortæl mig det alligevel, Gerhard, pressede Rolf på. 
—Nå ja – men jeg tror som sagt ikke, det er noget, sagde Gerhard. 

Men, jeg kom bare i tanker om, at jeg har sagt til min svoger, at jeg 
arbejder med terrorbekæmpelse, men jeg har ikke sagt hvor eller gi-
vet detaljer af nogen art, og jeg kender min svoger godt nok til at vi-
de, at han ikke kunne finde på at true sin søster eller gøre sin niece 
fortræd. 

—Det er jeg slet ikke i tvivl om, svarede Rolf. Men lad os lige holde 
fast ved den episode alligevel; fortæl mig om den.  

Gerhard så frem for sig i nogle sekunder, imens hans øjne flakkede 
uroligt. Det så ud som om, han ikke vidste hvor, han skulle begynde, 
men endelig sagde han:  

—Ja, jeg tror altså virkelig ikke, det har nogen betydning, men det 
var for omtrent en måned siden. Vi havde været på indkøb sammen 
– altså min svoger Willy og hans kone og så os. Vi stoppede for at få 
en kop kaffe – ja, jeg kan underligt nok ikke rigtig huske hvor – det 
var muligvis på... nej, lad mig nu se, kan det have været... 

—Det er ikke så vigtigt med stedet lige nu, afbrød Rolf. Fortsæt ba-
re med at fortælle. 

—Nå ja, fortsatte Gerhard, Ja, vi kom altså til at tale om terrorisme 
og den slags, og Willy sagde, at han hadede terrorister, og at de skul-
le udryddes alle som en og så... ja, forstår De, jeg er på en måde enig 
med ham, men hvad skal det hjælpe med al den vold? Willy sagde, 
at det havde jeg ingen indsigt i overhovedet, og så var det, jeg fortal-
te ham om mit job; ja, ikke detaljerne selvfølgelig, men bare at jeg var 
i IT-afdelingen i en organisation, der bekæmper terror.  

Et smil viste sig pludselig på Gerhards læber.  
—Jeg skal love for, det fik lukket munden på ham.  
Smilet forsvandt lige så pludseligt igen, og han fortsatte:  
—Men jeg forsikrer, at Willy intet har med det at gøre.  
Han lyste pludseligt op og fortsatte:  
—Han er for resten medlem af en konservativ ungdomsbevægelse, 

så De må forstå, at terror må ligge langt fra alt, hvad han tror på.  
Rolf kunne ikke lade være med at more sig over Gerhards naive 

antagelse, men nøjedes med at sige:  
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—Gerhard, jeg tror, vi er inde på det helt rigtige spor her. Prøv at 
tænke tilbage til caféen og på dens gæster. Hvem sad i nærheden af 
jer? Hvem sad ved siden af jer? Gerhard, hvem var det, som overhør-
te samtalen?  

Han udtrykte sig med vilje som om, det var sikkert, nogen havde 
overhørt samtalen. En sjette sans sagde ham, at det nok også forholdt 
sig sådan. Han håbede, at denne fremgangsmåde ville forhindre 
Gerhard i at gå i gang med at overveje, om nogen havde overhørt 
dem, men at han i stedet ville koncentrere sig om at genkalde de øv-
rige gæster. At dømme efter Gerhards ansigtsudtryk så det ud til at 
virke – han tænkte, så det kunne ses.  

Gerhard havde slet ikke selv tænkt i de baner på noget tidspunkt 
og selve ideen om, at de muligvis var på sporet af noget, sendte ny 
energi til hans hjerne. Han var sgu da ellers altid ret god til at huske 
ting, det vidste han. Hvorfor i alverden havde han så glemt... han 
måtte da for pokker kunne huske den dag... åh, ja... ja, ja, nu kom 
det... ja, for fanden nu kom det.  

—Ja, ja, nu kan jeg huske det, nærmest råbte han. Det var på café 
‘Goldener Anker’ ved havnen.  

Gerhards øjne var ivrige nu, og Rolf havde en fornemmelse af at 
den unge mand havde fundet løsningen. Han forsøgte at anspore 
ham til at gå videre ved at sige:  

—Glimrende, Gerhard, jeg tror virkelig, du er på rette spor her; 
fortæl alt, hvad du husker fra besøget.  

Gerhard fortsatte ivrigt:  
—Jamen, der var en hel del mennesker den dag. Vi fik plads ved 

det første vinduesbord til højre for døren. Der var kun et bord i nær-
heden af os, og... ja, ja, ja, ved det bord sad tre udenlandske mænd og 
en dame. Jeg mener udenlandske i den forstand, at de sikkert var 
indvandrere eller flygtninge, men det kan jeg selvfølgelig ikke vide 
med sikkerhed.  

Han holdt en lille pause, og så slog det pludselig ned i ham.  
—Ild... ild... han fik ild af Karin, råbte han nærmest.  
Han så frem og tilbage mellem Rolf og Michael, og gentog:  
—Jamen, han fik ild... Åh, undskyld. 
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Han blev pludselig selv klar over, at det han sagde, nok ikke gav 
megen mening, og han fattede sig, inden han fortsatte:  

—Det var lige før vi skulle gå; den ene af de tre… øh, indvandrere 
bad om ild, og det mærkelige var, at han henvendte sig til Karin og 
ikke til en af os mænd. Det ville vel ellers være det mest naturlige, 
skulle jeg mene – ville De ikke mene det?  

Pludselig blev hans øjne store, og han hævede atter stemmen:  
—Karin sagde også til mig, at hun mente, hun havde set den ene af 

de to mænd, som antastede hende på gaden, før. Det har været ham 
– tror De ikke? Det har været ham. 

 
Rolf sad tilbage på sit kontor og overvejede alt det, han lige havde 
hørt. Det var et sort uheld, det der var sket, ingen tvivl om det, men 
de måtte se at få det bedste ud af det. Rolf vidste godt, at det fra tid 
til anden forekom at en medarbejder – stik imod sikkerhedsprocedu-
rerne – fik snakket over sig; de var jo trods alt kun mennesker alle 
sammen; men det krævede alligevel en ualmindelig stor portion 
uheld, før det gik så galt, som det var gået for Gerhard og hans fami-
lie. Det mest forbandede var, at cellerne nu med stor sandsynlighed 
vidste, at de blev overvåget, og det ville tage et stykke tid inden de 
kunne få genoprettet efterretningskilderne igen. Men det bekræftede 
jo under alle omstændigheder meldingen fra CP100 om, at cellen i 
København vidste, den blev overvåget. Cellerne rundt omkring ville 
helt sikkert omgruppere sig nu, og de ville flytte andre steder hen. 
Men det var på den anden side sket flere gange tidligere – af alle mu-
lige andre årsager. Men hvad nu med det, der var under opsejling i 
København – eller rettere måske var under opsejling? Ville angriber-
ne nu aflyse aktionen? Det var jo ikke til at vide, men han var under 
alle omstændigheder nødsaget til at forudsætte, at den ikke ville bli-
ve aflyst. Pokkers til redelighed. Han greb telefonen og ringede til 
Tom, som også stadig befandt sig i bygningen. Han måtte have sat 
noget i gang med det samme.  

—Tom her! lød den velkendte stemme. Hvad har du på hjertet, 
Rolf?  

Rolf satte ham ind i situationen.  
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—Så vi må se at få ham og Karin bragt i sikkerhed så hurtigt som 
muligt, Tom, sluttede han.  

—Det er jeg helt enig med dig i, Rolf, svarede Tom omgående. Det 
skal sgu være med det samme. Jeg har lige et par småting, der ikke 
kan udsættes, men om en lille time er jeg klar; så henter jeg knægten 
oppe hos Michael og kører ham hjem. Jeg giver ham og Karin en time 
til at pakke og bringer dem så hen til den afsikrede lejlighed. Tænk 
ikke mere på det, gamle dreng. 

—Tak skal du ha', Tom, svarede Rolf. Og Tom – vær lige rar at gi-
ve mig et praj når de er i sikkerhed. 

—Klart! svarede Tom og lagde på.  
Tom så spekulativt frem for sig. Stakkels knægt, tænkte han; hvor-

for fanden er der aldrig nogen, der prøver at spille med musklerne 
over for mig. Nå, det er jo ikke retfærdigt at tænke sådan; jeg har jo 
trods alt ingen hustru eller børn, de kan ramme. Han skyndte sig at 
blive færdig, med det han skulle. 

 

Frakørsel til Chatillon sur Chalaronne, 23:10 
Louis Brésil standsede bilen og steg ud. Der var udrykningsblink fra 
flere politibiler på hver sin side af den smalle frakørsel. En gendarm 
kom ham i møde.  

—God aften, monsieur kommissær, hilste gendarmen. Det er den-
ne vej. 

—Hmm, gryntede Brésil vrissent og stak hænderne i frakkelom-
merne. Det var ikke nogen speciel god aften, når man blev hevet ud 
hjemmefra klokken halv elve om aftenen efter en seksten timers vagt, 
der var sluttet for mindre end to timer siden.  

—Hvad har I? spurgte han gendarmen. 
—En mand, monsieur kommissær, muligvis tysker – død – ligger i 

buskadset lige her, svarede gendarmen og pegede i retning af et tæt 
krat.  

—OK, svarede Brésil. Giv mig de detaljer, I har. 
—Bilen der...  
Gendarmen pegede i retning af en gammel, tysk indregistreret 

Honda, der holdt i vejkanten,  
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—...blev fundet af en patruljevogn for godt en time siden, mon-
sieur kommissær. De undersøgte den nærmere, fordi den havde ty-
ske nummerplader, og – ja, så var det, de fandt fyren her. 

—Udmærket, tak! svarede Brésil og gik hen til den døde mand.  
En embedslæge var ved at undersøge liget i lyset fra en projektør. 

Han så op, da Brésil nåede derhen.  
—Hallo Louis, hilste han. Nå, har de jaget dig af sted igen?  
—Ja, jeg bliver jaget ud, hver gang en eller anden som er yngre end 

firs dør her i omegnen, svarede Brésil. Nå, men hvad har du? Er det 
længe siden, det er sket? 

—Nej, svarede lægen. Det er sket indenfor de seneste par timer, og 
det er gået voldsomt til; nakken er brækket, og det er ikke sket uden 
hjælp fra en eller anden. 

—Merde! udbrød Brésil spontant. Ved vi, hvem han er? 
—Jeg har ikke tjekket lommerne endnu, svarede lægen. Skal jeg? 
—Nej, det gør jeg selv; er du ved at være klar? spurgte Brésil.  
—Ja, jeg er faktisk færdig nu, han er din helt alene, svarede lægen 

ironisk.  
Han pakkede sine ting sammen og forlod stedet.  
Brésil tændte en cigaret og gik i gang med at undersøge den døde. 

I mandens inderlomme fandt han en tegnebog, og en hurtig gen-
nemgang af indholdet viste, at manden ganske rigtigt var tysker, og 
hvad værre var – han var politimand.  

—Merde! sagde han for anden gang. Det betød, at de tyske myn-
digheder ville forvente resultater med opklaringen, og de ville hæn-
ge på nakken af ham uafbrudt. Han undersøgte den døde politimand 
yderligere uden at finde noget af interesse. Han skulle lige til at rejse 
sig, da hans øjne faldt på mandens hånd. Der var noteret et eller an-
det på den. Han løftede hånden og drejede den, så projektørlyset 
faldt direkte på den. Han rynkede brynene. '124RDQ157', stod der. 
Han gentog det et par gange i hovedet, inden det gik op for ham, 
hvad det var. Mærkeligt, tænkte han, hvorfor havde manden skrevet 
et fransk registreringsnummer på bagsiden af hånden? Havde det en 
sammenhæng med den skæbne, han havde mødt her langs en fransk 
motorvej? Han skrev registreringsnummeret ned i sin notesblok og 
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skulle på ny til at rejse sig, da hans øjne faldt på noget andet. Til høj-
re for den døde var jorden mudret, og der aftegnede sig et tydeligt 
fodspor. Teknikerne ville med sikkerhed beskæftige sig indgående 
med alle den slags detaljer, men Brésil studsede over størrelsen på 
fodsporet. Den sko, der havde afsat netop dette spor, måtte være en 
størrelse otteogfyrre eller der omkring. Det må være en stor fyr, 
tænkte han – en meget stor fyr.  

En gendarm stod og målte et eller andet på vejen et lille stykke fra 
stedet. Brésil gættede på, at det var bremsespor. Han gik derhen.  

—Hvad har du? råbte han til gendarmen. 
—Det ser lidt mærkeligt ud, monsieur kommissær, råbte gendar-

men tilbage. Der er mere end et sæt friske bremsespor. Prøv at se her!  
Gendarmen pegede på jorden.  
—Kan De se, hvad jeg mener, monsieur kommissær? fortsatte han. 

Det her sæt bremsespor gætter jeg på er fra Hondaen derovre. Det 
ser ud til, at føreren har bremset kraftigt for et eller andet. Bilen er 
gammel og uden ABS-bremser, så sporene er tydelige. Men her, et 
par meter længere fremme, er der yderligere bremsespor, og de er fra 
en bil, der er større end Hondaen. Sporene ser ejendommelige ud, 
monsieur kommissær. Prøv at lægge mærke til at det ikke er bremse-
spor i traditionel forstand – bilen, som har efterladt de her, har for-
mentlig haft ABS, men det ligner mere spor efter en udskridning af 
bagenden. Den må være endt op med at stå på tværs af vejen. Så mit 
gæt er, at Hondaen har bremset kraftigt for ikke at ramme den. Hvad 
syntes De, monsieur kommissær? 

—Ja, det ku’ se sådan ud, svarede Brésil og kløede sig i nakken. 
Tak skal du have – og jeg går ud fra, at jeg har en rapport på mit 
bord i morgen tidlig, ikke sandt?  

Han forlod stedet uden at høre svaret. På vej tilbage i bilen speku-
lerede han på, hvad alt dette kunne betyde. At dømme efter bremse-
sporene kunne det meget vel have været en biljagt, der var gået for-
ud for drabet; eller måske havde en eller anden ligget på lur for at få 
ram på manden; og så var det oven i købet en politimand, en tysk 
politimand for at det ikke skulle være løgn; og hvad med nummeret 
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på mandens hånd? Han kaldte over radioen til politistationen i Lyon 
og fik fat i den vagthavende.  

—Brésil her! Jeg har et registreringsnummer, jeg gerne vil have 
tjekket, kan du ikke ordne det? spurgte han og gav den vagthavende 
nummeret.  

—Så let som ingenting, lød svaret. Skal det være med det samme, 
monsieur kommissær?  

Brésil tænkte sig om et øjeblik, inden han svarede:  
—Ja, gør det bare hurtigst muligt, og send en efterlysning af bilen 

rundt til alle distrikter, men med særlig fokus på området her om-
kring Chatillon sur Chalaronne og Lyon; jeg tror, bilen stadig befin-
der sig her i området.  

—Har De nogen detaljer til efterlysningen, monsieur kommissær? 
spurgte den vagthavende. Jeg mener, hvad drejer det sig om? Skal 
der tages særlige sikkerhedsforanstaltninger?  

Årh, i helvede, tænkte Brésil, men svarede:  
—Ja, sig, at det drejer sig om drabet på en tysk politimand, og at 

føreren af den efterlyste bil er en meget stor og voldelig person. Han 
må anses for at være særdeles farlig; han har drejet halsen om på ty-
skeren.  

Brésil kørte hjem. Med lidt held kunne han rede sig en fem-seks 
timers søvn, inden han behøvede at spekulere mere på den sag.  

 

København, 23:15 
Lisbeth svingede ind i gården til de beskedne kontorer, som EATO 
havde i København. I grunden var hun dødtræt nu, men hun måtte 
først få indkaldt til niveau tre mødet i morgen tidligt, og hun måtte 
sætte Jørgen ind i situationen. På vej op af trappen så hun på uret – 
det havde kun taget hende godt fire timer at komme fra Hamborg til 
København, men hun havde også givet den lidt mere gas end tilladt i 
Danmark. Der havde heldigvis ikke været ret meget trafik, og hun 
var ikke i sit mest tålmodige hjørne. Hun følte stadig en knude i ma-
ven. Mon der virkelig ville blive et angreb i København? Det virkede 
på en eller anden måde surrealistisk, men hun havde alligevel en na-
gende fornemmelse af, at det sagtens kunne være tilfældet. Én ting 
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var at efterforske og overvåge, noget andet var at befinde sig midt i 
begivenhederne, når først det gik løs. Hun var glad for, at hun ville 
have Tom og Rolf ved sin side – ja, i realiteten var det jo mere dem 
end hende, der skulle lede slagets gang, hvis man kunne bruge sådan 
et udtryk. 

Der var lys på Jørgens kontor, og hun gik derhen med det samme.  
—Hej Jørgen, sagde hun. Nå, så nåede du alligevel først – igen.  
Hun smilede til ham fra døråbningen.  
—Hej Lisbeth, svarede han. Ja, jeg kunne jo lige så godt sidde her 

og vente, frem for at sidde foran Pc’en derhjemme, nu hvor pigerne 
er kommet i seng. Jeg havde under alle omstændigheder nogle ting, 
der skulle ordnes. Nå, hvordan gik det så? Lad mig gætte – der er 
noget alvorligt i gærde, ikke sandt? 

—Ja, det kan man vist roligt sige; vi er lige røget op på niveau tre, 
svarede hun.  

Jørgen lavede en fløjtende lyd.  
—Tak skæbne, udbrød han. Nå, lad mig høre.  
Lisbeth fortalte ham alt, hvad der var sket, og Jørgen afbrød hende 

ikke en eneste gang.  
—...så Toms kommandoenhed er sat i beredskab for København, 

og Rolf og Tom kommer i morgen tidligt, sluttede hun.  
—Hvad gør vi så i mellemtiden? spurgte han.  
—Tja, ikke så meget før i morgen tidligt, svarede hun. Er der noget 

nyt fra CP100? 
—Nej, intet; de er og bliver som sunket i jorden, svarede han.  
—Det tænkte jeg nok, sagde hun. Men jeg har en fornemmelse af, 

at de dukker op igen, når begivenhederne tager fart. Det eneste, vi 
kan gøre nu, er at få indkaldt til niveau tre forberedelse her på konto-
ret. Vi må tage den satsning det er, at fokusere alle kræfter på denne 
ene forventede begivenhed. Vi har lidt tid at løbe på, men ikke ret 
meget. Vi holder briefing i morgen kl. 9:00; jeg indkalder alle, inden 
jeg går hjem om lidt. Matts og Pertti må tage taxafly hertil; vi skal i 
gang med forberedelserne hurtigst muligt. Du må selv være klar til 
at opdatere os med nyheder fra CP100 – hvis det bliver nødvendigt, 
OK? 
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—Regn med det, svarede han.  
—Vi ses i morgen tidlig, sagde hun og gik ind på sit eget kontor 

for at ringe til Helsingfors og Stockholm.  
En halv time senere havde hun accept fra dem begge om, at de 

ville være der næste morgen. Hun så på uret – det var sent. Hun 
slukkede lyset og forlod kontoret. Nu måtte hun hjem og sove nogle 
timer, inden det skulle til at gå løs igen. Hun glædede sig absolut ik-
ke til de næste par dage. 

 

Hamborg, 23:30 
Akhmahels mobiltelefon vibrerede diskret som tegn på, at der var 
kommet en SMS. Han var i besiddelse af en halv snes forskellige 
SIM-kort, men der var ikke mange, der kendte nummeret til det kort, 
der sad i mobiltelefonen lige nu. Det måtte have noget med den fore-
stående operation at gøre. Han tog telefonen op af lommen og læste 
den korte meddelelse: ’Træet ophørt med at give dadler. Har forsøgt at 
plante det om, men stadig ingen dadler. Venter på friske figner, men intet er 
kommet endnu.’ Mere stod der ikke, men det var alligevel nok til at 
forurolige Akhmahel. Hans instrukser til dem, der kunne tænkes at 
ringe eller sende en SMS, var klare og ikke til at misforstå – alt skulle 
være i kode; intet, som måtte falde i hænderne på deres modstande-
re, skulle kunne bruges til noget. 'Dadler' var deres kodeord for efter-
retninger fra EATO’s computer, og 'figner' var betegnelsen for koder-
ne til de krypterede meddelelser, som EATO benyttede. Kunne de få 
fat i dem, ville de kunne indkredse samtlige EATO’s agenter, og 
uskadeliggøre dem en gang for alle.  

For Akhmahel betød beskeden, at forbindelsen til den computer, 
de hackede, var blevet afbrudt og antageligt ikke kunne genoprettes, 
samt at de stadig ventede på at få leveret koderne. Havde EATO 
fundet ud af, at de blev hacket? Det var så afgjort en mulighed – det 
indså han; men det burde ikke få betydning for den aktuelle operati-
on, for det var jo ham, som vidste hvilke informationer, de var i be-
siddelse af og ikke omvendt. De ville sikkert alligevel snart gætte sig 
frem til målet – hvis de da ikke allerede havde gjort det – men de 
ville næppe kunne finde ud af, hvordan de ville blive ramt. Ja, jo fle-
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re agenter der ville være til stede, jo bedre ville det faktisk være. Den 
totale frustration, de ville opleve ved at stå midt i det hele, uden at 
kunne stille noget som helst op, ville næsten være mere værd end 
selve angrebet. Når alt kom til alt, påførte deres angreb kun et kort 
øjebliks død og ødelæggelse for nogle få. I sig selv ikke nok til at ter-
rorisere ret mange. Den egentlige terror, ville først begynde senere, 
og den ville vare i uger, ja faktisk i årevis – og den havde ikke noget 
med selve angrebet at gøre. Den vestlige verden ville som sædvanligt 
terrorisere sig selv, når ført de sensationshungrene medier for alvor 
fik spredt rædslen rundt til hele verden. Virkningen af deres angreb 
ville blive forstærket i en grad, som overgik enhver fornuft. Politike-
re og regeringer rundt om i verden ville danse som marionetter, og 
de ville indføre nye stramninger og øget overvågning. Angrebet var 
blot en detonator; sprængstoffet leverede offeret selv. Det ville blive 
en fantastisk mediebegivenhed.  

Men hvis deres kilde var ved at løbe tør, kunne de lige så godt op-
give den; det ville være for risikabelt at fortsætte, hvis de var blevet 
afsløret. Han gik i gang med at taste en SMS og sendte den. 

 
Femten kilometer derfra, i en lejlighed et helt andet sted i Hamborg, 
bippede en anden mobiltelefon. Yemi Bazargan læste med det sam-
me denne korte meddelelse: ’Der skal ikke handles flere figner og dadler. 
Forretningen er uren og må ikke besøges.’ 

Yemi gloede længe på meddelelsen, og en trodsighed begyndte at 
stige op i ham. For helvede, han var jo så tæt på nu; han regnede fak-
tisk med at få de skide koder senest i morgen. Han vidste godt, at 
han ubetinget burde adlyde ordren, men han havde aldrig haft det 
let med at adlyde nogen som helst. Han besluttede, at han ville prøve 
at få fat i koderne med det samme. Så kunne han altid sige, at han al-
lerede havde fået fat i dem, inden han fik ordren. For pokker da, med 
de koder kunne de finde alle agenterne og dræbe dem en efter en. 
Han ville blive betragtet som en helt og komme frem i rækkerne – ja 
for fanden, det her var hans store chance; den skulle ikke gå tabt. 
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Yemi var Palæstinenser, og han var gennemsyret af et flammende og 
næsten altomfattende had. Han hadede Gerhard, og han hadede 
Gerhards kone; han hadede de tyske myndigheder og alle de andre 
tyskere, han til dagligt var tvunget til at omgås; men mest af alt ha-
dede han Israel og USA, og alt hvad de to forbandede lande stod for. 
Det havde ikke altid været sådan for ham, selv om han selvsagt al-
drig havde næret positive tanker overfor sine to værste fjender, men 
engang havde han kun haft modvilje overfor dem. Hadet var blevet 
optændt en dag for omtrent syv år siden, da en amerikansk Apache 
kamphelikopter med en israelsk pilot i cockpittet havde åbnet ild 
imod ham og hans familie uden for deres bolig ved Gaza striben. 
Angrebet, som havde været en gengældelsesaktion fra israelernes 
side efter en palæstinensisk selvmordsbombe i et jødisk indkøbscen-
ter et par dage før, dræbte begge hans forældre og rev det ene ben af 
hans lillesøster. Hun blev dybt bevidstløs kørt til et nærliggende 
hospital. Hun døde efter et par dage, uden at være kommet til be-
vidsthed. Selv var han mirakuløst kun blevet overfladisk ramt i 
skulderen. Hverken Yemi eller nogen af hans familiemedlemmer 
havde haft noget med selvmordsbomben at gøre; de havde ikke en-
gang været medlem af nogen militant modstandsbevægelse eller på 
anden vis været en trussel mod Israel. Deres eneste forbrydelse var, 
at de havde befundet sig i skudlinjen, da den israelske soldat lod sine 
aggressioner slippe løs i en ukontrolleret projektilregn. Dagen efter 
udryddelsen af Yemi’s familie havde Israel varslet, at yderligere 
gengældelsesangreb ville finde sted, hvis ikke selvmordsbombnin-
gerne ophørte. Såvel FN, som den største del af verdenssamfundet 
havde fordømt det israelske angreb, men USA havde vanen tro af-
stået fra at fremkomme med en fordømmelse, og der var ikke kom-
met så meget som en beklagelse fra Israel over mordet på Yemi’s fa-
milie. Yemi havde været lamslået af frustration og sorg, og han 
brændte efter hævn – nådesløs hævn. Fra den dag var retningen i 
hans liv fastlagt – en terrorist var blevet skabt. 

 
Yemi glædede sig til at besøge IT-manden og hans lille luder af en 
kone igen. Han blev underligt opstemt af den følelse af magt, han 
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havde over dem. De var skide bange for ham begge to, og det havde 
de været lige fra starten. Han ville lægge så meget pres på dem, at fy-
ren ville skaffe koderne med det samme. Ja, måske skulle han skære 
lidt i ungen eller i luderen – ja, det skulle nok få sat lidt gang i fyren. 
Han gjorde sig klar til at tage af sted. Kniven lå som sædvanligt klar i 
hans jakkelomme – let at hive frem. Et par minutter senere sad han i 
sin gamle BMW 320i.  
 

 

Torsdag, den 9. februar 
 

Hamborg, 00:50 
—Hvad skal vi? spurgte Gerhard med svag stemme.  
Foran ham knejsede Tom som et bjerg, og skønt den store mand smi-
lede så venligt, han overhovedet kunne, var han alligevel et faretru-
ende syn.  

—Tag det bare roligt, min dreng, det skal nok gå alt sammen, sva-
rede Tom. Det hele er aftalt med Rolf; du, og hele din lille plagede 
familie derhjemme, bliver bragt hen et sikkert sted, indtil det alt 
sammen er overstået, er du med?  

Han gav Gerhard et faderligt klap på skulderen.  
—Kom nu bare, så smutter vi hjem og pakker lidt tøj til dig og din 

kone og jeres lille… hvad er det nu, hun hedder?  
Han hjalp Gerhard op af stolen.  
—Øh, Sanja, svarede Gerhard, idet han kom på benene.  
Der var noget ved Tom, der gjorde, at Gerhard ikke stillede flere 

spørgsmål, men blot fulgte lydigt med – han havde en fornemmelse 
af, at intet kunne gå rigtig galt, når Tom var med. Nogle minutter se-
nere sad de begge i Toms store Toyota firehjulstrækker på vej gen-
nem byen.  

—Det er en være redelighed, hvad knægt? forsøgte Tom. Det må 
have været en hård tid for jer alle sammen. Guderne må vide, hvor-
dan jeg ville have haft det, hvis det havde været min familie, det var 
gået ud over – ja, forudsat at jeg ellers havde haft en familie. 
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—Det ville nok ikke være sket for dig, sagde Gerhard modløst. Jeg 
mener – du er stærk og fuld af selvtillid... og du kan alt muligt... ja, 
hvis jeg bare havde været mere som dig, så var det nok aldrig sket. 

—Nej, hov, ved du nu hvad, svarede Tom. Hvis du havde været 
som mig, ville du ikke have haft din kone og lille Sanja – og du ville 
med sikkerhed ikke have haft en uddannelse inden for IT. Hvordan 
tror du, det er at lege med et Pc-tastatur med de her laber?  

Han viste den ene hånd frem.  
—Man laver slet ikke tastaturer, der passer til mine hænder. For 

mig er det rent held, hvis jeg kun trykker to taster ned ad gangen 
med én finger, min ven. Næ, vær du glad for de talenter du nu en-
gang har, og lad dig ikke blænde af hvordan tingene ser ud på over-
fladen. 

Gerhardt følte en form for trøst ved Toms ord. Det var jo rigtigt – 
han havde Karin og Sanja, og et job han normalt elskede. Han blev 
pludselig i tvivl, om han stadig havde sit job. Ville Rolf mon beholde 
ham efter det, der var hændt?  

Lidt efter nåede de frem til en boligkarré i Hamborg, hvor Ger-
hards lejlighed lå, og de steg ud af bilen. Gerhard skulle lige til at be-
væge sig mod trappegangen, da Tom kom omkring bilen og fik lagt 
en hånd på skulderen af ham.  

—Lad os lige sondere terrænet lidt først, sagde han alvorligt. Må-
ske kan vi allerede se noget nu. Hvor er jeres lejlighed?  

Gerhard pegede mod nogle vinduer på anden sal og skulle til at 
sige, at det var det vindue med lys i, men inden han nåede at åbne 
munden, blev han klar over, at der var noget galt. Det var jo stuevin-
duet; der burde ikke være lys i stuen på det her tidspunkt. Sanja var 
begyndt at sove igennem for kort tid siden, men hun vågnede stadig 
væk omkring klokken seks om morgenen, så Karin ville med sikker-
hed sove lige nu. I det samme blev lyset i køkkenet også tændt; det 
gav et sæt i Gerhard.  

—Jamen, der burde jo ikke være lys nu, sagde han. 
—Næ, det tænkte jeg nok, svarede Tom. Kan din kone måske være 

stået op for at se til den lille – eller for at gå på toilettet? 
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—Jo, men der er lys i stuen... og nu også i køkkenet, svarede Ger-
hard. Soveværelset og Sanjas værelse ligger til den anden side. 

—Ja så, kom det dybt nede fra Toms mave. Jeg tror, vi lige skal 
være lidt forsigtige nu.  

Han strammede sit tag i Gerhards skulder, inden han fortsatte:  
—Nu skal du høre, min dreng – nu spænder vi to mavemusklerne 

så hårdt vi kan. Du bliver nød til at gå op i lejligheden først, og hvis 
alt er, som det skal være, vinker du til mig fra vinduet med det 
samme, er du med? Altså ikke om lidt; men med det samme! 

—Ja, øh, jo, det skal jeg nok, svarede Gerhard med bange anelser, 
men hvad nu hvis der er noget galt? 

—Ja, det kan jo sagtens være, I har fået ubudne gæster, svarede 
Tom og forsøgte at lyde ubekymret, og hvis det er tilfældet, så er det 
meget vigtigt, at du efterlader døren ulåst, og det ville være rigtig 
rart, hvis du kunne få anbragt Karin, Sanja og dig selv sådan, at I ik-
ke lige står og spærrer døren, når nu jeg kommer ind lige om lidt, er 
du stadig med?  

Gerhard var ved at gå i panik, men han holdt skansen og fik sva-
ret:  

—Ja – jeg skal prøve. 
—Det skal nok gå alt sammen, beroligede Tom.  
Han slap sit greb i Gerhard og gav ham et blidt puf.  
—Se nu bare at komme af sted med dig, min dreng. 
 

Yemi var ankommet omtrent ti minutter før Tom og Gerhard. Med 
en vedvarende kimen på dørklokken havde han fået vækket Karin, 
og hun havde søvndrukken lukket ham ind.  

—Hvo' Gehar', nu? spurgte han med høj stemme på dårligt tysk. 
Han greb hende i armen og klemte til, indtil det tydeligt gjorde ondt 
på hende. Skrækken stod malet i hendes ansigt, og han nød sin magt 
i fulde drag.  

—Han... han er på arbejde nu – åh, vil du ikke nok gå – vi skal nok 
gøre det, du vil have – vil du ikke være sød at gå? tryglede hun.  

—I gi’ mig kode nu – jeg ikke skal vente – jeg skal ha' nu! vrissede 
han og strammede grebet yderligere. 
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Karin fik tårer i øjnene i en blanding af smerte, angst og raseri. —
OK, OK! skreg hun. Så lad mig ringe til min mand – vil du ikke nok 
give slip?  

Han slap hende med et triumferende grin.  
—Ja – du ringe Gehar’ nu, sagde han. 
Hun masserede sine arme, inden hun tændte lyset i stuen og gik 

hen til telefonen. Der var et nummer, hun kunne ringe på, hvis det 
var strengt nødvendigt at få fat i Gerhard. Det var ikke muligt at rin-
ge til ham direkte. Hun gik i gang med at taste nummeret, men ry-
stede så meget på hænderne, at hun tastede forkert to gang.  Først 
ved tredje forsøg lykkedes det. Den ringede to gange, inden en 
stemme svarede:  

—Det er omstillingen, hvem skal De tale med? 
—Øh, det er Karin, øh, Karin Müller, sagde hun, idet hun forsøgte 

at lyde rolig. Jeg vil gerne tale med min mand, øh, Gerhard Müller. 
—Et øjeblik, svarede stemmen, og Karin måtte rystende over hele 

kroppen vente. Nogle sekunder senere vendte stemmen tilbage:  
—Gerhard Müller træffes ikke mere i dag, Karin; er der noget, vi 

kan hjælpe med? Er der noget galt?  
Et øjeblik var hun stille, men svarede så:  
—Åh, øh nej, øh nej tak.  
Hun lagde røret på. Hun var fuldstændig rådvild og vidste ikke 

hvad, hun skulle sige. Bare han nu ikke gjorde Sanja noget. Hvor var 
han nu? Hun blev grebet af panik; var han gået ind til Sanja? Hun 
skulle lige til løbe ind i datterens værelse, da en nøgle blev sat i dø-
ren. 

 
Yemi var gået ud i køkkenet, imens luderen ringede til sin mand. 
Han tændte lyset, og så sig omkring. Alt var velordnet og rent, hvil-
ket af en eller anden grund fik en bølge af had til at skylle op i ham. 
For dem var tilværelsen så enkel og sorgløs, og alt skulle se så nyde-
ligt og pænt ud. Hvad vidste de om lidelse og modgang? Intet, abso-
lut intet – men det skulle de snart komme til, ja, det skulle de snart 
komme til. Han begyndte at åbne skuffer og skabe for at se, hvad de 
havde i dem. Også de så velordnede ud, og han undertrykte en vold-
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som trang til at smadre det hele. I det samme blev en nøgle sat døren. 
Yemi greb en stor køkkenkniv og løb ud i entreen. 

 
Gerhard var gået op ad trappen halvt i trance. Lange perioder med 
angst har en særlig virkning på mennesker, og han havde for længst 
passeret grænsen, hvor fornuften forsvinder, og vanviddet sætter 
ind. Alt i ham skreg for at få ham til at vende om og flygte, så hurtigt 
han kunne, men han vidste, han ikke ville gøre det. Han ville aldrig 
lade Karin i stikken. I stedet fortsatte han op af trappen – nu måtte 
det overstås. Han standsede foran døren, og fandt sin nøgle frem. 
Han forsøgte at tage sig sammen. Tanken om, at Tom var klar til at 
storme lejligheden, gav ham en smule mod – men hvad nu hvis det 
allerede var for sent; hvad nu hvis der var sket Karin eller Sanja no-
get? Han skubbede tanken bort, satte nøglen i døren og lukkede sig 
ind. Han trådte ind i entreen.  

Det næste, der skete, foregik nærmest som i en ond drøm. Yemi 
kom med et vildt udtryk i øjnene løbende ud fra køkkenet med en 
kniv i hånden; i det samme skreg Karin fra stueindgangen bag Yemi. 
Lyden af Karins skrig fik Yemi til at standse brat. Han snurrede om-
kring og brølede:  

—Holde kæft, lille luder! Du holde forbandet kæft!  
Karins skrig fik på en eller anden måde revet Gerhard ud af hans 

choktilstand, og han reagerede nu lynhurtigt. I samme øjeblik Yemi 
havde front mod Karin, slog han med en håndbevægelse låsen fra og 
lukkede døren bag sig. Lyden fra døren fik Yemi til igen at snurre 
rundt, og han gloede på Gerhard med et blik der nu var fyldt med en 
blanding af angst og had.  

—Du komme her, for helvede! råbte han, Du komme her nu!  
Han svang kniven rundt i luften, og Gerhard gik med usikre 

skridt hen mod ham, og så – for en gang skyld – tilsmilede lykken 
ham. Yemi greb ham i armen og skubbede ham over i favnen på Ka-
rin. Yemi stod nu med ryggen mod døren og ansigtet rettet mod Ka-
rin og ham selv.  

Gerhard var klar over, at han måtte vinde tid.  
—Hvorfor er du kommet hjem til os? spurgte han stakåndet. 
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—Koder! Jeg skal ha’ koder – nu! råbte Yemi.  
Han svingede igen med kniven.  
—Du har dem – ja? 
—Ja, ja, jeg har dem, jeg har dem, løj Gerhard. Men de, øh, ligger 

på Internettet. Men jeg kan hente dem her fra min hjemmecomputer.  
Yemi’s stikkende, sorte øjne skød lyn, og han råbte:  
—Hvis du lyve for mig, jeg skære i halsen på lille kone!  
Han løb frem og greb igen Karin hårdt i armen og pressede hende 

op mod væggen.  
—Du hente på Internet – nu! råbte han. 
 

Tom havde besluttet ikke at vente ret længe. Han beregnede sig frem 
til, at Gerhard måtte have været i lejligheden i omtrent et minut nu, 
og der var endnu ikke kommet noget tegn fra vinduet. Han løb mod 
døren til opgangen og bevægede sig hurtigt og lydløst op af trappen, 
til han stod foran døren. Han lagde øret til døren og lyttede. Der lød 
hurtige skridt inde fra lejligheden, og derefter en ophidset stemme, 
som råbte: ‘Du hente på Internet – nu!’ Tom gjorde sig klar. Nu håbede 
han bare, Gerhard havde haft mulighed for at efterlade døren ulåst. 
Han greb fat i dørhåndtaget, flåede døren op og sprang ind. Midt i 
entreen stod Gerhard og Karin sammen med en fremmed, mørklødet 
mand. Den fremmede holdt Karin hårdt i armen, imens han pressede 
hende op imod væggen.  

Braget fra døren der blev flået op med voldsom kraft, fik den 
fremmede til at slippe Karins arm og snurre omkring.  

Karins nerver gav efter og hun skreg igen, men Gerhard fik resolut 
grebet hende om livet og væltede hende om på gulvet.  

Yemi stirrede som forstenet på den kolossale, sorte mand, der 
pludselig stod og fyldte hele døråbningen. Al fornuft var imidlertid 
sat ud af spillet; hadet skyllede op i ham, og hans ansigt fortrak sig i 
en snerrende grimasse; han styrtede frygtløst frem mod kæmpen 
med kniven klar til stød.  

Tom så med tilfredshed, at Gerhard fik væltet Karin om på gulvet. 
God dreng, tænkte han og gjorde sig klar. Hans umiddelbare reakti-
on var at løbe frem og uskadeliggøre den vanvittige mand, men en 
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pludselig indskydelse fik ham til at tøve; det ville måske være bedst, 
hvis det foregik så langt væk fra Karin og Gerhard som muligt. Han 
blev derfor stående, imens galningen kom stormene med et vanvit-
tigt udtryk i ansigtet og en stor kniv i hånden.  

Tom var fuldt årvågen, og selv om alt gik hurtigt, virkede det 
nærmest som slowmotion på hans sanser. Ja, sådan skal det være, 
min ven, tænkte han, kom endelig nærmere. Da Yemi kun var to 
skridt væk, gik Tom i aktion; han trådte hurtigt ét skridt frem, men 
beholdt kropsvægten på det bageste ben – han var i fuldkommen ba-
lance. Yemi gjorde et desperat udfald med kniven mod Toms strube, 
men Tom var forberedt. Han parerede angrebet ved at gribe armen 
med kniven og trække den videre i den retning den allerede var på 
vej; samtidigt trykkede han med sin bageste fod kroppen et skridt 
frem. Det så ud som om de to mænd foretog nogle indstuderede 
dansebevægelser, men det var tydeligvis Tom, der førte an. Men så 
gik dansen helt galt. Yemi var trukket op på siden af Tom, og han var 
tydeligt ud af balance. Tom styrede det hele nu, og med en hurtig 
ubesværet bevægelse vred han Yemi’s om på ryggen, inden han ret-
tede et voldsomt slag ind i nyren på ham. Kniven faldt til gulvet med 
en dump lyd – og så var det hele overstået. Yemi hylede af smerte, 
og Tom slap ham og lod ham klaske sammen på gulvet. Tom samle-
de kniven op fra gulvet, inden han med et tag i kraven hev Yemi op 
til stående stilling.  

Yemi stønnede og jamrede, imens han ømmede sin nyre. 
I det samme kom to mænd i koksgrå kampuniformer stormende 

ind i entreen – med afsikrede automatvåben i hænderne.  
Tom drejede hovedet og hævede øjenbrynene i forbavselse.  
—Rolig, drenge, rolig nu! fik han sagt. I er alt for sent på den; alt 

det sjove er for længst forbi! Hvorfor i alverden er I blevet hevet ud 
af de varme senge? Hvem har tilkaldt jer? 

—Vi er blevet tilkaldt af Rolf Duvenhart, Sir, svarede den ene af 
mændene. Der er tilsyneladende kommet et kode red opkald her fra 
lejligheden; det var vist Gerhards kone, som havde lydt som om, hun 
var i vanskeligheder af en eller anden art. Rolf ville gerne have, vi 
behandlede sagen forskriftsmæssigt, Sir. 
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—Ja så, svarede Tom. Men så kan I lige så godt gøre jer lidt nytti-
ge, drenge. Tag ham her med tilbage og få ham tilset af en læge.  

Han pegede i retning af Yemi, der endnu stod og vaklede.  
—Og sørg for, han ikke taler med nogen, forstået? 
—Javel, Sir! svarede manden og hankede op i den forslåede Yemi.  
Tom vendte sig igen mod Karin og Gerhard og spurgte:  
—Nå, hvad kom vi egentlig fra? Åh jo, vi skulle jo ud og køre en 

lille tur, sådan var det vist. Hvad siger du til at forklare det hele for 
din kone, Gerhard, mens jeg lige går ud og vasker hænderne? 

En time senere befandt Karin og Gerhard sig sammen med deres 
datter Sanja på et sikkert sted i en hel anden bydel i Hamborg, og for 
første gang i lang tid følte de sig sikre – så sikker som man nu kan fø-
le sig i denne verden. 

 

Lyon, 01:25 
Martine Sabattier havde en fornemmelse af, at hun havde opfanget 
noget betydningsfuldt. Hun var ansat hos EATO i Frankrig – i Paris 
nærmere betegnet. Hendes opgave var at optage og gennemlytte po-
litiets radioer i fire større franske byer; en af byerne var Lyon. Hun 
skulle vurdere, om der var noget i de mange daglige radiokommuni-
kationer, som kunne have relevans for EATO. I realiteten lå det me-
ste arbejde i at filtrere alt det fra, som ikke havde relevans – hvilket 
mere end nioghalvfems procent af alt det hun lyttede til, ikke havde. 
Hun var ikke alene om jobbet, men arbejdede i skift sammen med 
fem andre ansatte, og hun havde kolleger med tilsvarende opgave i 
en række andre strategiske byer rundt omkring i Europa. Hun aflyt-
tede de båndede meldinger – den ene efter den anden – og traf deref-
ter en hurtig beslutning, om indholdets relevans. I de fleste tilfælde 
kunne hun i løbet af de første ti, femten sekunder afgøre, om det var 
umagen værd at lytte til hele kommunikationen. Husspektakler, tra-
fikuheld, og værtshusslagsmål havde selvsagt ingen interesse, men 
røverier, drab samt små terrorlignende hændelser havde. 

Martine var god til sit arbejde, næsten på kanten til det overnatur-
lige, og hun havde en træfsikker sans for at finde frem til en isoleret 
vigtig oplysning, selv om den lå gemt i flere timers ligegyldig kom-
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munikation – og lige nu sagde hendes instinkt, at hun netop havde 
fundet noget vigtigt. Meldingen var kommet fra Lyon, og var lidt 
kryptisk. Hun besluttede at gennemlytte den en gang til. Det var en 
kvindestemme, der talte: ’Efterlysning af mørkeblå Peugeot Boxer kasse-
vogn, med registreringsnummer 124RDQ157... gentager, 124RDQ157. Bi-
len er efterlyst i forbindelse med drabet på en tysk politiofficer ved frakørslen 
til Châtillon sur Chalaronne. Føreren af bilen anses for at være en usædvan-
lig stor og voldelig mand. Han skal betragtes som særdeles farlig, og må kun 
tilbageholdes under iagttagelse af alle forskriftsmæssige sikkerhedsforan-
staltninger. Bilen efterlyses i alle distrikter, men med særlig fokus på områ-
det omkring Châtillon sur Chalaronne og Lyon.’ 

Som sædvanlig var Martine ikke i stand til at sige, hvorfor denne 
melding havde vakt hendes interesse. Ganske vist var det netop 
denne slags meldinger, der skulle undersøges, men i langt de fleste 
tilfælde viste de sig at være uden interesse. Men denne melding… 
Hun besluttede at sætte en undersøgelse i gang med det samme og 
loggede på EATO’s database.  

Hun startede med at undersøge, hvem der ejede bilen – men det 
sendte hende rundt i en sindrig konstruktion af holdingselskaber og 
skuffeselskaber. Langt om længe dukkede der et navn op på hendes 
skærm. Navnet var André Sarkov. Hun gentog navnet for sig selv et 
par gange. Hun var ret sikker på, at hun kendte navnet fra en eller 
anden sammenhæng, men hvilken? Hun gik i gang med at søge bag-
grundsoplysninger på navnet i databasen, og lidt efter havde hun 
fundet, hvad hun søgte.  Øverst til venstre på skærmen kunne hun se 
et billede af Sarkov – antageligt taget uden hans vidende – og til høj-
re for billedet stod:  

 André Sarkov. Født – 1951 i Marokko af Russiske forældre. Beskæf-
tigelse: våbenhandel, (Legale og illegale)  

Hun betragtede billedet nærmere. Du er sandelig en interessant 
fyr, tænkte hun, men det kan vist ikke være dig, der er fører af den 
efterlyste Peugeot, for du ligner ikke en mand, der er større en gen-
nemsnittet – i hvert fald ikke i højden. Hun klikkede på 'Dossier' og 
en række nye oplysninger dukkede op:  
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 Kendte forbindelser til al Qaeda. Arresteret flere gange, men ingen 
domfældelser.  

 Afhørt af EATO ved tre lejligheder:  
o Den 16. marts 2002, afhørt i forbindelse med fundet af større 

våbendepot i Athen. Ingen beviser.  
o 31. december 2003, afhørt i forbindelse med formodet våben-

leverance til al Qaeda. Ingen beviser.  
o 4. maj 2004, arresteret i forbindelse med Madrid bomberne 

fra marts. Anklager frafaldet pga. manglende beviser. 
Martines puls var steget mærkbart; det var jo interessant læsning det 
her, tænkte hun, særdeles interessant læsning. Du er ikke så lidt af en 
glat fyr, hvad André? Men måske har du dummet dig her. 

 

Bad Krozingen, 02:15 
Temperaturen var faldet yderligere et par grader under de sidste par 
timers kørsel nordpå og var nu i nærheden af frysepunktet. Siden 
den lille episode nord for Lyon havde turen gået smertefrit, og der 
havde ikke vist sig yderligere forhindringer for Wahil. For lidt siden 
havde han passeret den fransk-tyske grænse ved Mulhouse, og han 
besluttede, at han ville tage den næste rasteplads, som bød sig. Han 
passerede et vejskilt og kunne se, at han befandt sig i nærheden af 
Bad Krozingen. Lidt efter viste et andet skilt, at der kom en raste-
plads lidt længere fremme. Han besluttede, at det skulle være her, og 
et par minutter senere holdt han under nogle træer, hvor kassevog-
nen ikke kunne ses fra motorvejen. Han fandt soveposen, som Sar-
kov havde leveret, og han håbede, den kunne holde ham varm de 
næste par timer. Han steg ud af bilen og gik om til skydedøren i høj-
re side. En ugle tudede et eller andet sted, men ellers hørtes kun ly-
den fra de relativt få biler, som endnu befandt sig på motorvejen. 
Han kravlede ind i lastrummet og lukkede døren bag sig. Han skub-
bede med besvær trækassen over til den ene side for at få plads og 
bredte soveposen ud. Han slukkede lyset i loftet og kravlede ned i 
posen. I mørket stillede han sit digitale armbåndsur til at vække ham 
klokken fem; det ville give ham lige knap tre timers søvn – det måtte 
række for nu. Inden han gled over i søvnen, tænkte han på kassens 
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indhold. For pokker, hvor ville de blive overraskede – han smilede 
frem for sig i mørket. Fem minutter senere sov han. 

 

Hamborg, 02:30 
Tom slukkede for det digitale kamera. Han vidste, at det, han havde 
tænkt sig at gøre nu, var imod reglerne, men han ville gøre en und-
tagelse denne gang. Han så gennem spionspejlet ind til forhørsloka-
let ved siden af – samme retning som kameraet pegede. Fyren fra 
Gerhard og Karins lejlighed sad på en stol i lokalet og gloede olmt på 
det store spejl på væggen. Han var sikkert udmærket klar over, at det 
var et gennemsigtigt spejl, og han gættede sikkert på, at der var no-
gen på den anden side af glasset. Men det var Tom temmelig lige-
glad med lige nu; han ville have så mange oplysninger ud af manden 
som muligt, og det skulle gå hurtigt. Det var bedst, hvis forhøret ikke 
blev optaget. 

 
Yemi var fuld af trodsighed og had lige nu. Han antog, at han be-
fandt sig på en politistation et eller andet sted i Hamborg, og han 
forventede at blive afhørt snart. Men de kunne lige så godt spare sig. 
De svin ville ikke få noget ud af ham alligevel – aldrig. Han havde 
stadig ondt i siden og i den ene arm efter mødet med den store sorte 
idiot, der havde braset ind midt i det hele. ’Du har været heldig, at der 
ikke er brækket noget,’ havde lægen sagt, efter undersøgelsen. Heldig!? 
Mig!? tænkte Yemi trodsigt. Det var sgu da den store orangutang, 
der havde været heldig. Hvis jeg møder ham igen, smadrer jeg ham; 
jeg knuser hver en knogle i kroppen på ham. Hvis den sorte skid 
tror, jeg er bange for ham, tager han fejl; jeg er sgu ikke bange for 
nogen som helst. Lad ham bare komme an – i en regulær kamp, så 
skal jeg fandeme vise ham. 

 
Tom stod i nogle minutter og studerede manden gennem spionspej-
let. Man kunne næsten læse mandens tanker alene i hans ansigtsud-
tryk. Tom følte sig overbevist om, at manden var mentalt afvigende i 
større eller mindre grad, og der skulle muligvis drastiske midler til 
for at få hans tunge på gled. Mandens øjne var kulsorte og skulende; 
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han havde daggamle, sorte skægstubbe og var iført en sort sweat-
shirt og sorte jeans. Han så absolut ikke sympatisk ud, men lignede 
derimod, det han var – en rabiat bandit, uden følelser for andre end 
sig selv; og selv de følelser var forstyrrede.  

Tom skulle lige til at gå ind til ham, da Rolf trådte ind af døren.  
—Hej Tom, sagde han. Jeg hørte, du havde fået fat i en fyr oppe i 

Gerhards lejlighed. Jeg går ud fra, det er ham, du har siddende der-
inde.  

Han pegede i retning af manden i forhørslokalet.  
—Stemmer, Rolf, svarede Tom med et skævt smil. Jeg skulle netop 

til at gå ind for at få en lille aftensluder med ham – sådan mand til 
mand.  

Han skruede det store smil på.  
Rolf så over på kameraet – det var slukket! Aha, tænkte han, så det 

var en af den slags samtaler, Tom havde i tankerne. Han indrømme-
de over for sig selv, at det så afgjort var en fristende tanke at lægge 
maksimalt pres på fyren, men han kunne ikke lide at bryde reglerne.  

—Er der noget galt med kameraet, Tom? spurgte han og hævede 
øjenbrynene spørgende.  

Tom grinede og svarede:  
—Nej, det fungerer vist fint, men jeg havde faktisk tænkt mig, at vi 

lige skulle holde en lille generalprøve først, hvis du forstår, hvad jeg 
mener. Ja, det kan jo let vise sig, at vores ven derinde slet ikke kan 
sine replikker udenad endnu – så jeg tænkte, at lidt øvelse vel næppe 
kunne skade, har jeg ret? Når vi så begge er blevet rigtig dygtige og 
kan hele stykket udenad, ja, så indspiller vi den endelige version af 
forhøret allerede ved første optagelse. Vi sparer en hel masse unød-
vendigt klippearbejde på den måde, ikke sandt? 

—For helvede Tom, det ved du godt, vi ikke kan, sagde Rolf i et ir-
riteret tonefald. Det er imod alt, hvad vi forsøger at stå for her i EA-
TO. Vi skal sgu opføre os ordentligt i enhver henseende, og vi må al-
drig henfalde til at tilsidesætte menneskerettighederne hos nogen, og 
det gælder uanset at det er banditter og udskud; begynder vi først på 
det, er vi ikke en skid bedre end dem. Det er en glidebane, Tom, en 
glidebane, der ender nede i et dybt, sort hul.  
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Tom var holdt helt op med at grine, men så ned i gulvet. Pludseligt 
så han direkte på Rolf og sagde:  

—Hvis du giver mig en lodret ordre om at tænde for kameraet, in-
den jeg afhører ham, ja, så gør jeg det – ingen tvivl om det – og så gi-
ver jeg ham en førsteklasses tur med kaffe, cigarer, og et varmt bob-
lebad. Men inden du giver den ordre, vil jeg lige sige dig et par ting. 
Hvis du tror jeg nærer had over for ham, fordi han måske er terrorist, 
så tager du fejl, Rolf. Ja, det er måske lidt af en ejendommelighed, 
men selv om jeg er amerikaner, så forstår jeg faktisk godt frustratio-
nerne hos mange af de her skiderikker – og det er jeg i øvrigt ikke 
den eneste amerikaner, der gør. Officielt er det jo os, der er de gode, 
og dem der er de onde, men i grunden kæmper de vel bare for det, de 
syntes er rigtigt, og mon ikke de føler, at det er os, der er røvhullerne 
og ikke dem. 

Der var et udtryk i Toms ansigt, som Rolf ikke havde set før. 
—Men selv om jeg godt kan se bag om kulisserne, fortsatte Tom, 

så er det ikke ensbetydende med, at jeg syntes de kan tillade sig at 
gøre, som de gør. Og det forhindrer heller ikke, at jeg vil gøre alt, 
hvad der står i min magt for at forhindre, at uskyldige mennesker 
bliver ofre for deres vanvittige handlinger.  

Han kløede sig under sin store hage og trak på skuldrene, inden 
han fortsatte.  

—Der er to årsager til, at jeg har tænkt mig at presse fyren her lidt 
mere, end der står i manualen. For det første fangede jeg ham med 
en kniv i hånden, som han hellere end gerne ville have brugt på Ka-
rin og Gerhard og deres datter; jeg så det altså med mine egne øjne, 
og det er noget forbandet svineri at behandle andre mennesker på 
den måde. Og for det andet – hvilket lige nu nok er endnu vigtigere – 
så står vi over for en aktuel terrortrussel, og vi har brug for oplys-
ninger. Fyren der ved måske noget, der kan gøre, at vi kan afværge 
et angreb, hvor endnu flere uskyldige mennesker dør eller lider for-
træd.  

Rolf skulle til at svare, men Tom fortsatte:  
—Så derfor spørger jeg dig, Rolf, kunne du ikke godt tænke dig at 

få de oplysninger i en helvedes fart, hvis han nu har dem?  
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Rolf var i vildrede. På den ene side var det hans faste overbevis-
ning, at det var uhyre vigtigt at arbejde efter de afstukne retningslin-
jer, men på den anden side måtte han give Tom ret; det var af afgø-
rende betydning at få så mange oplysninger, der kunne være dem til 
hjælp i den aktuelle situation, som muligt. Han indgik et kompromis 
med sig selv.  

—OK, snak med ham, sagde han. Men – gå ikke for langt, er du 
med? Du kan forsøge at skræmme ham, men han må ikke lide fysisk 
overlast. Hvis han ikke uden videre kan skræmmes, så må det blive 
ved det, OK?  

Tom var lettet.  
—Jeg går ikke for langt, svarede han. Det bliver fandens ubehage-

ligt for ham, men han kommer ikke til at lide mere overlast, end han 
nemt kan tåle.  

—Godt – jeg vil ikke høre mere om det nu, sagde Rolf, og jeg kom 
egentlig af en helt anden årsag; vi må tale sammen lidt senere – bli-
ver du her i nat? 

—Ja, det er der vist ikke meget tvivl om, jeg gør, svarede Tom. Det 
kan ikke betale sig at køre hjem nu, så jeg lægger mig på kontoret, 
når jeg er færdig her. Du kan bare kikke forbi med friske croissanter 
og varm kaffe, når du er klar.  

Rolf forlod stedet med en grim smag i munden. Han følte, at han 
netop havde åbnet en dør, som aldrig kunne lukkes helt igen. 

 
Yemi fór sammen, da døren til forhørslokalet pludseligt blev slået 
op, og den store sorte mand kantede sig ind gennem døråbningen. 
Yemi’s puls steg.  

—Godaften, godaften, gamle ven, hilste Tom jovialt. Det var jo rig-
tig hyggeligt af dig sådan at lægge vejen forbi her hos os. Ja, det er 
ikke så ofte, vi får vigtige besøgende her i kælderen.  

Yemi skulede nervøst mod Tom, men sagde ikke noget.  
Lokalet var indrettet så spartansk som muligt. Midt i lokalet stod 

et firkantet bord på cirka en meter gange en meter med to stole over-
for hinanden – en til forhørslederen og en til den, der blev forhørt. 
Yemi sad allerede på den sidstnævnte. Tom gik med et par tunge 
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skridt hen ved siden af Yemi og smed en rulle gaffatape, en plastik-
pose og en tyvecentimeter lang kniv på bordet lige foran Yemi. Der-
efter tog han en lille båndoptager op af brystlommen og stillede den 
forsigtigt på bordet.  

—Åh, hvor uhøfligt af mig, forsatte Tom. Jeg har sgu helt glemt, at 
vi slet ikke er blevet ordentligt præsenteret for hinanden endnu. Om 
forladelse, lad os straks få rettet op på det  

Yemi var fuldkommen desorienteret. Instinktivt ønskede han at 
gribe kniven, men det mod han havde følt, mens han var alene i lo-
kalet, var forsvundet som dug for solen, nu hvor han igen befandt sig 
ansigt til ansigt med den mand, der så let som ingenting havde fæl-
det ham. Men det forvirrede Yemi, at manden talte som om, de var 
de bedste venner i verden – hvad fanden gik det her ud på?  

—Altså, fortsatte Tom. Jeg hedder Tom, og jeg er din absolut ene-
ste ven den næste times tid. Du hedder foreløbig lille dumme Musta-
fa, indtil du lige om lidt for lov til at fortælle mig dit rigtige navn.  

Yemi blev rasende. Hvad fanden bildte han sig ind. Han kunne 
pludseligt ikke beherske sig længere – hadet bølgede op i ham. Lyn-
hurtigt greb han kniven og sprang op fra stolen; uden den ringeste 
omtanke gik han til angreb.  

Det går jo næsten alt for let det her, tænkte Tom, der helt bevidst 
havde forsøgt at provokere manden. Han havde forventet en reakti-
on af en eller anden art, men at den kom allerede, var et rigtig godt 
tegn. Fyren havde tilsyneladende ikke den store selvbeherskelse – 
om nogen over hovedet. Tom parerede med lethed Yemi’s ukontrol-
lerede udfald; han greb hånden med kniven og klemte til. Yemi skar 
en grimasse af smerte, og kniven faldt ud af hånden på ham. For an-
den gang den nat vred Tom armen om på ryggen af Yemi, men den-
ne gang fastholdt han ham som i en skruetvinge. Han anbragte sig 
helt tæt bag ved Yemi og lagde munden til hans øre.  

—Nej, nej, nej, sagde han direkte i øret på Yemi, der ikke var i 
stand til at bevæge en eneste muskel. Du har misforstået det fuld-
stændigt, gamle ven. Kniven er til mig; da ikke til dig. Det ser vist 
oven i købet ud som om, du godt kunne trænge til et lille genop-
friskningskursus i, hvordan man i det hele taget betjener sådan en 
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spids lille tingest, ikke sandt? Jeg mener, det ville da være godt for 
dig at vide, næste gang du skal ud og kæmpe mod gamle damer eller 
små piger – for det er da det, du er bedst til, ikke også?  

Tom vred hans arm et par centimeter mere, og Yemi hylede af 
smerte. Med en hurtig bevægelse snurrede Tom ham rundt og skub-
bede ham hårdt ned i stolen. Han greb gaffetapen, og gik i gang med 
at tape Yemi til stolen. Yemi gjorde ingen modstand, og i løbet af få 
sekunder var han fast fikseret til stolen. 

Yemi var bange nu, rigtig bange – hans puls hamrede, og han trak 
vejret tungt. Men trods angsten var han stadig trodsig; han havde ik-
ke i sinde at fortælle den store snot-abe noget som helst. De havde in-
tet på ham – intet, og han havde aldrig identifikationspapirer, eller 
andet der kunne afsløre ham, på sig.  

Tom tændte båndoptageren og satte sig på hug foran Yemi. Med 
overdrevent indsmigrende stemme sagde han:  

—Nu skal du høre Mustafa; vi er nødt til at have nogle spilleregler, 
forstår du, for ellers går det slet ikke. Så vi gør sådan her. Tom – altså 
mig – stiller et spørgsmål, og Mustafa – altså dig – svarer ærligt. 
Hver gang Mustafa svarer ærligt, bliver Tom glad og går straks vide-
re til det næste spørgsmål. Men hvis svaret er uærligt, må Mustafa 
gemme hovedet i plastikposen.  

Han holdt posen hen foran Yemi.  
—Men hvis Mustafa lyver, og Tom først finder ud af det senere, 

bliver straffen meget, meget værre, er du med?  
Han satte et stort smil op.  
—Nå, det er jo ganske enkle regler, ikke sandt? fortsatte han. Det 

skal nok gå helt fint alt sammen. Skal vil ikke bare komme i gang?  
Yemi var lamslået; hvad mente det svin? Sådan opførte politiet sig 

ikke. Hvem fanden var den idiot? 
—Skal vi ikke starte med et lille nemt spørgsmål først, hvad? be-

gyndte Tom. Jo, lad os tage denne her, den kan du i hvert fald. Altså, 
hvad hedder du rigtigt? Og hvor bor du?  

Tom så uskyldigt spørgende på ham. 
Yemi besvarede hans blik med en trodsig mine – han havde ikke i 

sinde at fortælle ham noget som helst.  
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—Jamen hør – det går jo slet ikke det her, sagde Tom. Vi må vist 
hellere lige gemme hovedet.  

Med en hurtig bevægelse greb Tom plastikposen, trak den ned 
over Yemi’s hoved og lukkede for lufttilførslen med hænderne rundt 
om halsen på ham. 

Yemi fik et chok, og angsten bredte sig omgående i kroppen på 
ham. Han kastede hovedet fra side til side, imens han brølede som en 
okse inde i posen. Han forsøgte desperat at vriste sine arme fri – men 
det hele var forgæves. Hans puls var så høj og hans iltbehov så stort, 
at hans lunger allerede var ved at sprænges af anstrengelse efter fem-
ten sekunder. Han var lige ved at miste bevidstheden, da Tom flåede 
posen af igen. Yemi hev efter vejret som et blæsebælg og havde alle-
rede fået en begyndende blålig nuance i ansigtet.  

—Så, så, gamle ven – lad os nu lige trække vejret, ikke? sagde Tom 
sarkastisk. Det er altid svært at lege en ny leg den første gang – det 
skal du slet ikke tage så tungt. Vi prøver bare en gang til, ikke også? 
Altså, hvad hedder du? Og hvor bor du?  

Yemi var i panik nu og kunne slet ikke tænke klart. Den store idiot 
var ude på at slå ham ihjel; hvad fanden skulle han gøre?  

—Hvad fanden du gøre, mand? kom det hæst fra ham på hans 
ubehjælpelige tysk. Du kan ikke det pis mod mig, jeg skal have sag-
fører, det sige loven. 

—Du skal have sagfører, det sige loven? gjorde Tom nar. Jamen, 
jeg være både sagfører og eneste ven for dig; det være meget bedre.  

Tom slog en hånende skrallatter op og fortsatte:  
—Hør nu her gamle ven; en sagfører hører ikke med til de spille-

regler, vi lige har aftalt, og nu er Tom ved at blive godt sur på dig. 
Du svarede ikke på det lille nemme spørgsmål, og det er det samme 
som at svare forkert – føj da! Nu må Mustafa gemme hovedet igen.  

Inden Yemi nåede at sige noget, trak Tom med et snuptag endnu 
engang posen ned over hovedet på ham.  

Reaktionen var den samme igen; Yemi kæmpede og brølede. Efter 
femten sekunder trak Tom posen af hovedet på ham igen, og Yemi 
slugte luften i store grådige mundfulde, imens han lød som et over-
anstrengt lokomotiv.  
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—Er det ikke sjovt at tænke på, sagde Tom i et muntert tonefald. 
Til dagligt går man slet ikke og tænker over, hvor meget man er af-
hængig af den pokkers luft, vel? Den er der jo bare hele tiden, ikke 
sandt?  

Yemi var helt færdig nu. Der var ikke skyggen af modstand tilbage 
i ham – kun rædsel. Han var klar til at indrømme hvad som helst. 
Med en grødet, hostene stemme fik han sagt:  

—Ikke mere – ikke mere, jeg fortælle dig, hvad jeg hedde og bo. 
—Nej, ved du nu hvad, svarede Tom. Nu ødelægger du alt det 

sjove. Jeg havde da regnet med meget mere modstand fra dig. Lad os 
nu ikke give op så let, vel? Skal vi ikke lige gemme hovedet i posen 
en gang til først?  

Han greb posen og begyndte at trække den ned over hovedet på 
Yemi igen.  

—Nej, nej! råbte Yemi desperat. Jeg sige alt, alt jeg kan – ikke mere, 
ikke mere.  

Tom stoppede bevægelsen, da posen nåede ned over øjnene på 
Yemi.  

—Så, så, så, sagde han trøstende, tag det nu roligt. Jamen, så lad os 
da gå i gang med resten af spørgelegen. Ved du hvad, jeg tror? Jeg 
tror, vi to ender op med at blive rigtig gode venner, gamle dreng.  

Han trak posen af Yemi’s hoved og tog fjernbetjeningen til kame-
raet op af den anden brystlomme. I rummet på den anden side af 
spejlet tændte en lille rød lampe på kameraet som indikation for, at 
det var begyndt at optage. 

 

Hamborg, 03:10 
Telefonen ringede, og Rolf blev revet ud af sin søvn. Efter det korte 
møde med Tom i forhørslokalet havde Rolf for mindre end en halv 
time siden lagt sig til at sove i lokalet bag sit kontor. Han havde hå-
bet på et par timers søvn, inden han skulle til København, men sådan 
skulle det åbenbart ikke være. Han fik rejst sig, og med usikre skridt 
gik han ind på kontoret. Han tog røret og fik med en søvndrukken 
stemme svaret:  

—Hmm, ja. 
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—Det er Monica fra dispatch, chef, sagde en stemme. Jeg beklager 
forstyrrelsen, men der er kommet noget ind, som jeg mener, du må 
se med det samme; jeg sender det op på din skærm lige nu.  

Rolf kløede sig i håret og gabte. Det ville nok ikke blive til mere 
søvn erkendte han modvilligt.  

—Nå, er det dig Monica, svarede han. Jamen, bare send det op, så 
kikker jeg på det med det samme.  

Han tændte fladskærmen, og et øjeblik efter dukkede meldingen 
op. Den var fra Martine Sabattier i Paris og handlede om en efterlyst 
mørkeblå Peugeot Boxer. Bilen var sat i forbindelse med drabet på en 
tysk politimand i Lyon området. Til sidst fulgte en rapport, der rede-
gjorde for ejerforholdet til vognen.  

Rolf så længe på skærmen, imens han trommede med fingerspid-
serne på skrivebordet. Hvad skulle det her nu betyde? Havde André 
Sarkov dræbt en tysk politimand i Frankrig? Rolf kendte kun Sarkov 
alt for godt. Sarkov var en skrupelløs våbenhandler af allerværste 
skuffe, og der var sikkert ikke det, han ikke ville være med til, hvis 
betalingen ellers var i orden. Men personbeskrivelsen passede over-
hovedet ikke på Sarkov. Kunne det være en anden, der havde dræbte 
politimanden i Sarkovs navn? Det var alt sammen for ukonkret til, at 
det kunne bruges til noget, men hans sjette sans sagde ham, at det i 
hvert fald måtte undersøges. Han greb telefonen, og ringede til Mo-
nica.  

—Ja, chef, lød hendes stemme i røret.  
—Det var godt, jeg fik meldingen, Monica, sagde han. Jeg vil gerne 

have, du sender et par folk ud og taler med Sarkov i Marseille, eller 
hvor han nu befinder sig. Giv dem meldingen, du lige har sendt til 
mig, og bed dem om at læne sig lidt hårdt op ad ham og få fundet ud 
af, hvad der er foregået. 

—Jeg giver besked med det samme, Sir, svarede Monica og lagde 
på.  

Rolf lænede sig tilbage i stolen og foldede hænderne under ansig-
tet. Gud ved, om ikke det stikker dybere end som så, tænkte han. 
Han besluttede at finde Tom. 
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Hamborg, 03:45 
Elevatoren satte sig i bevægelse – nedad. Rolfs kontor lå på øverste 
etage i EATO’s fem etager store bygning, og lige nu var han på vej 
ned til kælderen. Han kom i tanker om forhøret med manden, Tom 
havde fanget i Gerhards lejlighed. Han håbede inderligt, at Tom ikke 
havde forløbet sig. Der skulle ikke meget til, før det hele kunne 
komme ud af kontrol. Et forhør af en formodet terrorist er en meget 
speciel situation at befinde sig i, og følelserne kan så let som ingen-
ting tage overhånd. Pludseligt er man havnet på den forkerte side af 
alle tænkelige regler og konventioner.  

Elevatoren standsede, og Rolf passerede adgangskontrollerne, in-
den han trådte ind i det store lokale. Der var ikke den store aktivitet 
lige nu – han talte fire medarbejdere. Han fandt Tom på sit beskedne 
kontor, der lå i direkte forlængelse af det store lokale. Han sad og ta-
stede på sit tastatur med ’to-finger’ systemet, da Rolf bankede på og 
trådte ind.  

—Nå, kan du heller ikke finde sengen? spurgte Rolf muntert. Eller 
sidder du og chatter med de ensomme damer rundt omkring i ver-
den? 

Han satte sig på den eneste stol, der var, foruden den Tom selv sad 
på.  

Tom så op med et forbavset ansigtsudtryk. Et øjeblik efter lyste 
han op i et stort grin.  

—Ja, den er god! udbrød han. Næ, det kommer jeg sgu aldrig til at 
prøve. Jeg er nok dømt til det evige ungkarle liv, du gamle. Med den 
hastighed jeg skriver, vil et hvilket som helst potentielt fruentimmer 
falde i søvn ved skærmen, inden jeg får afsluttet en sætning. For fan-
den, jeg skriver faktisk så langsomt, at jeg ikke engang selv kan hu-
ske, hvad sætningen begyndte med, når jeg er halvt igennem. Men 
fakta er, at jeg lige er blevet færdig med at nedskrive de væsentligste 
oplysninger, som min nye ven, Yemi, gav mig. 

—Nå, var det sådan, han hed, sagde Rolf. Gav det så ellers noget af 
interesse? 

Tom trak på skuldrene.  



Teheran-fortegnelsen 

 

 Side 197 
 

—Både ja og nej, svarede han. Du kan måske bedre vurdere, om 
det er noget værd, men jeg fik da lidt ud af ham. Fyren hedder som 
sagt Yemi, Yemi Bazargan, og han oplyste frejdigt, at der skal være et 
møde i morgen – eller rettere i dag – kl. 7:00. De er sgu rigtige mor-
genmennesker, de gutter. Han vidste så ikke, hvor mødet skulle af-
holdes; det får han først at vide i sidste øjeblik. Ja, forsigtige er de sgu 
også. Han fortalte, at mødet var arrangeret, af en fyr der hedder...  

Tom lod blikket glide søgende hen over skærmen.  
—Ah ja, her er det – Akhmahel bin Kanhal.  
Han slog ud med hænderne.  
—Ja, det hedder han altså – og han skulle i øvrigt også være hjer-

nen bag det hele.  
Pludselig lyste Toms ansigt op, og han fortsatte:  
—Men, men, men, det bedste af det hele er, at Københavner-

teorien stadig holder, for Yemi fortalte også – meget ivrigt endda – at 
to venner fra København befinder sig i Hamborg lige nu, og det også 
er meningen, at de skal deltage på mødet. De to københavnere har 
ævlet noget om en kidnapning, men han ved ikke, hvad det nærmere 
drejer sig om, eller hvem der skal kidnappes. Jeg tør godt sige med 
rimelig sikkerhed, at han ikke ved stort mere, end det han har fortalt. 
Yemi skulle bare deltage på mødet; først dér ville han så få sine in-
strukser.  

Rolf lod en hånd glide gennem håret.  
—Ja så, sagde han eftertænksomt. Det lyder jo… interessant… må-

ske.  
Han skar en grimasse.  
—En kidnapning, siger du. Det lyder… utraditionelt. Hvem i al-

verden kan de have planlagt at kidnappe?  
Han spekulerede på det forestående arrangement i lufthavnen, 

men det gav ingen mening. De ville aldrig slippe afsted med at kid-
nappe hverken ministeren eller ambassadørerne – men sportsfolkene 
var måske en mulighed? Henvendt til Tom sagde han: —Hvordan er 
det meningen, at Yemi finder ud af, hvor mødet bliver afholdt?  

Tom foldede hænderne bag nakken og strakte benene frem foran 
sig.  
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—Ja, man må sgu tage hatten af for dem, Rolf, svarede han. Det er 
godt nok en snedig metode, de har udtænkt. I morgen – altså i dag – 
kl. 6:30 kommer der en taxa og henter ham. Chaufføren har fået op-
givet en adresse, som han skal bringe Yemi hen til, og mit gæt er, at 
taxaen først bliver bestilt, umiddelbart før den skal hente ham.  

Rolf så eftertænksomt frem for sig.  
—Ser man det, sagde han. Men du har vel allerede udtænkt, hvad 

du syntes vi skal gøre, hvis jeg ellers kender dig ret, ikke sandt? 
Tom slog ud med armene.  
—Det ligger lige til højrebenet, svarede han. Vi stiller os foran Ye-

mi’s lejlighed og venter til taxaen kommer. Så kan vi sikkert overtale 
chaufføren til at fortælle, hvor han skal køre Yemi hen, og så drøner 
vi hen til mødestedet, og fanger hele banden. 

—Ja, se det var så afgjort en fin ide, svarede Rolf. Med undtagelse 
af et par små detaljer. 

Tom lænede sig frem og svarede:  
—Og dem har du sikkert ikke noget i mod at røbe for mig, vel?  
Rolf smilede underfundigt.  
—Nej, det kan du tro, jeg ikke har, svarede han. Det var faktisk 

derfor, jeg gerne ville tale med dig, og jeg er ikke sikker på, at du vil 
kunne lide hvad jeg har at sige. 

Tom så undrende på Rolf.  
—Vi kunne selvfølgelig sagtens gøre, som du foreslår, fortsatte 

Rolf. Og vi kunne faktisk også få oplysningerne nogle minutter før, 
hvis vi satte Hamborgs taxaselskaber ind i situationen, men vi har 
ikke tænkt os at gøre nogen af delene af den simple årsag… nej 
egentligt af to årsager; for det vil ikke hjælpe os ret meget at fange 
mødedeltagerne, hvis vi alligevel ikke har noget på dem. Det er jo 
ikke i sig selv ulovligt at deltage i hemmelige møder her i Tyskland, 
og andet har de jo ikke gjort ind til nu. Men det er nu heller ikke den 
vigtigste årsag.  

Rolf følte sig lidt på gyngende grund. Han var ikke sikker på, 
hvordan Tom ville reagere; men stiltiende ville han næppe tage det.  

—Ser du, fortsatte han forsigtigt, sagen er den, at jeg har fået… 
tja… instrukser fra højere instanser om, at man faktisk gerne vil ha-



Teheran-fortegnelsen 

 

 Side 199 
 

ve, at skiderikkerne får lejlighed til at gennemføre deres forehaven-
de.  

Tom så ud som om, han ikke havde forstået et eneste ord, af det 
Rolf lige havde sagt.  

—Nej, nu må du fandeme lige holde en pause, udbrød han så. Du 
sidder sgu da ikke og fortæller mig, at vi ikke skal forsøge at stoppe 
røvhullerne, inden de sprænger ting og sager i luften, vel?  

Rolf rynkede panden og vrikkede med hovedet fra side til side.  
—Nåh, helt så firkantet vil jeg nu ikke udtrykke det, svarede han, 

selv om der er lidt om snakken.  
Han lænede sig lidt tilbage i stolen inden han fortsatte:  
—Sagen er kort fortalt den – i hvert fald sådan som jeg har opfattet 

den – at Williams har fået overtalt den danske udenrigsminister til at 
gennemføre Budapest-arrangementet uanset terrortruslen, og så er 
det meningen, at vi – det vil sige dig og dine drenge – skal fange dem 
alle sammen på fersk gerning, for at sige det sådan lidt populært. 

—Hvad! udbrød Tom vantro. De må da være blevet fuldkommen 
vanvittige, hele banden. Har de tænkt sig, at jeg skal sende knægtene 
ud i meningsløs fare? Aldrig! Det bliver over mit lig.  

Tom lignede en olm tyr, og Rolf forstod, hvordan han havde det.  
—Sig mig, hvad fanden foregår der her? fortsatte Tom. Er det ikke 

meningen mere, at vi skal forhindre terroraktioner? Skal vi nu i ste-
det til at fremprovokere dem? For helvede, har jeg ikke tit nok adva-
ret imod det røvhul til Williams; jeg siger dig, den mand er farlig – 
jeg får myrekryb af ham. Det er folk som ham, der giver mit land et 
dårligt renommé.  

Rolf nikkede.  
—Jeg forstår dig udmærket, Tom. Men vi har faktisk ikke noget 

valg lige nu. Se engang – den amerikanske ambassadør har vi ingen 
muligheder for at påvirke; i hvert fald ikke direkte. Amerikanerne 
går deres egne veje og spørger ikke hverken os eller andre udenfor-
stående til råds. Williams taler direkte i ambassadørens øresnegl, og 
der er en tilbøjelighed i den amerikanske administration til at tillæg-
ge Williams ord stor værdi. Han har vist resultater, og den slags tæl-
ler. Den danske regering har tydeligt tilkendegivet en nærmest ube-
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tinget loyalitet overfor USA, så vi kan ikke gøre meget andet end at 
appellere til udenrigsministeren om at vise omtanke. Men hvis han 
har tænkt sig følge den samme linje som ambassadøren og Willi-
ams…  

Rolf slog opgivende ud med begge arme.  
—…ja, så er den sag jo sådan set ikke længere til debat. Du må nok 

hellere begynde at vænne dig til tanken, Tom. Vi kommer til at spille 
med hele vejen, og vi er tvunget til at samarbejde med Williams. Det 
eneste vi kan gøre er, hele tiden at have et øje på hver finger.  

Tom rystede uforstående på hovedet.  
—Det var som satan, udbrød han.  
Hans ansigt afspejlede tydeligt, det mishag han følte, og der gik 

flere sekunder, før han sagde noget.  
—OK, Rolf, sagde han endeligt. Jeg bakker dig selvfølgelig op – et 

hundrede procent – det ved du. Men nu kender du under alle om-
stændigheder også min holdning til tingene. 

—Selvfølgelig, Tom, sagde Rolf. Den tror jeg nu ellers godt, jeg 
kendte i forvejen. Min din opbakning er utrolig vigtig for os alle 
sammen. Uden den, ville vi være alvorligt på den. Men vi har ikke 
mere tid at spilde lige nu – vi skal i gang. Hvis jeg ikke allerede har 
nævnt det, så må du hellere tage med til mødet i København om nog-
le timer. Vi må se at få detailplanlægningen på plads. Med Guds 
hjælp kommer vi alle igennem det her med liv og lemmer i behold – 
Budapest er jo lige om hjørnet nu. 

—Ja, du har ret, vi har ikke for meget tid at løbe på, sagde Tom. 
Hvad gør vi med Yemi? 

Rolf tænkte sig om et øjeblik, inden han svarede:  
—Jeg foreslår, at vi beholder ham forsvarligt isoleret, til det hele er 

overstået eller...  
Han smilede skævt.  
—...til det hele måske bliver – aflyst.  
Tom hævede øjenbrynene.  
—Aflyst! ekkoede han.  
—Ja, aflyst, fortsatte Rolf. Der er jo den mulighed, at de aflyser an-

grebet, når de opdager, at en af mødedeltagerne er blevet væk. Må-
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ske opdager de også, at Gerhard og Karin er sunket i jorden, og de 
antager måske endda, at vi er lige i hælene på dem. Ganske vist vil vi 
alle sammen ligne en flok amatører, hvis der ikke sker noget som 
helst ude i lufthavnen, men det vil alligevel være værst for Williams 
– det er jo trods alt hans ide at lege cowboyer og indianere, forstår du 
hvad jeg mener?  

Toms ansigt lyste op igen.  
—Ja, for satan da, jeg er lige bag dig, svarede han. Det ville ved 

Gud løse en masse problemer for os, du gamle. Men jeg har faktisk 
allerede sendt den mobile kommandovogn til København for et par 
timer siden. Knægtene og teknikkerne kører med en af mandskabs-
busserne i løbet af formiddagen. Hvad siger du til, at vi to tager fire-
hjulstrækkeren til København om lidt?  

Rolf så på uret og spurgte:  
—Kan vi nå det på fire timer? Mødet er klokken ni, og jeg vil godt 

lige have et brusebad og en barberkost i ansigtet, inden vi kører. 
—Sagtens, hvis bare du betaler hastighedsbøderne i Danmark, gri-

nede Tom.  
—Vi mødes om en halv time i garagen, svarede Rolf. 
 

Bad Krozingen, 05:00 
Et gentagene ’bip’ hev Wahil ud af søvnen, og med besvær fik han 
armene ud af soveposen og slukket for vækkealarmen. Temperatu-
ren måtte være et godt stykke under frysepunktet nu, for selv inde i 
lastrummet kunne hans udånding ses som en hvid tåge fra det svage 
månelys, der trængte ind gennem lastrummets bagruder. Han krav-
lede ud af soveposen og rullede den sammen, inden han lagde den i 
et hjørne. Kassens gule træ lyste næsten i mørket, og han lod med en 
kælende bevægelse hånden glide over træet. Han trak den hurtigt til 
sig igen, da det rå ubehandlede træ kvitterede med at anbringe en 
splint i hans håndflade. Fordømt, tænkte han. Nå, nu måtte han fo-
kusere; der var ikke tid til at henfalde i usaglige tanker. Han tændte 
lyset og hev splinten ud, inden han åbnede døren. En iskold vind 
slog ham i møde, og han skyndte sig ind i bag rattet. Han startede 
motoren og satte i gang med det samme; han måtte se at få noget 
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varme ind i kabinen. Fra nu af ville han køre nonstop, kun afbrudt af 
pauser når han skulle tanke og spise. Han regnede med at være i den 
danske hovedstad ved ni-ti tiden i aften.  

Trafikbilledet havde ikke ændret sig nævneværdigt, siden han 
lagde sig, og snart havde han lagt rastepladsen et godt stykke bag 
sig. En behagelig varme bredt sig i kabinen, og hans muskler be-
gyndte at slappe af. Turen fortsatte nordpå. 

 

Marseille, 05:55 
En mørkegrå Citroen C5 svingede ind på en villavej i et fashionabelt 
kvarter i udkanten af Marseille. Kvarteret lå højt over byen, og de 
fleste villaer havde udsigt over enten byen eller Middelhavet; enkelte 
havde endda udsigt over begge dele. Bilen kørte langsomt op ad ve-
jen, imens de to mænd, som befandt sig i den, spejdede ud af vinder-
ne. Det var tydeligt, at de søgte efter noget.  

—Det må være det næste hus, sagde manden i passagersiden. Det 
her er nummer 248.  

Han pegede på en stor villa på højre hånd og fortsatte:  
—Så må det næste være Sarkovs. 
—OK, svarede føreren af bilen.  
—Hvad skal vi så foretage os? spurgte den første. 
—Ordren er, at vi skal udspørge ham om bilen. Hvem kører rundt 

i den? Hvad er der i den? Hvor skal den hen? Hvorfor er tyskeren 
slået ihjel, og alt hvad han ellers skulle få ’lyst’ til at fortælle, svarede 
den anden. 

—Og hvad så hvis ikke han syntes, han gider fortælle os noget? 
spurgte den første.  

—Så er det meningen, vi skal ’overtale’ ham, svarede den anden. 
De bliver pissesure på kontoret, hvis vi kommer tilbage uden et eller 
andet.  

De var nået frem til Sarkovs ejendom. Det var helt tydeligt at se, at 
ejeren ikke ønskede uanmeldte gæster. Huset kunne ikke umiddel-
bart ses fra vejen, men lå gemt bag en to meter høj mur med pigtråd 
øverst. En stor gitterlåge var tilsyneladende den eneste indgang til 
den enorme grund. De standsede bilen foran porten.  
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—Hvad så? spurgte den første.  
—Tja, vi må vel ringe på, svarede den anden.  
—Og hvad så hvis han ikke gider lukke op? spurgte den første.  
—Hold nu kæft med alt dit ’hvad så’ pis, svarede den anden vris-

sent. Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Vi må improvisere, efter-
hånden som vi når frem – kom nu!  

De steg ud af bilen og gik hen til gitterlågen. Omtrent tre meter 
foran lågen, på venstre side, stod en oplyst metalkasse. På afstand 
lignede den en postkasse, men ved nærmere eftersyn viste den sig at 
være et samtaleanlæg med en indbygget magnetkortlæser. En af 
mændene trykkede, på den eneste knap der var, og de blev begge 
forbavset over, at der blev svaret med det samme. En grøn lampe 
tændtes over knappen, og en metallisk stemme svarede med et kort: 
—Oui?  

Manden, der havde trykket på knappen, stak hovedet tæt på den 
anden mands øre og hviskede:  

—Der må være et kamera et eller andet sted.  
Højt sagde han:  
—Undskyld ulejligheden, men vi søger monsieur André Sarkov – 

træffer vi ham?  
Der var en lille pause, inden den metalliske stemme vendte tilbage:  
—Hvad drejer det sig om? 
—Ja, De må virkelig meget undskylde, svarede manden. Men det 

drejer sig om et trafikuheld, som har fundet sted i Lyon. En af mon-
sieur Sarkovs biler ser ud til at være involveret, og vi vil meget gerne 
tale med ham – træffer vi ham?  

Der var igen en lille pause, inden stemmen svarede:  
—Desværre, monsieur Sarkov træffes ikke lige nu. Må jeg foreslå, 

at I opsøger ham på kontoret i eftermiddag. Efter klokken 16:00 skul-
le vist være belejligt; har I en adresse? 

—Mange tak, jeg tror vi har adressen, svarede manden. De vil må-
ske være så god at fortælle monsieur Sarkov, at vi forventer at træffe 
ham på kontoret – skal vi sige kl. 16:30. Det er meget vigtigt, at han 
er til stede; vil De være venlig at fortælle ham det? 
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—Jeg skal se til at monsieur Sarkov får beskeden, svarede stem-
men, og den grønne lampe slukkede. 

—Merde! sagde den anden mand. Vi må rapportere tilbage med 
det samme, og så må vi opsøge ham på kontoret senere. 

—Han spurgte heldigvis ikke, hvem vi var, konstaterede den før-
ste.  

—Nej, det er rigtigt, svarede den anden. Han må have taget det for 
givet, at vi var gendarmer, siden vi nu var her i anledning af et tra-
fikuheld. Nå, lad os komme herfra. 

 
Sarkov lænede sig tilbage i sin store læderarmstol foran palisander-
arbejdsbordet i hans privatvilla. Han begyndte altid dagen tidligt og 
var oftest oppe allerede ved femtiden om morgenen. Til gengæld var 
det ikke usædvanligt, at han tog sig en lur midt på dagen, for han 
havde erfaret, at han fik mest fra hånden på den måde. Han havde 
netop afsluttet en banktransaktion på sin bærbare Pc, da opkaldet fra 
samtaleanlægget var kommet. Et overvågningskamera viste ham, at 
der stod to mænd uden for hans ejendom. Det var et usædvanligt 
tidspunkt at få besøg, så han havde været ekstra årvågen, imens han 
talte med dem. Han havde iagttaget dem begge nøje, og han var ikke 
i tvivl om, at de måtte være gendarmer; de osede langt væk af politi-
folk. Men hvad var det for noget med en af hans biler, der havde væ-
ret impliceret i et trafikuheld? Det var under alle omstændigheder 
ikke noget, han havde hørt om. Han ville ikke tale yderligere med 
dem, før han havde haft tid til at forberede sig, så han havde gjort det 
eneste fornuftige nu og her; han havde vundet sig lidt tid. På den 
anden side ville han nok være nødsaget til at være til rådighed på det 
aftalte tidspunkt; han måtte for enhver pris holde sig på god fod med 
myndighederne, hvis han skulle drive forretningen uden at blive ge-
neret for meget. Når alt kom til alt, var det sikkert bare et par rutine-
spørgsmål – det skulle han nok få klaret. 

 

Hamborg, 06:15 
Den måneklare nat havde fået temperaturen til at falde til under fry-
sepunktet, og morgenen var råkold og klam. Akhmahel havde for-
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ladt hotellet i Altona for godt en halv time siden og var kørt mod 
nord. Få minutter senere havde han parkeret den lejede BMW og 
havde taget en taxa tilbage igen – til byens centrum. Nu sad han på 
en morgencafé et sted i nærheden af Hauptbahnhof. Gennem vindu-
et kunne han se over på en af byens mange taxaholdepladser, og det 
tilfredsstillede ham at se, at der holdt et antal ledige taxaer og vente-
de på morgenkørsel. Han havde sovet godt på hotellet og var stået 
op allerede klokken fem. De næste par dage ville blive lange, og i 
dag skulle de sidste detaljer forberedes. I morgen gik det løs. Han 
fandt sin mobiltelefon frem fra en lomme, og gik i gang med at taste 
en SMS med tommelfingeren. Et øjeblik efter sendte han den samme 
meddelelse til fire forskellige telefonnumre. Nu afventede han blot 
den rette tilbagemelding fra hver af de fire modtagere. Han ville ven-
te i nøjagtig femten minutter på svar, hvorefter han ville sende taxa-
erne af sted. Han lagde telefonen på bordet foran sig, lænede sig til-
bage og nippede til kaffen. Den var god – rigtig god endda for en eu-
ropæisk kaffe. Kaffen og forventningerne til de kommende to dages 
aktiviteter gjorde ham behageligt opstemt. Han havde en sikker for-
nemmelse af, at den forestående aktion ville lykkes. Kun det sorteste 
uheld kunne vælte deres planer. 

Tre minutter senere kom det første svar tilbage, og inden for fem 
minutter havde Akhmahel modtaget svar fra tre af de fire telefon-
numre. De tre svar var ens og lød: Ja, hvis intet hindrer mig. Nu mang-
lede han bare svaret fra Yemi, men han havde jo stadig ti minutter at 
løbe på. 

 

Oldenburg, Holstein, 06:20 
Et sted i den store Toyota firehjulstrækker lød en serie bip-toner. 
Tom havde speederen næsten i bund, og bilen skød som en pil ud af 
motorvejen, med næsten 190 kilometer i timen.  

—Var det din? spurgte Rolf, imens han refleksmæssigt tog sin egen 
mobiltelefon op af lommen.  

—Næ, sådan lyder min ikke, svarede Tom. Er du sikker på det ik-
ke var...  

Han afbrød sig selv midt i sætningen.  
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—Nej for satan, nu ved jeg det – det er Yemi’s.  
Han fiskede en mobiltelefon op af inderlommen.  
—Den har jeg taget med netop af denne årsag – sådan bare for alle 

tilfældes skyld. Det kunne jo være, der kom et opkald eller... det var 
vist en SMS, der kom. Måske kan vi se nummeret, der har sendt be-
skeden. Gider du tjekke?  

Han rakte telefonen til Rolf.  
Rolf betragtede den lille telefon et øjeblik.  
—Er der ingen pinkode til den? spurgte han.  
Tom satte hastigheden væsentligt ned, og Rolf så årsagen gennem 

forruden. Motorvejen var ved at være slut, og der var hastighedsbe-
grænsning på det sidste stykke.  

—Det var der, svarede Tom. Men den syntes Yemi, jeg skulle have 
med, så den er fjernet nu.  

Rolf nikkede imens han betjente telefonen.  
—Aha, ja, det ser ud til, der er kommet en SMS til Yemi, sagde 

han. Lad os se hvad der står.  
Han trykkede et par gange på tasterne.  
—Nå? sagde Tom spørgende. 
—Gud-fri-mig-vel, udbrød Rolf, da han havde læst teksten. Beske-

den giver ikke megen mening i sig selv, men nu kan du jo selv høre; 
der står kun: ’Der er bryllup i dag. Kommer du?’ Siger det dig noget, 
Tom?  

—Næ, ikke en skid, svarede Tom. Det lyder som noget kode af en 
eller anden art. Det har min gode ven Yemi jo nok glemt at fortælle 
mig i skyndingen.  

Rolf så længe på teksten. Tom havde naturligvis ret; det måtte jo 
være en kodet meddelelse, og den havde selvsagt noget med mødet 
at gøre – men den var kryptisk. Brylluppet måtte betyde mødet, men 
hvorfor spørge, om Yemi kom? Var det ikke givet på forhånd? Plud-
selig slog en mulig forklaring ned i ham.  

—For pokker, udbrød han. De tager sgu virkelig ingen chancer, de 
fyre. Det er virkelig udspekuleret fundet på. Jeg tror, nøglen til det 
her ligger i det svar, der bliver sendt fra denne telefon. Hvis svaret er 
den mindste smule forkert, kommer der ganske enkelt ingen taxa.  
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Tom ærgrede sig indvendigt over, at han ikke at have fået de detal-
jer med, da han havde Yemi under forhør.  

—Den lille…! sagde han højt. Så har den lille satan alligevel holdt 
noget tilbage. Hvad har du tænkt dig at gøre?  

Rolf svarede ikke med det samme, men betragtede bare telefonen. 
Ja, hvad fanden kan jeg gøre, tænkte han.  

Motorvejen sluttede ved et vejarbejde, og Tom satte farten ned til 
den foreskrevne hastighed.  

En ide begyndte at tage form i Rolfs hoved.  
—Jeg tror ikke, vi får noget ud af at spore nummeret, sagde han ef-

tertænksomt. Men måske kan vi skabe lidt røre i andedammen, hvis 
vi sender et svar.  

Rolf havde en ganske god fornemmelse af, hvem der havde sendt 
beskeden til Yemi, og han spekulerede over hvilken mulig effekt det 
ville få, hvis det ’forkerte’ svar dukkede op. Han besluttede sig for at 
gøre det.  

—Fanden i det, Tom, jeg svarer på den, sagde han så. Og da vi jo 
ikke kan sende det rigtige svar, så sender vi en lille overraskelse i 
stedet. Måske kan vi få dem på andre tanker.  

Han gik i gang med at taste, og et øjeblik efter sendte han svaret af 
sted. 

 
Akhmahel skulle lige til at slukke for sin telefon, da den sidste SMS 
ankom. Godt, så er alt i sin orden, tænkte han. Han åbnede beskeden 
med to tryk på tastaturet og var lige ved at tabe telefonen, da han 
havde læst de første seks ord. Han rystede på hovedet, som om han 
ikke stolede på sine egne sanser. Han tog sig sammen og læste så he-
le teksten:  

Indehaveren af denne telefon er tilbageholdt af de tyske myndigheder for 
medvirken til, eller fremme af terroraktiviteter. Myndighederne er vidende 
om de aktuelle planer og tilråder alle øvrige medvirkende at opgive og rejse 
hjem.  

Han læste beskeden tre gange med et forbavset udtryk i ansigtet, 
men pludselig gled et smil hen over hans ansigt; smilet voksede 
gradvist mere og mere, og til sidst lo han hjerteligt frem for sig. Det 
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var jo herligt, det her. De fægtede jo i blinde. Indehaveren af denne tele-
fon, var jo Yemi; og Yemi havde ikke den ringeste konkrete viden om 
noget som helst. Og som om det i øvrigt ville have den mindste ind-
flydelse på deres planer, hvad myndighederne vidste eller ej, tænkte 
han med foragt. Lad dem dog bare finde ud af, hvad det drejer sig 
om – ja, lad dem da endelig flokkes og falde over hinandens ben ude 
i lufthavnen. Og selv om de skulle finde på at aflyse det hele, ville de 
ikke fuldstændig gå ram forbi. Lufthavnen var jo selv et glimrende 
sekundært mål, selv om det primære mål ikke var til stede – den 
næstbedste løsning var også god nok. Han fulgte en pludselig ind-
skydelse; han tastede en kort SMS og sendte den. Derefter slukkede 
han for telefonen og skiftede SIM-kort. Et øjeblik efter rejste han sig 
og gik over til taxaholdepladsen, hvor han prajede de tre forreste 
vogne. Han gav hver chauffør to adresser; en adresse hvor en passa-
ger skulle hentes, og en anden adresse hvor passageren skulle sættes 
af. Derefter satte han sig selv ind i en fjerde taxa og fortalte chauffø-
ren, hvor han ville køres hen. Smilet på hans ansigt var der stadig, da 
hans taxa svingede mod nord i retning af Jenfeld. Yemi var et brus-
hoved og kunne sagtens undværes, resonerede han, imens taxaen 
hjemmevant snoede sig i den ønskede retning. Den aggressive palæ-
stinenser var alligevel kun egnet, når der skulle spilles med muskler-
ne, og den del af operationen var den mindste del. Når kidnapningen 
var overstået, ville Yemi alligevel ikke længere være til nogen nytte – 
og den lille sag kunne de sagtens løse uden hans medvirken. Han 
lænede sig tilfreds tilbage i sædet. 

 
Rolf læste svaret, der netop var kommet ind på Yemi’s mobiltelefon 
højt for Tom: Interessant, men uden relevans. Fang os hvis I kan. 

—Nå, det kom vi så ikke så langt med, sagde Tom. 
Rolf lavede en lydløs fløjtebevægelse.  
—Nej, det lyder ikke umiddelbart sådan, svarede han.  
Han stak mobiltelefonen i lommen og så eftertænksomt frem for 

sig. Hvordan skulle svaret tolkes? Det lød næsten for selvsikkert – 
nærmest provokerende. Var de virkelig så selvsikre, at de ikke fryg-
tede myndighederne? Det var jo en forfærdelig tanke. Han beslutte-
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de ikke at spekulere mere – det kunne alligevel ikke nytte noget. Vo-
res værste fjende er vores egen fantasi, tænkte han.  

—Er vi snart ved færgen? spurgte han. 
 

*** 
 
Hent fortsættelsen på http://www.heecon-e.dk  

http://www.heecon-e.dk/

