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1  

Forsvarsværket vogter over dalen. Motorcyklen triller ind mel-

lem de meterhøje sandsække, der omkranser den skyggefulde 

plads og værnede mod serbernes kugler og morterer. Maja 

trækker styrthjelmen af og ryster det røde hår løst, der klistrer 

til hendes svedige pande. Et øjeblik læner hun sig tilbage mod 

oppakningen og lader blikket vandre. NATO har ryddet basen 

for containere og gammelt materiel, der vidner om folkemor-

dets endeligt. Kun ståltårnet skinner indbydende i eftermid-

dagssolen.  

En varm brise breder sig i brystet. Dér stod hendes storebror 

og planlagde kampen mod serbernes sorte hagekors, der ind-

varslede de bosniske muslimers død. Dér tog han ansvar og 

gjorde op med slægtens synd, der satte spørgsmålstegn ved 

deres værd. Og nu kæmper de endelig på den rigtige side. 

Han med våben i alverdens brændpunkter. Hun med viden, 

når hun underviste serbiske og bosniske kvinder i multikultu-

rel sameksistens på trods af fortidens myrderier. 

Det her sted gav slægten en ny fortælling. Gav hende en ny 

start. Men det kostede. En søn.  

Maven trækker sig sammen ved tanken om det tabte spæd-

barn. Men hun er ikke i tvivl. Tabet var prisen værd, og selv-

følgelig vil hun tage et par billeder med hjem af Eriks gamle 

patruljebase, når han nu spørger. Hælen slår støttefoden ned, 

og hun svinger benet over sadlen.  

Det virker i grunden mærkeligt. Tårnet. Alt andet er støvet i 
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republikken Srpska. Hun finder kameraet i tanktasken og 

nærmer sig langsomt. Kniber øjnene sammen. Sorte og grønne 

malingsflager ligger spredt for tårnets fod. Farverne er slidt af 

trappens trin. Sålkonstruktionen er ikke vedligeholdt, men i 

stadig brug. Hun stopper op. Drejer rundt.  

Blikket afsøger det knivskarpe NATO-hegn, der snor sig langs 

sandsækkenes toppe. Hegnet er uberørt. Og dog. Ståltråden er 

fjernet bag tårnet, og i hjørnet er sækkenes stålmasker trådt ud 

til en stige, så muren let kan forceres i flugt. Eller forsvar. Det 

er ikke en barnefods værk. Det er en voksen mands vægt.  

Pulsen stiger. Hun træder hurtigt et skridt tilbage, men halsen 

snører sig sammen. Nægter hjernen ilt. Og hun fryser.  

Det er kun ti år siden, krigen sluttede. Få hilste, da hun passe-

rede det betongrå torv nede i landsbyen, men folks øjne fulgte 

motorcyklen over mod bjergvejen. Et øjeblik fremkalder hun 

billedet af den sorte granittavle i landsbyens sving. Fire mænd 

flankeret af et tvehovedet ørneemblem med et serbisk hage-

kors på brystet. STOJANOBИЂ (1962-1992). JOBAHOBИЂ 

(1965-1993). MAPKOBИЂ (1948-1993). JOBAHOBИЂ (1958-

1995). Og en hylde med friske bjergblomster.  

Jovans søn. Markos søn. Stojans søn. Jovans søn. To sønner. 

Jovan havde to sønner. Måske var det dem, der tegnede sorte 

hagekors på husene i landsbyens østlige del. Måske var det 

dem, der varslede de hvide gravstens komme. De var alle bos-

niere. Men gravstenene er bosnisk-muslimske. Og Jovans søn-

ner var bosniske serbere.  

Det er noget fuck, at hun er alene her. De mænd slog naboer, 

venner og familiemedlemmer ihjel. Fordi de kaldte Gud Allah. 

Fordi deres muslimske forfædre besejrede serberne på Solsor-

tesletten i 1389. Fordi deres jord tilhørte kravet om et orto-

dokst Storserbien, hvis profeti er indskrevet i det serbiske ha-

gekors’ fire c’er.  

”Cамо слога Србина спасава,” hvisker hun frem for sig. Kun 
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enhed redder serberne.  

Minutterne går. De spættede uniformer udebliver. Måske fejl-

tolker hun. Måske har ornitologer overtaget overvågningen. 

Måske skal hun styre sin paranoia. Hun ryster på hovedet ved 

tanken om Eriks breder læber, der flækker i et gigantisk grin, 

mens hun forklarer, at hun opgav billederne, fordi et par mas-

ker i de gamle HESCO-sække var bøjede.  

Hun tvinger fødderne frem, tager et fast greb om gelænderet 

og kravler op i tårnet. Erik har ret. Fingeren knipser et par hur-

tige billeder af den rolige flod, der flyder fra landsby til lands-

by og genspejler de grønne bjerges runde former. Ingen kan 

se, at vandet flød med lig. Ingen kan tro, at det værste folke-

mord siden nazisternes jødeudryddelser fandt sted her. Og 

der er klosteret med den stærke slivovitz, han talte om. Hun 

stiller skarpt på storebrorens minder. Tager et billede af klos-

terkomplekset. Zoomer ind på kirken. Stivner.  

Tre biler holder parkeret bag klosteret. En munk står i kirke-

døren, men træder til side for to mænd, der hjælper en ældre 

mand med en spættet jakke over hovedet ud af kirken. Fire 

mænd holder vagt, mens manden sætter sig ind i en gammel 

grøn Mercedes. I det øjeblik stirrer munken direkte ind i lin-

sen. Han trækker hænderne ud af kutten. Tager sigte. Affyrer 

et fingerskud. Mod tårnet.  

Knæene giver efter. Kroppen rammer gulvet med et brag. Og 

det næste hun ser, er en blodrøde stribe, der løber langs stålets 

skridsikre riller. Hun ruller helt om på maven, mens fingrene 

afsøger lemmerne. Alt er intakt, men øjenbrynet tog faldet. 

Satans.  

Langsomt hæver hun sig op på albuerne og kravler hen til åb-

ningen. Blikket er sløret, men motorcyklens konturer er tydeli-

ge. Hun fokuserer. Tager trappen i én glidende bevægelse. Lø-

ber over pladsen. Springer på motorcyklen. Vrider gashåndta-

get og rammer udkørslen med høj fart. Men bremser. Sig selv.  

Motorcyklen triller ud i vejsiden, hvor hun langsomt står af og 
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tager et par billeder af visne blomster, inden hun sætter sig på 

en afskallet vejsten og skuer ud over dalen, mens øjnene afsø-

ger klosteret.  

Det ottekantede kirketårn troner over pladsen, der er tom. Kir-

kedøren står på klem, men afslører intet liv. Og de høje smalle 

vinduer lader munkene se, men ikke ses.  

Hun rejser sig. Rygtet taler altså sandt. Den serbiske nationa-

lisme lever, trods bomber og multikulturel tale, på det hel-

ligste sted, hvor ingen kan ramme prædikanterne, uden at 

man genaktiverer en hel nations forfølgelsesvanvid. Hun spar-

ker en flintesten ud over bjergkanten og holder vejret, mens 

dens tumlende lyd forsvinder ned mod dalen.  

For en halv time siden var hun på vej hjem efter et års udsen-

delse for OECD’s fredsbevarende mission på Balkan, og hun 

var overbevist om, at netop deres arbejde gjorde en forskel for 

Europas sikkerhed. Men nu forvandler de kutteklædte idioter 

hendes multikulturelle budskab til et spørgsmål. Og hendes 

arbejde til en livslang kamp.  

Tindingen banker. Fingeren afsøger det flækkede øjenbryn. 

Blod. Hun går over til motorcyklen, svinger sig forsigtigt op i 

sadlen og studerer flængen i sidespejlet. Såret er dybt og træk-

ker røde spor ned over kinden. Hun fisker en toiletrulle op af 

tanktasken. Tørrer det værste væk. Opdager en svævende 

skygge i øjenkrogen. Dupper igen. Blinker.  

Munken. 
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2 

Hvad har hun set? En munk. Tre biler. Seks mænd. Intet. Maja 

trækker styrthjelmen på. Placerer fingeren på starteren. Og ser 

den foroverbøjede ældre mand med det lange grå hår for sig. 

Alt.  

Blikket løber ned på munken, der vandrer op. Et fuldskæg 

dækker ansigtet og slører hans alder, men den sorte munke-

kutte står i en bue omkring hans krop og vidner om et liv i 

bordets vold. Hans reaktionsradius er begrænset. Hendes er 

størst før svinget. Om fire meter. Et skridt. To skridt. Hun af-

venter det sjette skridt, hvor hun med høj fart sender motor-

cyklen uden om hans mørke skygge og ned ad bjerget. Fire 

skridt. Fem skridt. Og.  

Munken trækker hænderne ud af kutten. Vinker til stop.  

”Hallo … Hallo,” puster det behårede ansigt og fortrækker i 

en skrå grimasse, idet deres øjne mødes. ”Woman?” 

”Yes …” De forundrede øjne standser hende. Måske er han 

god. Måske ikke. Men han er mange. Hun er én. Hun under-

trykker kroppens hammer, slår styrthjelmen op og former to 

horn i panden med fingrene. ”I am a viking.”  

“Ahh… Scandinavia. Come from Sweden? Denmark?” Han 

smiler og tager de sidste skridt hen til hende.  

”Denmark.” 

”Okay.” De mørke øjne skæver til kameraet, der stadig hæn-

ger om hendes hals. Hun lægger en beskyttende hånd om ob-
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jektivet og trækker kameraet ind under venstre arm.  

”Brother NATO.” Hun peger på patruljebasen. Måske husker 

han, at det var Erik, der førte mobilkranen den dag, klosterets 

tårn stod genopbygget, og den tunge klokke blev løftet på 

plads. En strategisk vennetjeneste, der bragte den serbiske 

borgmester til forhandlingsbordet, så striden om, hvorvidt de 

bosnisk-muslimske gravpladser skulle fjernes eller ej, blev 

skrinlagt. ”Sergeant Danielsen. Drive big car.” 

”Ahh... Sergeant Danielsen. Good.” Øjnene lyser op, men ven-

der tilbage til kameraet. ”Sorry. No picture.”  

Ingen billeder. Hun rynker panden. Hvem har udnævnt ham 

til general? Krigen er ovre. Landet er frit. Og hun beholder de 

billeder. Hvis der er nogen. For stillede hun skarpt? Ramte 

hun udløseren? Hun husker det ikke. Men et uskarpt billede af 

en foroverbøjet ældre mand er måske ikke livet værd. 

”See?”  

Pegefingeren kræver kameraet, men hun åbner displayet og 

klikker billederne frem. En. To. Femten. Hendes finger må væ-

re frosset på udløseren, for mændenes bevægelser er doku-

menteret i en lang billedstribe, der slutter med et skråt billede 

af tårnets stålgulv.  

”Yes. See?”  

”Yes, yes.” Hun fanger hans øjne og leverer et skævt smil, der 

sender de mørke øjne i jorden. Hurtigt løber hun billederne 

igennem. Den ældre mands ansigt er skjult på alle billederne, 

og de første billeder er slørede, men de andre mænds identite-

ter står tydeligt frem på det sidste billede, inden de springer i 

bilerne. Hun sletter de følgende billeder, går tilbage til det   

første og rækker kameraet frem, så munken kan følge med.  

“No picture church.” Den buttede pegefinger rejser sig belæ-

rende. ”Delete.” 

Slet. Ordet skærer i hjernen. Dissekerer selvforståelsen. Redu-
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cerer viljen til en marionet. 

”Who?” Spørgsmålet falder ud af hendes mund, ledsaget af en 

finger, der udpeger manden under jakken.  

”Old man,” griber han og slår et slag med nakken, så hesteha-

len danser under den sorte hat.  

”But who?” 

Den brede hånd stryger over panden, og fingrene glatter fuld-

skægget rundt om munden, inden han med et stift smil svarer:  

”Holy old man.”  

”Ah, Jesus?” Det skæve smil genindtager hendes ansigt.  

”Nooo…” Han ryster på hovedet, vender rundt og vinker ned 

til klosteret, hvor en håndfuld munke står afventende foran 

kirken. Et par sorte kutter træder ud af gruppen og går hastigt 

mod udkørslen. Smilet forsvinder. Hammeren banker hult i 

brystet. Fingeren flytter til startknappen, og hun læner sig 

frem i sædet. Men han rejser hånden til stop og vender sig  

hviskende mod hende: ”Erik sister … Holy old man no go 

Hagh.”  

”Hagh?”  

Hans sammenknebne læber fremkalder billeder af flere hund-

rede skræmte bosnisk-muslimske drenge og mænd, der søgte 

beskyttelse på FN-basen i Srebrenica, men blev udvist til den 

bosnisk-serbiske hær og general Ratko Mladics befaling. 

Dræb.  

Soldaterne fulgte ordre. 8.000. Sønner. Brødre. Mænd. Fædre. 

Alle blev mejet ned af serbiske nationalister, der kæmpede for 

et Storserbien, hvis eksistens fortaber sig i historien. Krigsfor-

bryderdomstolen i Haag kalder massakren for folkemord og 

kræver generalen udleveret. Men Mladic er forsvundet. Eller.  

”Sister Erik. No picture. Delete.” Munkens ord er ledsaget af 

en pegefinger, der stryger over struben og forstyrrer hendes 

tanker.  
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Hendes finger rammer ’Slet’. En gang. To gange. Tre gange. I 

skæret af smilet, der flækker hans behårede mund, efterhån-

den som bevismaterialet forsvinder ud i intetheden, bliver hun 

én af dem.  

Erindringens sorte hånd fanger struben. Klemmer til. Synet 

blokeres af hvide gravsten, der dækker bjergsider af enkernes 

by. Lugten af afbrændte huse og forkullede lig fylder lunger-

ne. Hun hoster. Voldsomt.  

Han drejer hovedet væk. I det øjeblik flytter hun umærkeligt 

venstre finger til knappens kant, så det næste tryk kun er 

halvt, og det er højrehånds tryk på fremadknappen, der sluger 

billedet. Og. Et billede af hendes tykke hankat, der slanger sig 

hjemme på sofaen, toner frem på displayet.  

”Finish?” Munken strækker hovedet hen mod displayet.  

”Finish.” Hun trækker kameraet over styrthjelmen og pakker 

det i tanktasken. Trykker på starteren. Løfter fingeren til en 

kort hilsen. Vrider gashåndtaget.  

Munkens lange negle snitter hende ærme. 
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3 

Motorcyklen tager hårnålesvingene i én glidende bevægelse. 

Venstresving giver udsyn til klostergården, hvor munkene 

afventer. Højresving giver indsyn. Billederne har en pris. For 

dem. For hende. Klosteret nærmer sig. Langsomt rejser hun 

sig i sædet, løfter hånden og sender en hilsen ind gennem por-

ten, mens hun gasser op og forsvinder bag de høje nåletræer.  

Kroppen lander tungt i sædet og tager de næste sving for hur-

tigt. Baghjulet skrider ud. Men hun redder den, og snart ram-

mer hjulene asfaltvejen. Passerer landsbyen. Mændene på den 

sorte granittavle. Deres sorte hagekors. De hvide gravsten.  

Endelig. Motorcyklen drejer ud på landevejen mod Prnjavor. 

Hun gearer op. Det samme gør tankerne, der kredser om mun-

kens ord.  

Church protect holy old man. Det er en tradition, at den serbisk 

ortodokse kirke ophøjer hærledere til hellige mænd. Den ser-

biske dannelsesmyte er i sig selv en forherligelse af prins La-

zer, der natten før det legendariske slag mod ottomanerne på 

Solsortesletten i 1389 fik besøg af ærkeenglen Gabriel. Englen 

lovede serberne evigt liv, hvis de opgav den jordiske sejr over 

muslimerne. Serberne tabte slaget, og myten om den glorvær-

dige fremtid lever. Hun har hørt den genfortalt, når politikere 

fra den nationalistiske fløj retfærdiggør serbernes nederlag i 

Balkankrigene med henvisning til det Storserbien, der venter 

forude. Og hun har hørt den i præsters prædikener, der lover 

evighedens komme. For serbere.  
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Men myten gør, hvad myten skal. Den limer historiens løse 

ender sammen til et kludetæppe, som kun de, der syr stinge-

ne, eller de, der nyder varmen, forstår.  

En kold aftenbrise løber op ad armene. Hun skutter sig og ser 

serbisk nationalisme smelte sammen med den danske. Natio-

nalt Folkepartis prins hedder Grundtvig. En dansk præst, der 

på lyse dage fremmede folkets lige politiske deltagelse og af-

skaffelse af enevælden i 1848, men på mørke dage sendte   

danske mænd afsted til De Slesvigske Krige med vished om, at 

danskerne er et Guds udvalgte folk, der i højere grad end and-

re vil blive tilgodeset af Guds kærlighed, hvis de ofrer sig for 

fædrelandet. For Danmark er et helt særligt kærlighedsrige.  

Trafikken bremser op. En traktor har formastet sig ud i trafik-

ken. Hun trækker ind til siden, vel vidende at det balkanske 

temperament snart løber over i bilerne bag hende og udløser 

hasarderede overhalinger. Som det ville gøre i Danmark. For 

måske er vi ikke så særlige endda, selvom myten lever i vores 

sangskat. Højskolesangbogen. 

Forstanderindens tunge klaverspil slår tonen an i hendes tan-

ker:  

”Vi synger nummer 91,” råbte forstanderinden ud over 

klaveret, mens fingrene spillede introen.  

Højskoleeleverne bladrede i en blå sangbog. Folkeligt skal 

alt nu være. N.F.S. Grundtvig.  

”En. To. Tre. Fire.” Hendes venstre hånd slog takten an, 

og de 98 elever stemte alle i. 

”Folkeligt skal alt nu være  

trindt om Land fra Top til Tå  

Noget nyt, der er i gære – 

det, selv Tosser kan forstå …” 

Melodien var træg. Ordene krøllede på elevernes tunger. 

Men enkelte strofer gled fint, og eleverne gav dem lettet 

et ekstra tryk. Tosser. Hun undrede siger over den nuti-
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dige tone og tabte takten, men forstanderindens strenge 

blik hjalp hende hurtigt tilbage til melodien.  

”… til et Folk, de alle hører 

som sig regne selv dertil  

Har for Modersmaalet Øre  

Har for Fædrelandet Ild  

Resten selv som Dragedukker  

sig fra Folket udelukker  

Lyse selv sig ud af Æt  

Nægte selv sig Indfødsret!” 

O.k. Folket, modersmålet og fædrelandet var forståeligt. 

Men dragedukker. Hvad betød det? Hvem var de? Hun 

rystede opgivende på hovedet og mimede med på resten 

af den tåbelige sang.  

Traktoren drejer af. Trafikken genfinder rytmen, og Maja træk-

ker ud på midten af kørebanen, hvor en lang rød slang for-

svinder ud i mørket, der føder et hav af lysende hvide øjne. 

Hun opgiver tanken om et par hurtige overhalinger og svinger 

motorcyklen tilbage bag de røde lygter, mens blikket strejfer 

sidespejlet. Længere nede trækker et par hvide lygter ud over 

midten og tvinger de modkørende ud i rabatten. Tolerance er 

vitterligt en udfordring på de her kanter. Og på vores egne. 

Nationalt Folkeparti er begejstret for den træge vise. De har 

identificeret dukkerne og refererer lystigt de hellige strofer. 

For dragedukkerne er syrere, afghanere, irakere, tyrkere og 

somaliere, hvis tunger ruller skævt, når de udtaler danske glo-

ser, hvis verdenssyn tager udgangspunkt i fjerne lande med 

høje bjerge, og hvis diæter rummer alt andet, end nøglen til 

danskheden. Spegepølse. Leverpostej. Flæskesteg. De sidste 

kriterier er tilføjet efter Grundtvig. Men der er ingen tvivl. De 

formastelige fremmede skal nægtes ikke alene indfødsret, men 

også ophold i det hellige land Danmark.  

Maven slår en kolbøtte. Måske er det mødet med de serbiske 

nationalister. Måske er det Grundtvigs etnocentriske nationa-
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lisme. Måske er det Nationalt Folkepartis kulinariske kriterier. 

Eller måske er det visheden om, at deres myter sår hvide grav-

sten i landskabet, der giver hende brækfornemmelser.  

Blikket flakker. Bilerne kører alt for tæt, og sidespejlet afslører, 

at de dumdristige overhalinger kommer tættere på. Snart bli-

ver hun presset ud i vejsidens mørke, hvor store sten og dybe 

huller er livsfarlige for en motorcyklist, fordi en gal mand jag-

ter et par minutters forspring. Eller hende. Hun kniber øjnene 

sammen. Studerer spejlbilledet. Lygterne vender lodret. Hun 

skal finde en afkørsel. Nu.  

En Yugo Ciao bremser op. Bilkøen standser. Venter utålmo-

digt, mens den gamle bil finder gearet og drejer ud af markve-

jen. Hun slukker lyset, kører indenom og følger efter. En snes 

meter. Inden hun svinger skarpt ud over marken og ind bag 

en klynge træer, hvor hun slukker motoren. Springer af. Og 

stikker hovedet forsigtigt frem bag grenene. Bingo!  

Et par lyskegler fejer ned over markvejen. Bilen kører et par 

meter frem. Finder Yogoens ene røde baglygte. Sætter efter. 

Pulsen banker hende ind mellem træerne, mens bilen passerer. 

Og i skæret af dens baglygter finder hun hurtigt kameraet i 

tanktasken. Bytter hukommelseskortet med det ekstra, hun 

altid har i støvleskaftet. Kører tilbage på vejen. Holder til 

højre. Mod floden Sava. Broen til Kroatien.  

Trafikken over Slavonski Brod er træg. Hun siksakker mellem 

bilerne og kommer snart frem til den kro, hvor hun overnatte-

de på vejen ned. I krostuens dæmpede belysning finder hun 

plads med udsyn til døren og åbner computeren på skødet.  

Billedet er hurtigt overført. Hun taster Eriks e-mail, men stop-

per ved tanken om hans dybblå øjne. For synet af den gamle 

mand vil føre ham tilbage til deres historiske forpligtelse. Fyl-

de hans hjerne med skyld, beviser og dom. Og fastholde hans 

cirkulation mellem NATOs farlige missioner.  

Hun skæver til døren. Sava er en flydende grænse, der let kan 

passeres uden pas. Det skal gå stærkt, hvor ville hun ønske, at 
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hun sad hjemme i stuen. Hos Mikkel. Selvfølgelig.  

Fingrene fanger tastaturet.  

Hej M. Send straks billedet til den kvindelige dommer fra FN’s 

Krigsforbryderdomstol, du var bodyguard for i Bosnien. Forklaring 

følger. Kys M 

Ding. Mikkels svar falder prompte.  

Modtaget. Alt vel? 

Alt vel. Ny rute. Kører over Slavonski Brod, Budapest, Bratislava, 

Prag, Berlin, Hamborg. Cirka 25 timer. Sms’er hver anden time. 

Ses. 

O.k. 

Et træt smil breder sig over ansigtet. Fingrene sletter billedet. 

Lukker computeren. Og hun læner sig tilbage i stolen med 

lukkede øjne. Den Internationale Krigsforbryderdomstol. Gad 

vide, om billedet når frem til den flødefarvede bygning i Haag. 

Gad vide, om de fanger general Ratko Mladic. Gad vide, om 

generalen bliver dømt. Hun åbner øjnene. Måske.  

Men det vigtigste er, at hun tog ansvar. At hun blev på den 

rigtige side, da det gjaldt. Det føles godt. Hun rejser sig og går 

mod døren, mens tankerne vandrer videre til Erik. Helmand. 

Afghanistan. Han kommer snart hjem på leave. Hvor ville hun 

ønske, at han så sejren, blev hjemme og tog den vigtigste 

kamp af dem alle.  
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4 

Manden fløjter. Toget sætter i gang. Dylan vinker til mor, der 

sender fingerkys fra perronen, mens han knuger den lille pose 

med billetten og den gamle dames telefonnummer i hånden. 

Nu forsvinder mor. Det giver et sug i maven.  

Han læner sig tilbage i sædet. Lukker øjnene. Aalborg-Aarhus-

Fredericia-Odense-Ringsted. Om fire timer og femten minutter 

skal han skifte tog og køre til Nykøbing F. F for Falster. Han 

skal spørge togkonduktøren, hvor det nye tog holder. Og han 

skal selv gå ind i toget og finde sin plads. Nu har mor vist 

ham, hvordan man gør. Toget kører i en time og fem minutter. 

Når toget stopper helt, skal han stå af og finde den gamle da-

me.  

Det ene øje åbner sig på klem. Hvordan mon den gamle dame 

ser ud? Måske har hun gråt hår ligesom damen, der sidder 

ved det andet vindue. Det har hun helt sikkert. Gamle damer 

har altid gråt hår. Men hvordan kan han så vide, at det er den 

rigtige gamle dame, der henter ham? Hvad nu, hvis det er en 

forkert dame? Hvad nu, hvis der slet ikke er en gammel da-

me? Så skal han sige til togmanden, at han skal ringe til mor.  

Hjertet slår. Hurtigt. Så skal han ringe til mor. Ringe til mor. 

Mor.  

Bare han havde en mobiltelefon. Lige nu. Det behøver ikke 

være en af den nye iPhone 4, som den Magnus fra klassen har. 

Det kan bare være en Nokia 6120, som den mor har. Men det 

vil far ikke betale for. De betaler allerede for, at han går til fod-
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bold, selvom han ikke er god til det. Han træner ellers meget. I 

hvert frikvarter løber han op på sportspladsen og spørger, om 

han må spille med. Hvis Magnus og Asker mangler én, så de 

kan stille lige hold, siger de ja. Han spiller højre back. Det er 

en god plads. Der er ikke så mange, der råber af en.  

De spiller også fodbold om eftermiddagen. Drengene fra klas-

sen. De sms’er hinanden, når de kommer hjem fra skole, og så 

aftaler de, hvornår de skal mødes på stadion. Far siger, at han 

bare kan cykle derop og se, om de er der. Og det gør han også. 

Tit. Men når de kommer, har Magnus og Asker allerede bes-

temt, hvem de vil have på holdet.  

En stor dreng smider sportstasken på sædet ved siden af og 

dumper ned på vinduespladsen overfor. Drengen har en rød 

hættetrøje på, ligesom Holger fra 8. klasse. Det er et dårligt 

tegn. Og nu træder drengen på hans fødder. Det gør ondt. 

Men han må hellere sidde stille, så drengen ikke bliver sur.  

”Hvad så, stump, hvor skal du hen?” 

Han drejer kroppen en anelse og stirrer stift ud af vinduet.  

”Hallo?” Drengen vifter en hånd foran hans ansigt. ”Hvor skal 

du hen?” 

”Jeg … jeg skal til Nykøbing F.” 

”Nykøbing Falster. Det er sgu en lang tur. Hvor gammel er 

du?” 

”Jeg er ti år.” 

”Ti år. Jeg turde fandeme ikke rejse så langt alene, da jeg var ti 

år.” 

Drengens mobiltelefon ringer. Heldigvis. Det er en HTC Desi-

re, kan Dylan se i vinduet, men hans blik forsvinder ud bag 

spejlbilledet. Ud over markerne. Ud på en gård, hvor der står 

en far og vinker til sin dreng, der cykler ind i gårdspladsen. I 

haven står et fodboldmål. Og på havebordet står to colaer. 

Han snøfter forsigtigt. Kniber øjnene sammen. Drengen må 
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ikke se det. Men det hele er noget kludder.  

Far er ikke hans rigtige far. Mor siger, at man kan se det, fordi 

far er lav og rund, mens han er høj og tynd. Det har han aldrig 

lagt mærke til før, men nu kan han godt se det. Han fylder kin-

derne med luft og betragter sig selv i spejlbilledet. Det hjælper 

ikke. Læberne er også alt for store. Far har tykke kinder og 

smalle læber, ligesom Rikke og Laila. Dylan tørrer næsen i ær-

met. Mor siger, at han nok skal vænne sig til det. Far har væn-

net sig til det. Så nu skal han kalde far for Søren.  

”Ding. Dong. Toget stopper i Odense om få minutter. Det var 

Odense om få minutter.” 

Odense. Dylans blik fanger sit eget spejlbilledet. Drengen rej-

ser sig op og griber sportstasken på sædet, mens han siger i 

mobiltelefonen, at de ses lige om lidt. Aalborg-Aarhus-

Fredericia-Odense-Ringsted. Den gamle dame pakker sin bog 

ned i tasken, tager sin frakke på og går ud i midtergangen. 

Odense-Ringsted. Han skal ikke stå af her. Hånden strammer 

om den lille pose. Men nu går de. Alle sammen.  

Hvor er togmanden? Manden skal ringe til mor. Panden rører 

ved vinduet. Øjnene bliver smalle. Stirrer ud på perronen. Ud 

i mørket. På alle ryggene.  

En tåre løber ned ad den magre kind. En til. Et snøft. En hånd, 

der stryger hen over ansigtet og tværer længslen ud over hans 

sind, der trækker sig tilbage til et mørkt lille sted.  

Kroppen falder tilbage i sædet. Nu er han alene. Og han har 

heller ingen far. Eller. Mor siger, at hans far hedder Erik, og 

han drikker ikke øl. Men det er ikke Erik fra SFO’en, der tit 

laver bål og altid er rar. Det er en anden Erik. Han har lyst hår. 

Mere kan hun ikke huske, for det er ti år siden, hun har set 

ham. Og det hjælper ikke noget, at han spørger hele tiden. For 

Søren bliver bare vred. Søren er tit vred. Det er derfor, han 

skal besøge den gamle dame. Fordi han spørger for meget. Og 

Søren skælder ud. Den gamle dame kender Erik, så hun kan 

svare på alle spørgsmålene. Men hvad nu, hvis han ikke ligner 
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Erik? Vil den gamle dame så tale med ham? 

”Ding. Dong. Toget stopper i Ringsted om få minutter. Det var 

Ringsted om få minutter.”  

Øjnene springer op. Kroppen følger efter. Aalborg-Aarhus-

Fredericia-Odense-Ringsted. Det er her, han skal gå ud af to-

get. Men togvognen er helt tom. Hvordan finder han det andet 

tog, der kører til Nykøbing F, når togmanden ikke er her? Han 

finder tasken bag sædet, hvor mor satte den, og trækker den 

lange stang op, som hun viste ham. Han går til venstre, som 

de andre gjorde. Og står klar ude ved trappen.  

Toget stopper med et ryk. Tasken ruller fra ham. Falder ned af 

trappen. Døren åbner. Tasken vælter ud på perronen. Han 

tumler ned ad de store trin, griber ud efter stangen og rejser 

tasken op, mens han spejder efter togmanden. Det svier i øjne-

ne igen. Han strammer hånden. Men den lille pose er væk.  

”Du må være Dylan.” 

Ordene kommer bagfra. Han drejer rundt. Ser en gråhåret da-

me, der står ved trappen og kigger på ham.  

”Jeg er din oldemor, Ruth,” siger damen og går nærmere.  

Lav. Rund. Bred næse. Krøllet hår. Taskestangen glider ud af 

hans hånd. Rammer fliserne.  

”Er du Dylan?” 

Han nikker. Langsomt.  

”Jeg tænkte, at du måske var ked af at køre i tog alene.” Da-

men rækker hånden frem mod ham, han tager den slapt, men 

mærker, at damen trækker ham ind til sig. Mærker, at hun 

lægger armene omkring ham. Mærker hendes varme. Mærker 

tårerne komme. Trækker sig væk.  
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”Du skal sove her.” Damen peger på den sorte stålseng, der 

står under skråvæggen, mens hun stiller tasken ved et lille blåt 

skab med blomster på. ”Og du kan lægge dit tøj i kommoden 

der.”  

Han nikker og dumper ned på sengen.  

”Jeg og Hr. Danielsen sover herinde.” Hun åbner døren ind til 

et lille værelse, hvor der står en stålseng magen til.  

Hr. Danielsen maser sig ind i soveværelset, springer op i sen-

gen og lægger sig med ørene løftet og den store tunge hæn-

gende ud af munden.  

”Nej! Kom ned derfra!” Hun slår sig på låret og peger strengt 

ned på hundekurven. ”Du skal ligge dér.”  

Den store sorte hund trækker tungen ind og springer langsomt 

ned af sengen. Et øjeblik kigger den på kurven, men går videre 

ind i værelset, hvor den sætter sig med sit store hoved foran 

Dylan, der hurtigt trækker fødderne op i sengen.  

”Du skal ikke være bange for ham. Du skal bare klø ham mel-

lem ørene.” Hun viser, hvordan han skal køre fingrene rundt 

oven på Hr. Danielsens hoved og videre ud på den lange snu-

de. ”Nu er det din tur.”  

Blikket er stift rettet mod hundens store tænder, mens han for-

sigtigt rører dens hoved, kører fingrene rundt og mærker, at 

hunden læner hovedet over mod ham og lukker øjnene.  

”Det går fint.” Hun går over mod døren. ”Nu går jeg ned i 
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køkkenet og finder lidt mad frem, så kommer I, når du har 

pakket tasken ud.” 

Døren lukker bag hende. De store øjne åbner sig, og hunden 

springer forsigtigt op i hans seng, hvor den ruller sig sammen 

i benenden med hovedet hvilende på poterne.  

”Det må du ikke, det der!” Han rykker sig forskrækket væk, 

men hunden trykker sig ned i sengetæppet og kigger op på 

ham med skrå øjne. Hans øjne flakker fra hunden til døren. 

Men hunden strækker blot hovedet langs tæppet over mod 

ham.  

Forsigtigt rækker han hånden frem. Klør ved øret. Hen over 

panden. Ud over snuden. Rør den kolde snude og opdager, at 

fingrene bliver varme, og varmen breder sig op gennem armen 

og ud i kroppen, der slapper af og glider ned langs den sorte 

pels.  

”Maden er færdig!” Damen står neden for trappen og råber 

op.  

”Vi kommer nu.” Han rejser sig forsigtigt og skubber kroppen 

ud på gulvet. Halvvejs ovre ved døren stopper han op. Vender 

runder. Klapper på låret. Hr. Danielsen springer efter, og de 

følges forsigtigt ned ad den stejle trappe og ind i stuen, der er 

fyldt med brune træmøbler, røde glasvaser og billeder i guld-

rammer.  

En pige kigger ned på ham fra den midterste hylde. Han stop-

per op. Det runde hoved ligner damens. Men håret er lyst og 

glat ligesom hans. Drengen overfor er også glathåret, men 

hans ansigt er slankt. Deres brune smækbukser og hvide skjor-

ter er ens. Måske er de tvillinger, men de ligner ikke rigtig hi-

nanden.  

”Nå, der er I.” Hun går hen mod reolen, tager billedet ned og 

rækker det til ham. ”Det er din faster Maja, men det er gam-

melt, jeg tror ikke, at hun var mere end fire år dengang.” 

Han ryster på hovedet, og hun stiller billedet tilbage på reolen.  
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”Er hun høj?”  

”Det tror jeg ikke …” Hun rynker panden. ”Det er lang tid si-

den, jeg har set hende, men jeg tror, at hun er almindelig høj. 

Hvorfor spørger du?”  

Skuldrene løfter sig kort. Øjnene løber tilbage til reolen, hvor 

de strejfer et par gamle mennesker i sort tøj og vandrer videre. 

Standser. Vender tilbage. Manden er meget højere end damen. 

Og tynd.  

”Hvem er det?” Han peger op på det gamle sort-hvide billede. 

”Det er din tipoldemor og tipoldefar.” Hun smiler, tager bille-

det ned af reolen og holder det op, så han bedre kan se det. 

”Det er min mands mor og far.” 

Han læner sig frem. Ser mandens smalle kinder. Og rammens 

ridsede guldkanter.  

”Hvad er der sket med rammen?”  

Smilet forsvinder kort, mens fingrene afsøger rammens kanter. 

”Nå ja, det faldt på gulvet engang, men vi fik det samlet igen.” 

Hun stiller billedet af tipoldemor og tipoldefar på reolens ud-

spring og henter et større billede, der står på bordet ved siden 

af fjernsynsstolen. ”Det er min mand og din oldefar. Han hed 

Hans. Du kan se, det er det samme slanke ansigt, man er ikke i 

tvivl om, at de er far og søn.” 

Øjnene følger de gamle krogede fingre. Kinderne er gode nok, 

men læberne er smalle.  

”Og du kan se på billedet af din far.” Hun rækker op efter 

drengen i de brune smækbukser og holder det op ved siden af 

oldefar. ”At han ligner sin morfar, som var de far og søn.” 

Den gamle mands smalle ansigt ligner rigtigt nok drengens, 

men drengen har brede læber. Men er det hans far? Er han ik-

ke ældre? Han rynker brynene.  

”Det er fra dengang, Erik var barn.” Den bløde hånd tager 
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ham blidt i armen. ”Nu skal jeg finde et billede af din far i 

dag.” 

Hun forsvinder ud i køkkenet, skramler med stolene og kom-

mer tilbage med en glat sølvramme.  

”Nu skal du se.” Ærmet tørrer støvet af glasset. ”Det var ær-

gerligt, at han valgte den forkerte krig … Men det er altså Erik, 

da han var soldat i Bosnien, det år du blev født.”  

Barnehånden rækker ud efter billedet. Tager imod. Men for-

svinder så ned langs kroppen, hvor rammen dingler faretruen-

de over Hr. Danielsens hoved.  

”Vil du ikke se billedet af din far?” 

Far. Ordet trænger ind i øret. Glider ned i maven, der trækker 

sig sammen og kvæler hans ord. Mens han venter på dommen. 

Er han på holdet? Eller ej.  

De krogede fingre trækker forsigtigt i rammen. Han strammer 

grebet. Men fingrene løfter rammen. Billedet glider ind foran 

hans øjne. Og han kigger. På en grøn uniform. En sort hat. 

Lyst hår. Smalle kinder. Og brede læber. 

En tåre triller ned ad kinden.  

Han løsner grebet, og den bløde hånd sætter far tilbage på reo-

len ved siden af oldefar og tipoldefar, inden den lægger sig om 

hans skuldre, og han forsvinder ind i en varm favn.  

”Det er en skam, I blev adskilt,” hvisker oldemor ned i hans 

hår og vugger ham blidt. 
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”Hun har sendt mig en Facebookbesked!” 

Erik sender prøveballonen op under en sjælden familiefrokost. 

De tre søstre er bænket rundt om spisebordet flankeret af de-

res mænd og et par børnebørn, mens han selv residerer for 

bordenden. Et kort øjeblik fortrænger erindringen om hende 

smagen af køleskabskold grøntsagsterrin, og ingen mæler et 

ord, før Sonjas rynkede finger fanger ballonens snor og snører 

den resolut til spisebordets venstre ben:  

”Erik! Her er mange ører!” 

Rynkerne peger diskret på det ældste barnebarn, der langer 

ud efter sit andet stykke grøntsagsterrin, og de observerer alle, 

hvordan hun mister halvdelen i hans vandglas og fortærer res-

ten i én mundfuld.  

Erik springer på benene med en kraft, der vælter den gamle 

spisebordsstol ind i væggen og fanger teenagerens flakkende 

opmærksomhed, men han fortryder midt i springet og retter 

blikket mod Maja: ”Beskeden er et år gammel! Hvordan kan 

hun sende en besked til mig, når vi ikke er venner?” 

”Jeg er Facebookfornægter.” Hun trækker på skuldrene og 

retter gaflen mod glasset. ”Men jeg kan se, der er serveret. Vil 

du ikke have lidt grøntsagsterrin?” 

”Gu’ fanden vil jeg ej have terrin!” Han vandrer over mod 

rækkehusets store vinduer og skuer ud i den frosne have, in-

den han drejer rundt og fanger hendes øjne. ”Han er fandeme 
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medlem af Nationalt Folkeparti. Der ligger et billede på Face-

book, hvor han står arm i arm med formanden, Gurli Grøn-

kjær!”  

Nationalt Folkeparti. NF. Gaflen rammer tallerkenen med et 

klir, der ryster hendes indre bogreol og vælter bøger, artikler 

og afhandlinger ned på gulvet, hvor en sulten flamme fortærer 

forræderens ord. Pap. Papir. Aske.  

Mikkel fløjter sagte, mens han begraver skeen i den lunkne 

leverpostej og fanger to stykker bacon, som han fortærer med 

et smil, inden han retter dirigentkniven mod hende: ”Min kæ-

re kone, se ikke så forskrækket ud. Jeg læste den anden dag, at 

Nationalt Folkeparti ville blive Danmarks største parti, hvis 

der var valg i morgen. Det er da ikke så slemt. Du deler jo 

holdninger med NF.”  

”Hvad mener du?” Hun besvarer Eriks overraskede blik med 

et umærkeligt hovedryst.  

”Det ved du da godt,” svarer Mikkel og kniber øjnene sam-

men, mens hun genkalder sig de uendeligt mange gange, hvor 

ægteskabsfejden netop har handlet om lighederne mellem 

hendes holdninger og Nationalt Folkepartis mærkesager. ”Du 

mener, at et samfund skal bedømmes på, hvordan det behand-

ler de svageste, og vi med glæde skal varetage omsorgen for 

ældre, syge og handicappede. Det er præcist det, som Natio-

nalt Folkeparti mener, når de siger, at Vi står bag de svage. Du 

vil bare ikke være ved det, fordi dine akademikervenner sy-

nes, at Gurli Grønkjærs holdninger er politisk ukorrekte.”  

Godt set. Gurli Grønkjær er politisk ukorrekt, og hun har ikke 

råd til, at akademiske kredse associerer hende med et medlem 

af NF, men det har han for den sags skyld heller ikke. Han 

burde kende sandheden, men tiden er gået, og nu har han i 

stedet opfundet sin egen sandhed om bøgernes folk og deres 

falske univers, som han selvsagt ikke tilhører.  

Men hans evige fornægtelse af almen sund fornuft provokerer: 

”Nationalt Folkeparti ejer ikke socialt engagement. Det vil de 
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gerne, men det er blot et udtryk for deres uudgrundelige po-

pulisme. Social ansvarlighed er ganske almindelig menneske-

lig omsorg, som mange støtter op omkring, og ingen har pa-

tent på.” 

”Jeg hader Nationalt Folkeparti!” afbryder Erik duellanterne 

og vender sig mod spisebordet. ”Jeg hader racisme. Vi har set, 

hvad det fører til, og det er fuldstændigt ligegyldigt, om racis-

terne kalder sig nationalister, fascister eller nazister.”  

Nazister. Ordet rammer hendes ører på en gemt frekvens. Akti-

verer flakkende blikke. Og en kroget finger, der siger stop.  

”Jeg og mine kammerater kæmpede mod serbernes nationalis-

tiske storhedsvanvid,” forklarer Erik en oktav lavere. ”Vi satte 

livet på spil, fordi vi tror på en verden med plads til alle.”  

”Det lyder godt.” Mikkel slipper kniven, læner sig tilbage og 

slår armene ud. ”Alle betyder vel alle, så vi byder hermed vel-

kommen til et medlem af Nationalt Folkeparti.” 

Erik stirrer på Mikkels udslåede armene. Læberne dirrer, men 

inden diskussionen letter, lander Maja en spids albue i Mik-

kels side, så han klapper vingerne sammen og aflyser flyvetu-

ren ud i den endeløse debat.  

”Vi trænger til rygepause.” Hun rejser sig fra bordet, mens 

hænderne samler bestik og glas på tallerkenen. ”Tak for mad, 

mor.” 

Sonja nikker, mens Erik forsvinder ud på terrassen.  
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”Vores første problem er, at Dylan er medlem af Nationalt Fol-

keparti.” Erik tænder en smøg og tager et langt sug. ”Vores 

største problem er, at han næppe kender faren ved sit foreha-

vende.” 

Maja rækker ud efter smøgen. Skuer rundt i de tilstødende 

haver. Ingen uønskede tilskuere. Tager et sug. Hoster.  

”Du må gøre noget!” fortsætter han, mens den store hånd 

klapper hende let på ryggen og løsner smøgen fra de knugen-

de fingre.  

”Må jeg gøre noget?” Hun holder sig for brystet. ”Det er sgu 

da din søn.” 

”Det er flot.” Han tager et hvæs og forsætter, mens røgen siver 

ud mellem tænderne. ”Hvordan tror du, at Dylan vil reagere, 

hvis hans far tropper op efter tyve års fravær? Tror du, at han 

lytter?” 

Gløden peger i hendes retning. Hun renser tankerne for eks-

plosiver og finder de lette skyts frem:  

”Du kunne sige undskyld, fordi du forlod ham.” 

”Undskyld?” Hans øjne bliver smalle. ”Hvordan kan jeg und-

skylde, at hans mor snød med p-pillerne, fordi hendes lille 

hjerne ikke forstod, at jeg var forpligtet på fred i et fremmed 

land?” Gløden lyser op. ”Hvordan kan jeg undskylde, at hun 

påtvang mig et umuligt valg, da jeg stod på hospitalet med 

min lille søn i armene? Og da jeg kom hjem, var løbet kørt.” 
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Han puster røgen ud i en lige stråle, der står stille i den frost-

klare luft og tegner erindringens bro til en lille dreng. Der blev 

givet. Og taget. ”Og det første, jeg kan bidrage med, er en ski-

deballe og et krav om, at han skal melde sig ud af det lort!” 

Den brede underlæbe dirrer. Trækker tårer i hendes øjne. Og i 

hans.  

”Det her var aldrig sket, hvis …” 

”Hør nu her.” Hun tørrer hånden over ansigtet og rusker ham 

blidt i skulderen. ”Han er tyve år, måske er det bare ungdom-

mens dumhed?” 

”Dumhed?” De lange fingre tværer filteret ud i urtepotten. 

”Hun skrev, at han fik ene 11- og 12-taller til studentereksa-

men. Du skal fandeme ikke bilde mig ind, at han ikke har set, 

at der står skrevet med store fede bogstaver på hvert gadehjør-

ne, at Nationalt Folkeparti ikke er stuerent. Han er fandeme 

ikke dum.” 

”Men …” 

”Maja, du blev skræmt af de hvide gravsten, men det var mig, 

der sprang ned i gravens sødlige stank af slagtehus og vendte 

hvert lig i søgen efter overlevende, mens mine mænd holdt 

adrenalintændte serbere på afstand.” Den lange arm lægger 

sig bag hendes på skulderen og et øjeblik står de som to tvil-

linger forbundet af en blodig navlestreng. ”Jeg har lovet, at det 

aldrig sker igen. Ikke i vores familie.” 

De lange fingre klemmer let, og hun kigger ind i hans af-

grundsblå øjne, mens billeder af bagbundne lig glider ind over 

minderne om enkernes tomme blikke.  

”Vores blod er historiens tårer.” Han bøjer let i knæene, så de 

er i øjenhøjde. ”Du kan hilse knægten og sige, at hans far hed-

der Erik Melchior Danielsen.” 
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Mikkel styrer den sorte Golf med én hånd. Majas blik følger 

hedens silhuetter, der glider forbi i mørket og trækker tanker-

ne fra Eriks afvisning af Dylan til republikken Srpska den dag 

for ti år siden, da hun kørte op til hans gamle patruljebase.  

Den serbiske landsby stod med lyse facader og røde tegltag. 

Mændene tøjrede kvæg og stakkede halm. Kvinderne holdt 

hus, hængte tøj op og hakkede køkkenhaver. Landskabet duf-

tede af høst og evig sommer. Og hun var tilsyneladende den 

eneste, der skuede ind i historiens rædselskabinet. For lands-

byens borgere trådte behændigt i hinandens fodspor, så de 

undveg landminer og hvide gravsten. Men friluftsspillet skar i 

øjnene.  

Led de af hukommelsestab? Led de af fornægtelse? Led de af 

anger? Eller led landsbyens borgere af lidt af hvert? Én udpe-

gede de bosniske naboer. En anden gravede hullet, hentede 

skolekammerater, veninder, fætre og tanter i marken og stille-

de dem op på række. En tredje trykkede på aftrækkeren. En 

fjerde stjal indboet. En femte nedbrændte hjemmet. Hvem er 

da den skyldige? Eller måske rettere: Hvem er da den uskyldi-

ge?  

Det stjålne TV-syndrom kalder forskere tilstanden, fordi hele 

landsbyer er tynget af anger, fornægtelse og ønsket om kollek-

tiv forglemmelse af netop den dag, hvor alle løb i samme ret-

ning, og ingen stoppede op. Stop.  

Erik har ret. Vanviddet skal standses, før det løber løbsk. Men 
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Nationalt Folkepartis lejesvende har alene erklæret verbal krig 

mod det udanske og viser ingen tegn på en ny bølge etnisk 

udrensning. Eller måske gør de? Måske var det netop på den 

måde, nationalisterne fremmedgjorde bosniere og mobilisere-

de serbiske bønder mod de naboer, der hjalp med høsten og 

husede deres børnebørn? 

Hun skuler til den ranke silhuet i mørket. Mikkel forstår intet, 

når han frejdigt erklærer, at nationalister kan være gode men-

nesker inde bag de politiske holdninger, og han derfor kræver, 

at enhver er velkommen i deres hjem. Det er ikke alene naivt. 

Det er udtryk for hans uudgrundelige inkonsekvente holdning 

til livet.  

Politiske ideologier kan ikke adskilles fra kroppen. Identiteter 

er politiske. De serbiske landsbyborgere er alle skyldige. Og 

hun er skyldig, hvis hun lader Dylan drukne i nationalismens 

galde, når han tydeligvis har brug for hjælp.  

En kold hovedpine breder sig over hendes pande, og hun la-

der kroppen synke ned i passagersædets opvarmede mørke. 

Måske er det hans ungdomsoprør. Måske opdager han selv 

vildfarelsen. Måske skal hun se tiden lidt an. Se, om hun kan 

møde ham på en positiv måde. Varmen spreder sig i kroppen. 

Og lære ham at kende. Ordentligt. Hun lukker øjnene. Stilhed.  

Men kroppen stivner. Hvad nu, hvis han mener det? Hvad nu, 

hvis hans politiske karriere tager fart, og partiets ytringer fly-

der ud af hans mund og ind i æteren? Islam er i sin grundvold 

ondskab. Moskeer er arnesteder for ekstremisme. Muslimske mænd 

voldtager deres døtre. Danske konvertitter er moralske forbrydere. 

Dårskaben er indlysende, men den totale fremmedgørelse af 

muslimsk liv åbner hendes øjne.  

Det må aldrig komme ud, at Maja Maria Danielsens nevø er 

medlem af Nationalt Folkeparti. Aldrig.  

Hovedpinen vender tilbage. Dylans nationalistiske tilbøjelig-

heder udfordrer ikke alene hendes akademiske omdømme, 

som Mikkel fejlagtigt tror. De blotter familiens historiske sår. 
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Truer den selvforståelse, hun møjsommeligt har opbygget af 

glemsel og akademiske titler.  

Dylan skal ikke kun hjælpes. Han skal stoppes.  
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