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Forord

Der er noget sørgmodigt ved at skrive den sidste bog i en trilogi. Sam-
tidigt tog projektet lidt længere tid end planlagt, da jeg ønskede at finde 
en uforudsigelig og spændende afslutning. Jeg kan derfor love endnu en 
hæsblæsende bog med masser af spænding og humor.

En stor tak til alle, der har støttet op om mine bøger. Det er en glæ-
de, når jeg modtager feedback af forskellig art. Det har særligt været en 
glæde, at unge mennesker, der ikke læser bøger til dagligt, er blevet revet 
med af historien. 

På det politiske plan håber jeg, at jeg har bidraget til, at flere menne-
sker forstår, at vores individuelle situation stærkt præger vores daglige 
beslutninger: Hvis man får bomber i hovedet i Raqqa, så får man lyst til 
at give igen. Hvis man står arbejdsløs (frivilligt eller ufrivilligt) på ga-
dehjørnerne i ghettoen, så er man nem at lokke ind i en bande eller en 
fanatisk, politisk eller religiøs gruppe. Hvis man bliver motiveret hjem-
mefra til at deltage i det danske samfund og søge uddannelse og arbejde, 
så bliver man en god samfundsborger, uanset hvilken religiøs eller etnisk 
baggrund man har. 

Endelig en tak til mine fantastiske venner, børn og min søde kone for 
deres input og støtte i enhver henseende.
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KAPITEL 1

Efter SEAL-angrebet

Naja stod oppe ved gæstehuset, der var placeret cirka 100 meter over ind-
gangen til den ødelagte tunneltræningslejr. Hun havde derfra nøje fulgt, 
hvorledes de forskellige grupper af SEALs havde sikret en parameter om-
kring helikopterne, mens de ventede på, at de sidste fra indsatsgruppen 
var kommet ombord. Hun havde gennem det ophvirvlede støv kunnet 
skimte, at de tre sidst ankomne SEALs havde medbragt to forhutlede per-
soner og lejrchefen Said. Endelig havde den ene af soldaterne båret noget, 
der lignede en stor aflang plastiksæk over skulderen.

Lige da det gik op for Naja, at det var en bodybag, blev hun ramt af 
en massiv iskold luftbølge fra de amerikanske Black Hawk-helikoptere, 
der lettede med de undsatte gidsler, lejrchefen Shaid og liget af Houd. 
Det blev hende i dette sekund klart, hvad der var sket med hendes elske-
de Houd. Clark, én af SEAL-gruppelederne, observerede Najas fortabte 
skikkelse stå og kigge efter dem, da de lettede, og bemærkede samtidig til 
sin store ærgrelse, at han havde tabt sit IWC dykkerur. Han havde fået det 
i 30 års fødselsdagsgave af sin familie, så det var et stort tab. 

Naja satte sig langsomt ned på den fugtige jord. Helikopternes øre-
sønderrivende motorlyde fortog sig i bjergdalen, da de med stor fart be-
vægede sig ud i horisonten mod vest, som en guldsmedesværm på flugt. 
Det var bidende koldt, men hun ænsede det ikke. Hun mærkede kun, 
hvorledes den dybe sorg og fortvivlelsen væltede ind over hende og maste 
hende nedad mod den kolde klippegrund. Hvad skulle hun gøre? Uden 
Houd var der ingen fremtid for hende i Pakistan. Så kom vreden, den 
altfortærende vrede, og hun kunne kun tænke på hævn. 

Hun begyndte langsomt og småsnublende at gå ned ad bjerget, hvor 
lugten af brændt kød slog hende som et kølleslag. Stanken lå som et lig-
tæppe over forpladsen foran hovedtunnelen, der førte ind til træningslej-
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ren i det gamle minekompleks. Overalt lå der mere eller mindre forkulle-
de og sønderskudte lig af de massakrerede Talibankrigere. Mange syntes 
ikke engang at have haft tid til at affyre deres våben, før et projektil fra et 
amerikansk Macmillan-Tac-338-gevær havde sat dem ud af spillet med et 
laserstyret præcisionsskud. De fleste Talibankrigere var formentlig døde, 
før det overhovedet var gået op for dem, at de var under angreb. Flere 
var kun sparsomt påklædte, hvilket tydede på, at de var blevet revet ud af 
deres søvn, da angrebet startede.

Naja hørte pludselig nogle vilde hunde snerre bag sig, men det viste 
sig, at hendes nervøsitet var helt ubegrundet, da hundene alene var be-
skæftiget med at kæmpe om liget af en af krigerne. De havde allerede 
gnavet sig ind til ribbenene på ligets torso. De hvide ribben rakte op mod 
himmelen, som om de sendte en sidste forbøn til paradiset, før den unge 
krigers sjæl kunne forlade kroppen for at tage af sted og modtage sin por-
tion jomfruer. Naja overvejede et øjeblik at slå ud efter hundene, men 
indså, at det ikke havde noget formål, da hele pladsen var fuld af dem, der 
mæskede sig i en overflod af blodige kroppe. 

Efter en hurtig overvejelse besluttede Naja sig for ikke at gå ind i den 
ødelagte tunnellejr for at finde en bil, så hun kunne komme ned til ski-
byen Marlem Jabba. Alt, hvad der befandt sig i tunnelerne, var efter alt at 
dømme sikkert blevet smadret af de amerikanske soldater. Hun kiggede 
mod dalen, hvor skimotellet, Talbanernes hovedkvarter, lå. Efter lyset på 
himmelen at dømme, var der formentlig ild i alt, hvad der kunne bræn-
de dernede, tænkte hun for sig selv. Pludselig huskede hun, at kusinen 
stadigvæk lå i motellet i Malem Jabba, hvor hun var blevet lagt ind, efter 
at hun var blevet skambidt af de vilde hunde dagen før. Hvis hun havde 
overlevet det amerikanske SEAL-angreb, så lå hun formentlig syg og fe-
berhed i det brændende motel. Onklen havde nægtet, at hun blev kørt 
til en læge, da lægen var en mand, som de ikke var beslægtet med. Naja 
måtte prøve at finde kusinen og onklen. Det kunne ikke gå hurtigt nok.

Naja famlede sig frem i mørket. Hendes eneste orientering var at gå 
efter flammerne, der skød op fra skibyen. Hist og her faldt hun over et lig 



9

af en sønderskudt kriger eller et våben. Pludselig så hun noget, der lå og 
lyste med fluorescerende tal på jorden. Det lignede et dykkerur. Gummi-
remmen var revet over, men ellers var uret ubeskadiget. De gule tal viste, 
at klokken var 05.07, og datoen viste den 12. september. Datoens tal mejs-
lede sig ind i hendes hukommelse som en uudslettelig rune. Hun svor, at 
hun aldrig ville glemme denne dag, hun svor atter hævn. Hun knugede 
uret i hånden og begav sig stålsat ned ad grusvejen mod sit mål.

Pludselig bemærkede hun den gamle Chrysler-lastvogn, der møjsom-
meligt havde transporteret dem op fra deres landsby til skibyen Malem 
Jabba og videre til træningslejren. Den stod ude ved vejsiden. Det var, 
som om den udstrålede noget bekendt og trygt. Ikke fordi dens nedslidte 
ydre gav nogen garanti for en sikker transport, men måske fordi det spar-
somme nattelys pludselig gav den et skær af ungdom. Dette kan nogle 
gange ske for ældre ”gentlemen”, når de begunstiges af dæmpet belysning. 
Under disse omstændigheder ser beundreren pludselig, hvad det var der 
gjorde, at han i sin tid var kendt som byens Don Juan. Man ser helheden 
og forstyrres ikke længere af de dybe rynker, den alt for høje hårgrænse, 
eller for den sags skyld de grå skægstubbe. 

Som det skarpe lys fra en tilfældig lampe imidlertid kan bringe en 
beundrer af ”Don Juan” tilbage til realiteterne, så blev Naja straks slået ud 
af sine positive følelser for bilen, da et lysglimt på himmelen muliggjorde 
et kort blik på de nedslidte dæk og det bulede karosseri. Hun blev øje-
blikkeligt bragt tilbage til realiteterne. Chrysleren sang bogstaveligt talt 
på sidste vers. Når de var tilbage i familiens landsby, Kuza Bandi, var det 
tid for lastbilen at gå på pension.

I et øjeblik af ungdommeligt vovemod sprang hun alligevel ind i ka-
binen og drejede den efterladte startnøglen til højre. Som ved et mirakel 
sprang den ottecylindrede motor til live og udsendte en kulsort røgsky. 
Den var født af de store olieaflejringer i cylindrene som følge af de ned-
slidte stempelringe. Naja tog derefter et raskt greb i gearstangen, sparkede 
koblingen i bund og bragte køretøjet i bevægelse. 

Chrysleren syntes at have genfundet sine ungdomskræfter ved udsig-
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ten til en sidste tur til Kuza Bandi, der fortrinsvis ville komme til at gå 
ned ad bakke. Overraskende nok begyndte den at udsende en næsten 
regelmæssig motorlyd, efterhånden som den blev varm. Naja bad til, at 
Chrysleren, som hun havde været så meget igennem med, ville holde 
skansen hele vejen til landsbyen. Hun besluttede sig samtidig for at være 
taknemlig for hver en kilometer, der blev tilbagelagt uden alvorlige uheld. 
I sit stille sind lovede hun sig selv, at hun, når hun kom frem til landsby-
en, ville udse en helt speciel plads til Chrysleren, hvor den stille og roligt 
kunne gå til grunde samtidigt med, at den nød udsigten over den fanta-
stiske SWAT-dal. 

Pludselig lød der et brag, og lastbilen stod med højre forhjul plantet 
nede i et dybt bombekrater. Det så ud som om, at det var opstået, da 
Toyotaen, der lå med bunden i vejret i vejkanten, var blevet vippet af ve-
jen af et missil fra en drone. Hun nåede lige at koble ud, så Chrysleren 
ikke fik mulighed for at gå i stå. Forsigtigt fik hun sat den i bakgear, hvil-
ket forløb med en del højlydt kradsen og knasen fra gearkasse og kobling. 
Langsomt men sikkert bakkede hun herefter væk fra krateret. Hun ban-
dede stille for sig selv og fortsatte nu med yderst forsigtighed frem ad ve-
jen. Hun kunne efterhånden se konturerne på skibyen. Belysningen kom 
ene og alene fra de mange brande i og omkring motellet. Især omkring 
hovedindgangen syntes bygningen at være ødelagt. Der vældede sort røg 
op af ventilationsrørene på taget, så der pågik formentlig en brand i det 
meste af motellet. 

Den vestlige del af bygningen, hvor kvinderne havde deres sovekvar-
terer, syntes dog stadigvæk at være relativt ubeskadiget, men det var kun 
et spørgsmål om tid, før branden også havde nået denne del af motellet. 
Den store bygning, der tidligere havde været skinnende hvid, var nu helt 
sortsværtet i den østlige ende, og røgen gjorde sit for at opnå det samme 
resultat i den vestlige ende, hvor de skrækslagne kvinder holdt sig skjult. 
Naja bremsede op udenfor kvindeafdelingen og lod Chrysleren stå i tom-
gang for ikke at udfordre den unødigt. Hun løb hen mod indgangsdøren, 
der førte til kvindernes og kusinens værelser. Da hun tog i døren, mær-
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kede hun, at der var nogen, der holdt i håndtaget på den anden side. Hun 
råbte sit navn, så højt hun kunne, og bad dem lukke hende ind. Mens 
hun ventede, lod hun kort blikket løbe hen over pladsen foran motel-
let. Også her bar omgivelserne tydelige spor af de hårde kampe med de 
amerikanske SEALs. Som ved tunnellejren syntes Taliban endnu en gang 
at have trukket det korteste strå. Der var utallige døde talibanere, men 
ingen døde amerikanere at se nogen steder. ”Er amerikanerne usårlige?” 
hørte Naja sig selv sige. ”Er det ikke os, der har Gud på vores side?” 

Endelig blev døren åbnet, og ud kom en af kvinderne, der var gift med 
Shaid, Talibans lejrchef.

”Har du set noget? Hvor er Shaid? Var det amerikanerne?” Kvinden 
fortsatte i et hysterisk stemmeleje, som om det ville ændre noget. Naja 
opgav straks at kommunikere med hende og pressede sig forbi og ned 
ad gangen mod kusinens sygeværelse. Hun flåede døren op og blev ramt 
af en stank af sved og bræk. Det var næste som om, at der også var en 
underliggende stank af kød i forrådnelse i værelset. Hun greb resolut om 
hovedgærdet på kusinens hospitalsseng og kørte sengen ned ad gangen 
mod udgangsdøren. Alle kvinderne var nu kommet ud af deres værelser 
og så skræmt på Naja. 

”Se så at få noget tøj på og kom ud af bygningen i en fart, den bræn-
der,” råbte Naja, mens hun maste med sengen. ”Jeg kører mod Kuza Ban-
di, så snart jeg har min kusine oppe i førerhuset. Alle, der ønsker at kom-
me med, kan springe op på ladet. Hvis der ikke er plads, er jeg sikker på, 
at I kan finde flere biler i området”. 

Nu var det sådan, at Talibankvinder som udgangspunkt ikke måtte 
føre en bil, så hvordan skulle de være i besiddelse af et kørekort? Der var 
dog to af de ældre kvinder, der råbte, at de kunne køre bil, så de fik hurtigt 
bemægtiget sig et par Toyota pickup trucks og kørte dem frem på plad-
sen. Da den første forargelse havde lagt sig mellem kvinderne over denne 
skandaløse optræden, fordelte de sig skyndsomt mellem bilerne og kørte 
med Chrysleren og Naja forrest ud af dalen ned mod deres landsby Kuza 
Bandi. Bag dem oplystes himlen gentagende gange, efterhånden som Ta-
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libans ammunitionsdepoter blev antændt og eksploderede. 
Pludselig slog Naja bremserne i. Onklen? Hvor pokker var han. 
”Vi må køre tilbage,” sagde hun halvt for sig selv og begyndte at ven-

de bilen. På vej tilbage passerede hun de to andre biler, og kvinderne så 
ud ad vinduerne med ansigtsudtryk, der lignede spørgsmålstegn, da de 
passerede dem. Naja vinkede til dem. De skulle fortsætte mod landsbyen. 

Chrysleren blev igen vækket til live. Den udsendte lyde, der klart 
understregede dens utilfredshed med, at det nu gik op ad bakke igen. 
Den fortsatte dog stabilt fremad som i en sidste gestus til Naja, som an-
erkendelse af hendes utrættelige gåpåmod. Naja bremsede lige udenfor 
den nedbrændte hovedindgang, der bar tydelige spor af de hårde kampe. 
Overalt var pudsen skrallet af væggene ved kugleindslagene, og næsten 
alt var sort af røgen fra de brændende trækonstruktioner. Hun kunne se 
omridset af det, der havde været hovedindgangen. Der, hvor mændenes 
soveværelserne havde befundet sig. Taget var styrtet ned, og dørkarmene 
stod sortsværtede og røg som forkullede benstumper. For at komme frem 
måtte hun skræve over ligene af adskillige Talibankrigere, der bogstave-
ligt talt havde fået en rundbarbering af den voldsomme ild. Deres kroppe 
lå vredet i groteske positioner som følge af den voldsomme varme, og 
mange var lige så forkullede som trækolberne på deres geværer. 

Pludselig gled Naja i en bunke patronhylstre, der lå op mod væggen, 
og faldt så lang hun var lige ind i et af værelserne, hvor hun stødte ho-
vedet i gulvet med et voldsomt dunk. Da hun efter et par sekunder åb-
nede øjnene igen, så hun ind i et grotesk ”smilende” kranie med en stor 
ståltand i overmunden. Det var onklen. Han lå næsten i fosterstilling og 
krammede en stålkasse, som var det hans kæreste eje. Kassen var dækket 
af aske og sod. Naja greb ud efter kassen og trak den hurtigt til sig. Onk-
lens knyttede hånd blev imidlertid siddende på kassens ene håndtag, da 
hun trak den væk. Hun slog skrækslagen og panisk på knoglerne, ind-
til de endelig krakelerede og faldt af. Hun var lige ved at kaste op. Hun 
åbnede derefter låget, og der var ganske rigtigt de fem kilo guldmønter, 
Krugerrand, som Taliban havde betalt i medgift for Naja. Uden at vende 
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sig om bar hun, nærmest i blinde, kassen tilbage til lastbilen, smed den 
for fødderne af den feberhede kusine og satte Chrysleren i gear. De måtte 
væk, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Hele situationen i Malem Jabba 
lugtede kun af vold og død, og episoden med onklen løb hende fortsat 
koldt ned ad ryggen. 

Chrysleren var igen i sin favoritsituation. Det gik nu ned ad bakke 
mod dalen i et adstadigt tempo, der passede til den ”ældre herre”. Den 
skramlede og bragede, men motoren kom sjældent på direkte arbejde af 
betydning, og det meste af tiden rullede de bare fremad med konstant 
brug af motorbremsen. Desværre kunne Chyslerens motorblok ikke hol-
de til det. De over 40 års nådesløse slid på alle motordele gav sig nu til 
kende. Der lød nogle gevaldige brag under motorhjælmen, efterhånden 
som topstykkerne på cylindrene begyndte at sprække et for et. 

Hver gang der sprang et topstykke, lød der skrig fra de ni sammen-
pressede Talibankoner på ladet. Man kunne ellers have forventet, at de 
havde en noget anden skudresistens, set på baggrund af deres mænds 
livlige brug af skydevåben ved enhver lejlighed, filosoferede Naja for sig 
selv. Da kun tre af de otte topstykker fortsat var intakte, gik der så meget 
tryk ud af motorblokken, at motorbremsen blev sat ud af funktion. Naja 
forsøgte febrilsk at kompensere med fodbremsen, men de stejle bjerg-
veje gjorde, at bremserne i løbet af kort tid blev totalt overophedede og 
derfor ikke længere var brugbare. De kørte nu hurtigere og hurtigere. 
De rå klippevægge ræsede forbi med få centimeters afstand til bilen, og 
dækkene begyndte at tabe deres greb i den hullede vejbane. Naja blev 
svedig i hænderne, og det gamle bakelit-rat føltes som en våd slimet ål 
mellem hendes hænder. Det var næsten umuligt at holde fast på rattet, og 
det gjorde det ikke nemmere, at hun og kusinen blev kastet rundt i kabi-
nen som høballer i en høstmaskine som følge af bjergvejens katastrofale 
tilstand. Hun kastede et nervøst blik ned på speedometeret, der allerede 
viste 40 mph. Det var en alt for høj fart i betragtning af forholdene. For-
ude på vejen, i det næste sving, kom en kæmpe klippe lige imod dem med 
rasende fart. Et halvt nedfaldent vejskilt annoncerede, at der forude kom 
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et skarpt sving til venstre. Ved et lykketræf havde nogle pakistanske inge-
niører heldigvis været forudseende nok til at opsætte et autoværn foran 
klippen. Hvis de ramte det rigtigt, ville det med lidt held katapultere dem 
i den rigtige retning. 

Naja stod nu med hele sin vægt på bremsen, men lige meget hjalp det. 
Hun rakte lynsnart ind over kusinen og slog låsepinden ned i den rustne 
dør. Samtidig spændte hun det rudimentære mavebælte for dem begge 
og holdt krampagtigt fast i rettet, mens hun koncentreret stirrede lige ud. 
Hun gjorde sig klar til at kaste lastbilen mod venstre, så den ville ramme 
autoværnet præcist så skævt, at bilen ville blive slynget til venstre videre 
ned ad vejen. Alternativet var at ramle frontalt ind i klippen og reducere 
de ombordværende til noget, der ville ligne sardiner i en overkørt dåse. 
Det slog hende kort, at de nok nærmere ville komme til at ligne makrel 
i tomat. 

Der lød et øredøvende brag, da Chysleren ramte ind i autoværnet. 
Havde stålet ikke været af den ypperste kvalitet, produceret i stålovnene 
hos Karachi Steel ltd., nedsmeltet fra skrogene af vestens aflagte tankski-
be, så var de formentlig blevet trykket flade som rødspætter mod klipper-
ne. De ni Talibanenker på ladet havde imidlertid ikke noget at spænde 
sig fast med, og de fortsatte derfor lige ud gennem presenningen. Der var 
ingen grund til at forestille sig, hvad der skete, da de ramte den ubarm-
hjertige klippeblok. SWAT-dalens smukke natur havde hermed endnu en 
gang hævnet sig mod de fanatiske Talibanbarbarer, der kun havde efter-
ladt sig et bredt spor af død og ødelæggelse i den fantastiske dal. 

Chryslerens sammenstød med autoværnet gjorde, at kølerhjælmen 
blev revet af som foliet på en lasagnebakke. Forruden krakelerede i sam-
me sekund med et smæld, og Chryslerens karosseriramme blev slået 
fuldstændig skæv. Trods dette fortsatte de to kusiner ned ad bjergvejen, i 
det der nu mere lignede en bunke skrot end en lastbil. Skrotbunken ku-
rede endnu 20 meter fremad, mens dens mange metaldele højlydt skreg 
af smerte, som var de blevet flået til blods ved mødet med den rå vejbane. 
Endelig stod Chrysleren stille med forakslen, som var blevet revet af i den 
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ene side og havde boret sig en halv meter ned i vejbelægningen. 
Der var helt stille, bortset fra den sydende lyd, der fremkom ved, at 

kølervæsken langsomt løb ud over de rødglødende bremser. Szzz ... szzz 
... szzz ... lød det. 

Naja sad et par sekunder med panden hvilende mod rattet. Det havde 
været tæt på, at hun og kusinen kunne have meldt sig til de uendelige 
geledder af jomfruer oppe i paradiset. Det slog hende, at denne udgang 
måske havde været lettere for dem begge. Hun så sig omkring i kabinen, 
der lignede indmaden af en konservesdåse, der var blevet trykket skæv 
under et bildæk. Loftsbeklædningen hang ned, og instrumentbrættet var 
flækket, samtidigt med at døren ved kusinen havde fået et tryk som med 
en forhammer. Hun så på kusinen, der sad feberhed og helt stille. Hun 
havde fået en blodig bule i panden, men var ellers uskadt, så vidt hun 
kunne se. Nu gjaldt det om at komme ud i en fart. Benzinen kunne an-
tænde mod de overophedede metaldele hvert øjeblik. Hun syntes allere-
de, at hun kunne ane benzindampene komme sivende. 

Naja trak resolut kusinen over mod sig selv og bemærkede samtidig, 
at kusinens højre ben hang og dinglede i en unaturlig vinkel. Det tydede 
på, at det var brækket. Hun slæbte herefter med stort besvær den små-
klynkende og overvægtige kusine over på et lille plateau på den modsatte 
side af vejen. Der ville de være i behørig afstand, skulle Chrysleren be-
gynde at brænde. 

Pludselig kom hun i tanke om kassen med Krugerrand og løb til-
bage til bilen, der var begyndt at ryge kraftigt fra motorblokken som et 
forvarsel om, hvad der var på vej. I et spring var hun atter oppe i den 
sammenkrøllede kabine. Her fik hun hurtigt trukket kassen ud og tog 
også kusinens sportstaske med, der indeholdt hendes få ejendele. Knapt 
havde hun lagt kassen i sportstasken og vendt ryggen til Chrysleren, før 
der lød et øredøvende brag, da benzintanken eksploderede. Trykbølgen 
skubbede hende voldsomt fremad og ned på grusvejen, hvor hun blev 
liggende uden at bevæge sig. Chrysleren syntes med dette spektakulære 
slutspil endegyldigt at have beseglet sin skæbne: Når de forbipasserende 
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engang havde fjernet de sidste brugbare reservedele, ville en barmhjertig 
sjæl vælte resterne af bilen udover klippesiden. Chrysleren ville herefter 
langsomt ruste op og forene sig med den smukke natur i SWAT-dalen, 
ganske som den havde drømt om. 
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KAPITEL 2 

Fatima 

Det var en tidlig, kold vintermorgen, og Fatima havde overhovedet ikke 
lyst til at stå op. Hun skulle ind på Københavns Universitet, og det kunne 
ikke rigtig konkurrere med sengevarmen. Hun skulle til manuduktion 
på jurastudiet. Timerne var for så vidt spændende nok, men hun måtte 
alligevel et øjeblik minde sig selv om, hvorfor det nu var, at hun havde 
valgt jurastudiet. Det hjalp en del, da hun mindedes de mange unge men-
nesker, som hun nu var med til at hjælpe frem i samfundet. Hun havde 
meldt sig ind i Juridisk Indvandrer-Vejledning, JIV. Da hun kunne en del 
farsi og noget arabisk, var hun af JIV blevet designeret til at hjælpe unge 
indvandrere, der kom fra den arabiske eller iranske del af samfundet. 

På trods af sin relativt korte karriere hos JIV havde Fatima allerede 
hjulpet adskillige indvandrerpiger, der ønskede at bryde ud af deres pa-
triarkalske familiemønster. En af sagerne var hurtigt endt på forsiden af 
Ekstra Bladet, da brødrene til pigen havde forsøgt at hente hende på et 
kvindehjem, hvor personalet havde sat sig til modværge. Derefter havde 
familien forsøgt sig med en relativt aggressiv advokat, der havde skældt 
ud på JIV i pressen som værende nogle halvstuderede røvere, der overho-
vedet ikke vidste, hvad de havde med at gøre. I den forbindelse var Fatima 
blevet interviewet i TV2, hvor hun med sin rolige og faktuelle fremtoning 
havde tilbagevist alle advokatens argumenter et for et. Samtidigt gav det 
en enorm troværdighed til hendes synspunkter, at hun selv var anden-
generationsindvandrer. Hendes høje profil havde betydet, at hun måtte 
indrette en særlig Facebookprofil og en blog, hvor hun kommenterede på 
alt, hvad der havde med indvandring og integration at gøre. Hun havde 
mindst fem gange optrådt i diverse paneler i TV omkring disse emner.

Med en høj offentlig profil følger der også en bagside, nemlig de evigt 
nærværende hadprædikanter både fra indvandrervenlige og fra de per-
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soner, der er totalt imod indvandring af enhver slags. Fatimas debut på 
SoMe havde været meget pludselig, og hun havde endnu ikke vænnet sig 
til at kigge på sin Facebook og blive mødt med en stinkende skraldespand 
af ukvemsord og trusler om vold, og det der var værre. Særligt medlem-
mer af Thors Sønner havde været meget aktive med at smide ukvemsord i 
hendes retning, men efter at deres leder og nogle stykker fra inderkredsen 
var blevet dømt for mordet på DFDs leder Alvin, var luften gået lidt ud af 
ballonen. Deres tilslutning i befolkningen var faldet dramatisk, og de få 
tilbageblevne medlemmer syntes mest at være beskæftiget med at omor-
ganisere sig. I hvert fald var Fatima blevet sparet en del affald fra denne 
del af samfundet på det sidste. Nu var de mest velmenende halalhippier, 
der blev ved med at plage hende om ikke at stille så mange krav til asylan-
terne, idet de ofte skrev at ”Danskerne måtte bære deres del af byrden for 
de uoprettelige skader, som imperialisternes udbytning af andre nationer 
gennem generationer havde medført.” Endelig var der indvandrerne selv, 
der ofte kaldte hende forræder eller luder, når hun kritiserede de middel-
alderlige patriarkalske strukturer, der forhindrede dem i at blive en del af 
det moderne samfund. 
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KAPITEL 3 

Hvidovre bowlingklub

Dirch og Alex nåede lige ud ad bagdøren, inden politiet brød fordøren 
ned. De kunne høre en del tumult udvikle sig i bygningen, mens politiet 
formodedes at bevæge sig fremad. Dirch og Alex havde forudset, at der 
ville ske noget, nu da Kaj var blevet dømt for mordet på Alvin, lederen af 
DFD. De havde derfor sat en del forhindringer op i lokalet og taget el-sik-
ringerne, lige inde de gik ud. I løbet af få sekunder ville den store kasse 
midt på gulvet i mødelokalet begynde at skyde nytårsraketter til højre og 
venstre og nok holde politiet beskæftiget, indtil de to venner var på vej 
væk i Dirchs VW Sciroccoer på papegøjeplader. 

Klokken var 02.00 om morgenen, og Dirch nød, at der nu igen var fart 
over feltet. Af hensyn til politiets allestedsnærværende fotofælder holdt 
han sig dog indenfor fartgrænsen, indtil de var ude på motorvejen E20 
mod Odense. Det var planen, at de skulle køre til et sommerhus, som 
de havde lejet på Fyns nordkyst, for der at lave deres nye plan for kerne-
gruppen i Thors Sønner. Dirch var 50 år, kraftig af statur, 1.85 høj, havde 
daggamle skægstubbe og et tætklippet, tyndt og grånende hår. Det var 
placeret ovenover et rundt ansigt med klare blå øjne og en kraftig næse. 
Alex havde ligeledes et tætklippet hår. Han var dog fortsat helt mørkhå-
ret, da han ikke som Dirch var fyldt halvtreds. Han var faktisk kun 40 
år, men havde, som Dirch, fundet et nyt formål med tilværelsen gennem 
Hvidovre Bowlingklub og siden Thors Sønner under Kajs lederskab. Nu 
var Kaj i fængsel, og de to venner havde ikke til hensigt at opgive deres 
mission: Danmark for danskerne.

På det smalle bagsæde i bilen stod der to papkasser med alle vigtige 
dokumenter og elektroniske filer, der på enhver måde kunne have hjul-
pet politiet med at optrævle Thors Sønner. På højdepunktet havde Thors 
Sønner talt mere end 300 foreninger og 50.000 medlemmer landet over. 
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Efter afsløringen af Kajs ”nødvendige” eliminering af DFDs formand 
gennem en fingeret automobilulykke, havde Thors Sønner imidlertid set 
et enormt medlemsfrafald, så kernegruppen nu var nede på mindre end 
2000 medlemmer. 2000 medlemmer? Ja, det var vel stadigvæk en slat, 
tænkte Dirch, mens han satte bilen i sjette gear og på cruise control. 

Det sidste lys på motorvejen strejfede overkanten af den ene papkasse 
på bagsædet, da de kørte ad E20 ud i det altopslugende mørke. Med et 
vist vemod så Dirch i bakspejlet Kajs initialer skrevet i øverste hjørne af 
medlemslisten. Den lå i toppen af kassen. ”Kaj Olsen”, det var et stort tab, 
at Kaj måtte i fængsel, men de skulle nok komme tilbage. Der var fortsat 
meget at gøre for at genetablere det Danmark, som Thors Sønner ønske-
de. Et Danmark, hvor der igen blev spist frikadeller i børnehaverne, hvor 
der blev hængt julepynt op over alt til jul, og hvor man startede dagen 
med at møde på en god arbejdsplads. 

Dirch strammede sig op. Nu var det tid til at kigge fremad og ikke 
dvæle ved fortiden. Dirch havde nu lige nøjagtig 20 minutter til at nyde 
de sidste kilometer i sin bil. Det gjorde ondt at skulle skille sig af med VW 
Sciroccoen, men det var for farligt at beholde den med politiet i hælene. 
Dirch havde endelig kunnet købe den for to år siden, da han igen havde 
fået et fast job som finmekaniker i firmaet Tech Roboto AS i Albertslund. 
Det havde været en fantastisk tjans, lige indtil ledelsen for nylig havde 
meddelt, at man på grund af de danske miljøafgifter desværre ikke kunne 
opretholde en rentabel produktion i Danmark. Det var ikke på grund af 
de danske lønninger, at man måtte flytte til Polen, da man havde en god 
produktivitet. Dette skyldtes alene det store afgiftstryk på alt lige fra løn-
ninger til materialer, affald og energi. Det var en gåde for Dirch, hvorfor 
et EU-land som Danmark havde større afgifter end et andet EU-land som 
Polen. Han havde forsøgt at få svar i fagforeningen, som havde henvist 
ham til deres samfundsjuridiske afdeling, hvor han havde fået et møde i 
stand med en ung Cand.scient.pol., Christoffer Schaldemikkel. Han var 
blevet godt modtaget med en økologisk kop kaffe og hjemmebagte boller 
fra fagforeningens kantinebageri. Han kunne se på kopperne, at kaffen 
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måtte være ”sustainable” på grund af den blå papegøje. Da de satte sig 
til rette ved Christoffers lille konferencebord fra Friis Hansen, bragte de 
læderbetrukne Arne Jacobsen-stole Dirch en diskret påmindelse om for-
målet med hans besøg. Dirch havde læst et sted, at Friis Hansen nu også 
producerede deres møbler i Polen af samme årsager som Roboto. 

Christoffer var startet ud med at lytte intenst til Dirchs spørgsmål med 
en bekymret mine. Den blev dog mere og mere overbærende, efterhån-
den som samtalen skred frem. ”Kunne Dirch ikke forstå, at Danmarks − 
for ikke at sige verdens – overlevelse var afhængig af, at der var nogen, der 
var foregangsmænd? Ok, det var uheldigt, at det var gået ud over Roboto, 
men Danmark havde jo et fantastisk socialt sikkerhedssystem, der kunne 
opfange Dirch og hans kolleger. Der ville komme masser af nye jobs,” 
mente Christoffer, ”i hvert fald i fagforeningerne, staten og kommunen. 
Man var sig sit ansvar bevidst. Uden disse institutioners jobskabelse ville 
Danmarks bruttonationalprodukt jo gå fuldstændig i stå.” 

Dirch blev revet ud af sine tanker, da han så et glimt af et skilt, der 
annoncerede den aftalte P-plads ved Skovsø 500 meter længere fremme. 
Her havde de aftalt et møde. Han slog afviserblinkeren til og slap spee-
derpedalen, så bilen gradvist sænkede farten som følge af vindmodstan-
den. Det brummede højt, da han trillede op på motorvejsafkørslen og 
henover de pædagogisk knobrede markeringsstriber, der var anvendt for 
det tilfælde, at chaufføren skulle være svagtseende. Ved hajtænderne dre-
jede han til højre og ind på rastepladsen og kastede et kort blik på Alex, 
der nu vågnede op af sin døs. 

”Er vi der?” spurgte Alex og kiggede sig lidt forvirret omkring. Lidt 
længere fremme i lyskeglen dukkede der en metallic, brun Opel Rekord 
op af mørket, og foran stod to yngre mandspersoner og gjorde tegn til 
dem. Det var Åge og Tom, de stiftende medlemmer at Thors Sønner i 
Undløse. Efter aftale var de kørt til Skovsø for at møde Alex og Dirch, så 
de kunne skifte bil. Efter en kort udveksling af kammeratlige hilsner hjalp 
de Alex og Dirch med at flytte om på bagagen, hvorefter de to kumpaner 
atter var på vej mod Fyn. Åge og Tom ville efterlade Dirchs bil på en 
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rasteplads ved Holbæk for at få eventuelle nysgerrige forfølgere til at tro, 
at Dirch og Alex befandt sig i dette område. Med lidt held ville bilen på 
et tidspunkt blive returneret til leasingselskabet, hvor Dirch havde leaset 
den. Så kunne Dirch undgå, at han kom til at skylde for mange penge her.

Den gamle Opel var på ingen måde teknisk på højde med Dirchs just 
efterladte VW, men den tjente sit formål: at transportere dem til deres 
skjulested udenfor Bogense. Her havde de lejet et sommerhus i to måne-
der, hvilket skulle være rigeligt med tid til at planlægge en aktion. Udleje-
ren Hans Pedersen havde spurgt Dirch om, hvad de dog ville foretage sig i 
det trøstesløse sommerhusområde, nu da sæsonen var forbi. Dirch havde 
forklaret, at de netop havde brug for ro for at færdiggøre et manuskript til 
en film. Sommerhusejeren var egentlig temmelig ligeglad og modtog gla-
delig de 10.000 kr. kontant. Der var fuldstændig enighed om, at der ikke 
var grund til at involvere skattevæsenet i denne transaktion. Skattevæse-
net skulle ikke genere den ”lille mand”. Han havde jo kun smalle skuldre, 
hvor de rige havde brede skulder til at bære det tungeste læs. 

De kørte over Storebæltsbroen klokken 03.00, hvor de forinden 
havde trukket deres hættetrøjer godt op om hovedet og trukket en ny-
lonstrømpe over ansigtet for at undgå en genkendelse via det nye Face 
recognition-software, som politiet just havde introduceret på alle trafik-
knudepunkter i landet. De ligeledes nye nummerpladeskannere ville ikke 
bringe meget udbytte her. 

Efter at have anvendt den stjålne Brobiz, gik bommen op til noget, 
som kun kan betegnes som en imponerende ingeniørmæssige præsta-
tion. I hele broens længde var der 17 kilometer firsporet motorvej byg-
get over næsten 16 kilometers saltvand. Dette stræde havde indtil 2002 
udgjort en ofte uoverkommelig barriere for kommunikationen mellem 
de to landsdele: Øst- og Vestdanmark. Det havde broen sat et endeligt 
punktum for.

Asfalten glinsede sort som følge af duggen, der opstod ved mødet 
mellem det kolde vand fra Skagerrak og den endnu forholdsmæssige lune 
aftenluft. Den kulsorte vejbelægning stod i flot kontrast til broens næsten 
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hvide betonforankringerne på størrelse med tyske bunkere fra krigens 
tid. I disse havde man monteret bærekabler så tykke som træstammer. 
De var i stål og rakte op til de 150 meter høje pyloner. Det understregede 
alt sammen, hvilke naturkræfter man havde fået bragt under kontrol ved 
dette storslåede byggeri. Broen var et monumentalt vidneudsagn til ære 
for generationer af ingeniører. At glide hen over det frådende Storebælt 
med samme nemhed, som når man kører ud ad forlængelsen af Helsin-
gørmotorvejen, var det endelige bevis på menneskehedens dominans 
over naturens kræfter. Kun et uforudset anslag kunne ændre på disse for-
hold, tænkte Dirch ved sig selv. 

De fortsatte med 140 km/t ud af E20 mod Odense og drejede af ved 
Gribsvad mod Bogense ad Bogensevej. Det var bælgmørkt, og det gjorde 
ikke trafiksituationen bedre, at pæren på den ene forlygte var gået ud på 
den aldrende Opel. Alex var faldet i søvn igen, så han var ikke til meget 
hjælp med orienteringen. 

Pludselig lød der et brag. Det var, som om bilen havde ramt lige ind i 
et træ. Frontruden splintrede i tusind stykker. Bilen rådede fuldstændig 
ud af kontrol på den glatte vejbane, og i de næste sekunder kæmpede 
Dirch med indsats af al sin køreerfaring for at holde den på vejen. Plud-
selig var der helt stille. Det eneste, man hørte, var en syden fra det varme 
kølevand, der rejste sig som en sky fra forenden af bilen. Dirch fik et 
chok, da han pludselig så ind i et par store brune øjne, der lidt på skrå 
stirrede udtryksløst på ham fra køleren. Det var en kæmpe råbuk, der 
havde været så uforsigtig at bevæge sig ud på Bogensevejen. 

”Hvad skete der?” lød det fra Alex. 
”Se lige ud din klovn. Hvad tror du selv? Vi har i hvert fald lige fået 

kød foræret til de næste par dage”. 
De steg begge ud og læssede sammen rådyret ned i bagagerummet. 

”Der er ikke sket andet med køleren, end hvad der kan lappes med en 
klud. Vi burde i hvert fald kunne holde vand, til vi er fremme,” sagde 
Dirch samtidigt med, at de satte sig ind i bilen og kørte videre. 

Ved Bogense kørte de ad 162 mod Vester Egense, hvorefter de kørte 
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ud på halvøen Lindø ad Lindøhoved. 
Det var svært at finde frem til sommerhuset i mørket, men efter at 

have kørt op og ned ad vejen et par gange, så de pludselig vejnummer 12 
bag en nedhængende gren. Der var intet lys, men de kunne dog skimte 
konturerne af huset med de hvide vindskeder, så Dirch gik ind og prø-
vede nøglen af. Døren gik op, og han kunne kort efter tænde lyset, såvel 
udenfor som indenfor. 

Den typiske jordslåede lugt af nedkølet sommerhus slog dem i møde, 
og de gik straks i gang med at få skruet op for alle el-varmeapparaterne 
samt lagt brænde i brændeovnen. Det ville kun tage en time, før tempe-
raturen på de lejede 73 m2 var oppe i nærheden af 20 grader, og hvis det 
ikke havde været for den høje luftfugtighed, så havde der efterhånden 
været helt hyggeligt. De vidste imidlertid, at det ville tage et døgns tid, 
før fugtigheden ville være ude, så der var ikke andet at gøre end at have 
tålmodighed. 

Det var sent, men Dirch kunne alligevel ikke lade være med at sætte 
sig i den fugtige sofa med en øl og tænke situationen igennem: Thors 
Sønner var helt klart i krise, men der var stadigvæk mange, der delte de-
res synspunkter på indvandring, og det var derfor vigtigt, at de ikke svig-
tede. Kaj havde betroet Dirch med denne opgave, og han ville ikke blive 
skuffet. Thors Sønner var som frihedskæmperne under 2. verdenskrig. 
Det kunne godt være, at størstedelen af befolkningen valgte samarbejds-
politikken, men det var Thors Sønners pligt at vække dem op fra deres 
døs. 
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KAPITEL 4 

Hanne og Lars

Hanne og Lars, de to PET-agenter, der tilsammen havde fået elimineret 
terroristen Houd og sat Kaj Olsen i fængsel for mordet på DFD-forman-
den Alvin, sad ved køkkenbordet i Hannes lejlighed. Stemningen var ikke 
god. Der havde været personalefest hos PET, og Lars havde mildest talt 
været lidt for undercover med en af de unge studentermedhjælpere. 

”Jeg vidste det, jeg vidste det bare,” sagde Hanne, ”du er bare en dren-
gerøv, der ikke kan holde dig på måtten, så snart der kommer lidt kontor-
fisse forbi. Det er i orden Lars, men så er det altså ud. Dine ting står i en 
plastikpose ude ved døren. Giv mig nøglen og luk døren efter dig,” sagde 
Hanne og læste videre i avisen. 

Lars rejste sig lidt slukøret og gik ud i gangen og tog sin overfrakke på. 
”Ok drengerøv, du har fået, hvad du har fortjent,” sagde han til sig selv, 
mens han bandt halstørklædet om halsen og hankede op i plastikposen. 

Da han kom ned på Frederiksberg Allé, var det stadigvæk halvmørkt. 
Det var en klar og frostklar morgen, og solen kæmpede en ensom kamp 
med jordklodens rotation for at kravle op over horisonten. Det var som 
om, den personligt havde påtaget sig ansvaret for at begrænse københav-
nernes elektricitetsforbrug så hurtigt som muligt. Træerne på Alleen hav-
de ingen blade og stod i rækker som tavse muselmænd. De stod og ven-
tede tålmodigt på at modtage de første varmestråler fra den livgivende 
sol. Når man kiggede ned ad Alleen mod Vesterbrogade, lå der tusinder 
af glatte brosten med en tynd hinde af frost. De ventede derimod utålmo-
digt på, at en tilfældig cyklist skulle formaste sig til at afprøve friktionens 
grænser ved en lidt for hurtig passage.

Bag Lars lød der pludselig et brag og et skrig. I samme sekund landede 
en ung, mørkhåret kvinde lige foran ham, hvor hun slog hovedet hårdt 
mod vejbelægningen. Det var tydeligt, at hun ikke havde forudset det sto-
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re friktions-plot på Frederiksbergs Allé. Hun havde totalt undervurderet 
storbyjunglens fælder og forhindringer, og nu lå hun altså der. 

Lars kunne se, at hun bar niqab og de andre lange gevandter, der var 
typisk for visse indvandrerpiger i den alder. Han var derfor et øjeblik i 
tvivl om, hvad han kunne gøre for at undgå at krænke hende. Han valg-
te dog at lægge hende i natostilling på sin jakke for at beskytte hende 
mod kulden og eventuel kvælning ved opkast. Han ringede derefter til 
alarmcentralen, og kort efter kunne man i det fjerne høre ambulancens 
sirener. Af sikkerhedsmæssige årsager havde han måttet fjerne niqaben, 
inden han lagde hende i natostilling. I det fortsat svage morgenlys gav 
han sig med professionel nysgerrighed til at studere pigen nærmere. Hun 
var cirka 16 år og havde en ganske køn profil, der dog manglede glød 
som følge af alt for lidt eksponering af frisk luft og sol. Lars havde over 
tiden bemærket, at dette særligt gjaldt for indvandrere af arabisk eller 
pakistansk etnisk baggrund. Han mente, at det måtte skyldes en 1000 år 
gammel tradition for afdækning af stort set alle overflader af kroppen og 
ansigtet. Han skulle lige til at rejse sig, da han opdagede en række store 
uregelmæssige runde ar på pigens hals samt på den ene arm, hvor ærmet 
var blevet flænset op ved mødet med stenbroen. Han satte sig igen på 
hug og trak klædningsstykkerne lidt til side. Jo, det var brandmærker fra 
cigaretter, det var der ingen tvivl om. Han mærkede kort efter i pigens 
frakkelommer, om hun var i besiddelse af nogen form for legitimation. 
Ligesom han skulle til at studere indholdet af pigens lommer nærmere, 
hørte han ambulancen komme imod dem. Han rejste sig derfor og gjorde 
signal til, at den skulle stoppe. Ud sprang to morgenfriske falckreddere, 
der hurtigt fik pigen iført nakkestøtte, lagt op på båren og skubbet ind i 
ambulancen. Efter Lars havde legitimeret sig, hoppede han med ind, og 
dørene blev smækket bag ham. 

Han fandt hurtigt pigens sygesikringsbevis. Det viste sig, at hun hed 
Abir Schakoor og boede på Nørrebro. Hvad pokker lavede en troende, 
ung muslimsk pige fra Nørrebro på Frederiksberg Allé så tidligt om mor-
genen, spurgte Lars sig selv. Han blev revet ud af sine tanker, da pigen 




