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”Denne bog er fiktion. Den research, der ligger til grund 

for bogens tilblivelse, er baseret på kilder, der er 

offentligt tilgængelige. Enhver association til virkelige 

hændelser i relation til personer, virksomheder, 

organisationer, geografiske lokaliteter, situationer og 

processer er udelukkende et resultat af forfatterens 

fantasi. Synspunkter og holdninger tilkendegivet i 

bogen er ikke nødvendigvis udtryk for forfatterens egne 

synspunkter og holdninger.” 
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Indledning 

 

 

Egypten, juni 2012 

 

et går over om lidt,” sagde Jensen, men han vidste 

kun alt for godt, at virusset, han selv havde døbt DV, 

var ved at opløse mandens indre. De rødsprængte øjne havde 

han set før, og da han smilede beroligende til manden, 

druknede smilet i lyden fra den cocktail af spyt og blod, der 

kortvarigt dannede farverige cirkler i ørkensandet. 

 Solens glimt i kanylen, der blev hamret i brystet, var det 

sidste, manden så, inden der endelig blev vist nåde. Så strøg 

Jensen øjnene og lod mandens blik synke ned i det evige 

mørke, mens han forseglede kanylen og lod den glide tilbage 

i inderlommen. Frygten plantede et frø i ham. Det ville spire, 

indtil han fik sikkerhed for, at DV endelig var besejret. Hvor 

ville det ende? Så lagde han telefonen til øret. 

 ”Hvad er status?” spurgte stemmen fra OPT. 

 ”Inficeret er afgået ved døden. Vi har brug for transport af 

isoleret blod.” 

 ”Forstået! Vi sætter i gang.” 

 

De fire andre OPT agenter, alle udvalgt til missionen i 

Egypten på grund af deres unikke kompetencer, lænede sig 

over tre mænd i sort, der lå i sandet. De små ringe i panderne 

var som udført af en kunstnerisk hånd og krudtrøgen fra 

pistolerne, der havde sendt kuglerne af sted, smeltede 

sammen med ørkenbrisen og opløstes som åndetåger, der 

havde udfriet verden. 

 Fra det indre af Keops pyramiden, sådan så det ud, som 

havde en dæmonisk skarabæ kravlet op fra sit skjul og 

forvandlet sig til den skinnende bil, hvor manden bag rattet 

sendte et blik, der var så ondt som fra dæmonen selv. Så blev 

”D 
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der givet gas, og bilen blev slugt i en sky af ørkensand. Nu 

kunne han kun afvente tidspunktet, hvor DV-virusset igen 

ville stikke sit stygge ansigt frem i lyset, men han håbede et 

eller andet sted i sit indre, at han måske havde begravet DV.  
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Frunze, Ukraine 

 

 

Februar, 2014 

 

 det østlige Ukraine viste naturen sit ugæstfrie ansigt, der 

ville få selv en hårdfør kosak til at bide tænderne sammen. 

En flok måger havde trodset vinterstormen og ventede på det 

øjeblik, hvor de kunne få resterne af en vinterhare, som en 

kongeørn havde nedlagt. Naturens lov, den stærkeste over-

lever og den svageste dør, herskede her. 

 To soldater betragtede fra deres læside under udhænget på 

hovedbygningen, hvordan mågerne tvang kongeørnen på 

flugt. Så svingede den ene soldat sin riffel, og i en glidende 

bevægelse fandt våbenet plads mellem mandens skulder og 

kind. Med en glødende cigaret dinglende i mundvigen sigtede 

han mod mågerne, der nu sloges om resterne af vinterharen. 

Alle, undtagen én, lettede, da smældet gav ekko. De to 

soldater grinede, mens fuglen skreg i sit forsøg på at flyve. 

En pengeseddel skiftede ejermand, før riflen igen blev lagt til 

kinden og endnu et smæld gjaldede og så var mågens krop 

og hoved skilt ad. 

 ”Sådan gør man det,” triumferede Sergej, tidligere elite-

soldat i den usbekiske nationalgarde, nu lejesvend for den 

højestbydende og i Ukraine for at gøre det, han gjorde bedst. 

 Ditmir, som gik under navnet den albanske djævel og var 

kendt og frygtet for sit temperament, krængede sit ansigt i 

en vred fold, mens han lagde kolben på plads under hagen. 

 ”Så se her, Sergej,” sagde han. 

 Ditmir nåede dog ikke længere, før trædøren bag dem blev 

åbnet med et par hårde spark. ”Hvad nu?” vrissede han, og 

begge soldater saluterede med en uformel honnør den ene af 

de tre mænd, der kom ud af bygningen. 

I 
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 Doktor Fredrik John Ritzlek, der efter eget ønske blev kaldt 

doktor John, skuttede sig mod vinden og trak pelskraven op 

om ørerne, mens næsetåge stod som morgendis omkring det 

gråsprængte hår. Det var her i denne udkant af Ukraine, at 

doktor John havde fundet sit kald og fået oprejsning efter 

den ydmygende afskedigelse som professor i virologi på 

universitetet i Salzburg. Her kunne han fuldbyrde sin drøm 

om at skabe den perfekte antivirus, så verden ville berømme 

ham med en plads på listen over historiens største genier. 

Det var et mål, han ville gøre alt for at nå. 

 Efter doktoren fulgte to assistenter, og da de var kommet 

udenfor, gjorde de tegn mod døren, hvorefter en gruppe på ti 

mennesker kom ud af bygningen. Der var seks voksne og fire 

børn, alle var de iklædt pelsfrakker. 

 ”Før dem over til barak tre,” sagde den ene assistent på 

russisk. 

 Med en håndtragt for øret lyttede Ditmir, inden doktor 

John gik tilbage mod den mørke bygning og igen forseglede 

døren indefra. 

 Med stive blikke kiggede de ti personer på døren, som om 

de afventede et tegn fra vagterne. Deres ansigter stod i 

kontrast til den hvide sne, og de fire børn knugede de 

voksnes hænder. 

 En pige kiggede op på en af de voksne kvinder. ”Mor, hvad 

skal der ske nu?” spurgte hun. 

 Moren kiggede kærligt på sin datter. ”Snart er vi inde i 

varmen, Anna,” svarede hun, mens en frostklar tåre trillede 

ned ad hendes kind. 

 Familien Ilić fra Serbien bestod ud over Anna og hendes 

mor af en far og en storebror til Anna. De var sendt til Frunze 

sammen og fandt nu håb i de løfter, de var blevet stillet i 

udsigt. 
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Indenfor i hovedbygningen rystede Doktor John og de to 

assistenter pelsfrakkerne fri for sne, før de hang dem på 

knagrækken til venstre for døren til deres arbejdslokale. 

Udenfor gav Ditmir og Sergej tegn til den lille flok. 

 ”Følg med os, men pas på, det er glat,” sagde Sergej og gik 

med tunge skridt gennem sneen. 

 ”Mor, hvor skal vi hen?” spurgte Anna Ilić. 

 ”Vi skal over i huset, hvor vi boede først,” svarede moren 

og lagde en arm om sin datter. 

 Sergej gik forrest, efter ham traskede den lille flok, mens 

Ditmir dannede bagtrop. De gik bag om hovedbygningen og 

passerede de to første bygninger, hvor sneen havde samlet 

sig i driver. 

 Da de nåede den tredje barak, vendte Sergej sig om mod 

gruppen. 

 ”I skal ind på den anden side. Den her er blokeret af sne,” 

kommanderede han med en stemme, der var koldere end 

vinden.  

 ”Jeg fryser,” stammede Anna og flettede sine små fingre i 

sin mors hånd. 

 ”Vi er snart inde, min skat,” blev hun beroliget af sin mor, 

som samtidig lagde sin anden arm om sin søn. 

 De to børn smilede beroligede. 
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Dag 1, juni, 2014. Onsdag 

 

 

avde klokken været mellem femten og sytten, ville et 

mylder af mennesker have præget metrostationen T-

Centralen i den svenske hovedstad Stockholm. Den aften, 

klokken 21:27, ventede elleve personer på toget. En mand i 

businesshabit svajede frem og tilbage, så kvinden i den 

nedringede kjole rykkede et par skridt nærmere bænken, 

hvor et ungt par talte om dagens udfordringer på univer-

sitetet. Det unge par betragtede kvinden, de to unge fyre i 

hættetrøjer, håndværkeren, den ældre herre med blød hat og 

de to mænd, der bladrede i dagens gratisavis. 

 Pludselig stormede en ung mand ned ad rulletrappen. Han 

stoppede på kanten af perronen. Ikke kun svedperlerne i 

hans ansigt, men også lampernes refleksion i øjnene, der så 

indskrumpede ud i den gullige hud, tiltrak sig opmærk-

somhed. Den unge mand var knap nok standset, før en 

kvinde i løb kom til syne. Hun fortsatte, indtil hun befandt 

sig en meter fra den unge mand, der nu snappede efter 

vejret. 

 ”Du skulle ikke være fulgt efter mig, Monique,” udbrød 

han, da han så hende. 

 ”Hvad er der galt? Du kan ikke gøre sådan,” svarede hun 

med grødet stemme. ”Det gør man ikke, når man elsker 

hinanden. Og jeg elsker dig, Johan.” 

 ”Jeg elsker også dig, Monique. Det er jo derfor, det bliver 

nødt til at være sådan.” 

 ”Hvordan? At det sidste er en sms, før du forsvinder?” råbte 

hun. ”Lad mig hjælpe dig, hvis der er noget galt.” 

 ”Du kan ikke hjælpe med det her, Monique. Det er ikke 

sikkert for dig.” 

 ”Hvad er ikke sikkert? Hvad mener du, Johan?” 

H 
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 ”De ser det hele, de er over det hele. De kigger sikkert på 

os nu,” svarede han og pegede samtidig med hovedet mod et 

af de mange kameraer, som metrostationen var udstyret 

med. 

 ”Hvem de? Hvad taler du om? Det giver ikke mening. Har 

det noget med dit arbejde at gøre?” 

 ”Du skal tage væk,” vrissede han pludselig og bankede to 

gange på brystet. ”De ved det hele, og ingen får lov at stå i 

vejen for dem. Det er derfor, jeg ikke har fortalt dig noget, 

Monique. Det er for at beskytte dig. Find den sorte boks og 

tag hen, hvor du er sikker, når jeg er væk. Du må ikke tage 

til lejligheden. Tag direkte af sted.” 

 ”Jamen, det kan jeg jo ikke. Lad os tage væk og klare det 

sammen,” græd hun. 

 Så smilede Johan, selvom han ikke kunne skjule tårerne i 

øjenkrogene.  

 ”Jeg tager med toget nu. Du må ikke tage til lejligheden. 

Lov mig det!”  

 Hun nikkede. ”Jeg lover det” sagde hun. 

 ”Jeg elsker dig, Monique.” 

 ”Jeg elsker også dig, Johan.” 

 

Da der hørtes en rungende lyd i metrotunnelens mørke, 

hoppede Johan Krause ud på skinnerne. Lige før toget kom 

til syne, stod han som en silhuet mellem skinnerne, indtil 

skriget fra Monique Olsson overdøvede alle andre lyde. 

 ”Johan … nej!” skreg hun. 

 Perronen var med ét forvandlet til en scene med statister, 

der blot betragtede. Som i en tidslomme frøs deres blikke, 

mens fløjten tudede om kap med togets bremseskiver. 

 Så blev der stille. 

 ”Hvad pokker, hvad sker der dog?” udbrød manden i habit, 

mens indkøbsposer faldt på betonen. 
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 De unge mænd tabte deres avis, pigen på bænken skreg og 

trykkede hovedet ind til sin kærestes skulder. Hånd-

værkeren var den første, der reagerede, han løb hen til 

kvinden, Monique Olsson, der sad på knæ, med hænderne 

foldet om ansigtet. 

 ”Johan, hvorfor?” fremstammede hun. 

 Håndværkeren lagde en hånd på hendes skulder. ”Kan jeg 

gøre noget?” spurgte han og satte sig på knæ med begge arme 

svøbt omkring hende. 

 ”Jeg må, jeg ved ikke,” hulkede hun, mens hun  begyndte 

at gå med sløve skridt, indtil hun til sidst satte i løb op ad 

rulletrappen. Hun kiggede sig ikke tilbage én eneste gang, 

før hun igen stod under åben himmel. 
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Dag 2, juni, 2014. Torsdag. 

 

 

t sted i Jylland lå stilheden som et lunt tæppe over den 

toetagers gule murstensvilla, indtil en ringetone fyldte 

soveværelset med sin karakteristiske lyd. Jensen åbnede 

øjnene et par gange, før natlampen blev vækket til live og 

spredte sit diskrete lys over sengebordet. Så åbnede han 

skuffen og tog det lille apparat i hånden. 

 ‘OPT til modtager’, stod der i displayet. 

 Han var som altid klar over, at det ikke varslede godt, når 

bipperen i hans skuffe gav lyd. Han strækkede sig og gik mod 

badeværelset. Med et blik på sengen, på Anne der stadig sov, 

lukkede han forsigtigt døren. 

 ”Så skal vi til det igen,” brummede han, mens et par 

håndfulde koldt vand blev smidt i det søvnige ansigt. Spejlet 

svarede ikke, og han stirrede bare ind i sit eget blik og tænkte 

tilbage i tiden. 

 Allerede i folkeskolen, hvor han blev betragtet som en 

nysgerrig og lærevillig elev, vidste han, at han ville kæmpe 

mod uretfærdighed. Og allerede dengang blev han klar over, 

at hans største modstander var ham selv og det raseri, der 

spontant kunne opstå i hans indre. Han havde ikke tal på de 

gange, han havde siddet på inspektørens kontor og fået at 

vide, at aggression og vold er den sidste udvej for at løse en 

situation. Da han tog kampen op mod seks uregerlige drenge 

på skolen, kulminerede det, og kun en forståelse for hans 

retfærdighedssans gjorde, at han ikke blev smidt ud af 

skolen. De seks drenge udgjorde ikke længere en trussel og 

forlod skolen som gennemsnitselever. Men han ændrede sig 

ikke, og kampen for at gøre det rigtige og kontrollere sin indre 

vrede fulgte ham i gymnasiet og ind i voksenlivet. I tiden som 

værnepligtig ved dronningens livgarde kæmpede han også 

mod sig selv og erkendte, at militæret ikke var svaret på hans 

E 
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ambitioner om at gøre verden til et mere retfærdigt sted at 

være. En måned inden værnepligtens afslutning blev han 

rekrutteret til OPT: Observe & Protect the Thruth. 

 Dobbeltlivet som freelance ornitolog, hvor han kunne 

tilbringe lang tid alene i naturen, var et perfekt match, når 

han blev mobiliseret og kaldt til tjeneste. Hvordan identiteten 

for ham og andre i organisationen var beskyttet, blev han 

først klar over efter et år, da han steg i graderne og blev stillet 

spørgsmålet. 

 ”Er du klar? Er du klar til OPT niveau 4?” 

 Som første gang, da han blev rekrutteret, til OPT 3, var der 

kun et muligt svar. 

 ”Jensen er klar.” 

 Det blev hans liv, og det var det, han var. OPT på højeste 

niveau. 

 ”Det er det, jeg er,” hviskede han tørt. 

 Barbering havde ikke stået på agendaen i et par dage og 

det lød som et råkostjern, da begge håndflader masserede 

ansigtet. Så slyngede han morgenkåben omkring sig, gik ind 

i soveværelset igen, ud i entreen og op ad trappen til anden 

sal, to trin af gangen. Arbejdsværelset, som han kaldte det, 

hvor vægge, hylder og borde var prydet af udstoppede fugle, 

diplomer og alskens fugleknogler og kranier, var hans 

arbejdsplads, når han var hjemme. Det vidste hans to børn 

godt, her var der adgang forbudt, det var fars værelse. Det 

eneste, der skilte sig ud og ikke havde fjer eller tilknytning 

til universet af fugle, var den computer, der stod midt på det 

ovale skrivebord, og den højryggede drejestol, hvor han ville 

modtage den første briefing.  

 Ingen ville kunne mistænke det gamle udstyr for at være 

den primære kontakt. Han var trænet til at udholde det 

meste, men det lille gisp i brystregionen, hver gang han satte 

sig i stolen, det havde han aldrig vænnet sig helt til. Det 

fortalte han aldrig til nogen, det var hans hemmelighed. Så 
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begyndte computeren at snurre og et ikon med overskriften 

‘OPT’ viste sig på skærmen. Et klik med musen startede 

krypteringssekvensen. 

 ‘Indtast Password’ stod der. 

 ‘Godkendt’ stod der med det samme, hvorefter ‘Sikring af 

linje initieret’ blinkede på skærmen, indtil et nyt vindue 

dukkede op: 

 ‘Velkommen til OPT – gennemfør iris test’. 

 Han tænkte aldrig over proceduren, det var blevet en 

rutine, som kroppen nærmest udførte af sig selv, så tonede 

‘Iris ID godkendt’ frem på skærmen. 

 ”Godmorgen Jensen”, blev der skrevet i dialogboksen. 

 ”Godmorgen OPT”, skrev han tilbage. 

 ”Der er brug for dig.” 

 ”Sagen?” 

 ”Vi har fundet DV i Stockholm.” 

 Så holdt han en mental pause og genkaldte sig detaljerne 

om det, han troede ville være overstået. Et eller andet sted 

havde et håb spiret, at denne sag ville gå i sig selv, og at DV 

var et overstået kapitel, efter den pludselig forsvandt sporløst 

for to år siden, men håbet havde aldrig spiret til tro. 

 ”DV?” spurgte han. 

 ”Ja, samme stamme som i Egypten.” 

 ”Prioritet?” 

 ”P3.” 

 I OPT blev alle sager som udgangspunkt klassificeret som 

prioritet 3, Men når han blev indkaldt, havde sagerne en 

skræmmende tendens til at skifte til P4 og – i flere tilfælde, 

end han selv syntes godt var – til P5, det højeste risikoniveau, 

hvor alle ressourcer i OPT var til rådighed. 

 ”Forventet varighed og geografi?” skrev han. 

 ”Ingen estimat på varighed, geografi måske globalt.” 

 ”Jeg er tilbage om ti minutter.” 

 ”Ok.” 
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 Så gik han nedenunder igen og ind i soveværelset. Anne 

sov stadig. 

 

Når han selv sov, bevægede han sig ikke, men lå som en 

mumie indhyllet i sin balsamering. Da Anne og han mødtes 

for mange år siden, mistænkte hun ham en enkelt gang for 

at være død. Hun ruskede ham i panik. Så slog han øjnene 

op og blinkede til hende. Hun blev vred, huskede han, det 

var, fordi hun var bange, sagde hun, bange for, at han var 

død. Det var hun ikke mere, bange for at han ville dø i sin 

søvn, men det var hun til gengæld, når han tog af sted. Hun 

var vidende om, hvad han var, men ikke hvad han gjorde, 

hvad opgaven gik ud på, og hvilke risici han udsatte sig selv 

for. Det vidste hun ikke; hun vidste kun, at det var 

proceduren ikke at vide noget.  Det var hun tryg ved, så tryg 

som hun kunne blive. 

 Anne var mere rørlig i sin søvn. Øjenlågene, der virrede, når 

hun drømte; det lille tic i læben, tæerne der krummede sig, 

og det lille spjæt med fingeren, lige før hun vågnede, var alle 

kendetegn, der formåede at give ham den brusende for-

nemmelse, der var med til at holde ham fast i kærligheden 

og anstændigheden i verden, alt det, han kæmpede for. Altid 

havde hun været der for ham, elsket ham og tilladt ham at 

være det, han havde viet en del af sit liv til. Det var ham, det 

vidste hun. Et minut betragtede han hende og lod fornem-

melsen af kærlighed strømme gennem sin krop. Så gik han 

hen til sengen, satte sig på kanten og gled sin finger over 

hendes udækkede arm. Der kom ingen reaktion. Først da 

han strøg et par fingre over armen, drejede hun hovedet og 

sendte ham det smil, han i sin tid havde forelsket sig i. 

 ”Du er tidligt oppe,” sagde hun og gned øjnene. 

 ”Undskyld, jeg vækkede dig,” hviskede han. 

 ”Det er ok.” 

 ”Der kom en besked.” 
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 Så vågnede hun helt: ”Skal du?” 

 ”Ja!” 

 ”Er du klar?” 

 Han nikkede.  

 ”Hvornår?” 

 ”Nu.” 

 ”Hvor længe?” 

 ”Det ved jeg ikke. Jeg tager af sted om en halv time.” 

 ”Ok, skat. Vær nu forsigtig,” svarede hun formanende. 

 ”Det lover jeg. Inden du kan sige vupti, sidder jeg her igen,” 

smilede han med hænderne om hendes ansigt. Så kyssede 

han hende og satte kursen mod køkkenet og begyndte at 

grynte på sædvanlig vis: ”Kaffe, det trænger vi til.” 

 Anne smilede ved tanken om, at hendes ellers så intel-

ligente mand gik og mumlede for sig selv som en anden 

huleboer. Det var ham, der var hendes sjælemage, med hvem 

hun hørte sammen. Det vidste han godt, for det havde hun 

sagt til ham kort tid efter deres første møde. Han fyldte 

kruset med den lokale fodboldklubs logo til kanten med 

kaffe, gik ovenpå og gled ind i arbejdsværelset og satte sig 

foran computeren. ´Jensen er klar’, skrev han. 

 ”Bekræftet. Vi overfører sagsakt.” 

 ‘Overførsel komplet’ stod der et øjeblik efter. 

 ”ID og intropakke?” 

 ”Pakke 3 med ID klar på første location.” 

 ”Forstået. Location, København?” 

 ”Ja. Sædvanlig location.” 

 Forstået. Jeg tager af sted om en halv time. 

 ”Bekræftet. Held og lykke, Jensen. Slut.” 

 Hans tanker blev kortvarigt afbrudt, da printeren 

rumsterede og spyttede to stykker papir ud: en sagsakt og 

en journal. Han lagde sagsakten og journalen på OPT-

aspiranten Persson i sin brune mappe uden at læse dem. På 

vej til badeværelset tænkte han på sin egen beslutning om at 
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identificere en ny OPT4 i Sverige. Det havde de brug for, og 

nu ville Persson få chancen. 

 Den specialdesignede afslappede uniform med bukser, 

skjorte og blazer var som alt andet i OPT perfektioneret til at 

være et redskab, hvor intet var overladt til tilfældigheder. Alt 

havde en funktion. Den tog han på. 

 

Anne stod i entreen, kun iført morgenkåbe. 

 ”Er det nu? Husk at...” 

 ”Selvfølgelig,” afbrød han, allerede på vej ind i værelset 

under trappen, hvor han forsigtigt åbnede døren og betrag-

tede sin otteårige søn Mads. Så kyssede han ham i panden 

og trak dynen over den sovende dreng, der var en sovetryne 

som sin mor. Han smålo på vej til sin datters værelse. Mette 

var allerede vågen, da han førte hånden over hende. Hun 

havde som altid sovet med et øje halvåbent, som han selv 

gjorde. Hendes tilkommende mand ville få kamp til stregen, 

ikke kun fra ham, men også fra hende. Han kluklo. 

 ”Godmorgen far,” sagde Mette. 

 ”Godmorgen, min skat. Hvorfor sover du ikke?” 

 ”Jeg kan ikke sove mere. Skal du rejse?” 

 ”Ja. Der er noget vigtig, jeg skal gøre.” 

 ”Er det farligt?” spurgte hun med et bekymret udtryk. 

 ”Nej. Det er en opgave, jeg skal løse. Som når du har lektier 

for i skolen.”  

 ”Ja, ja. Den er god med dig, far. Pas nu på.” 

 ”Det lover jeg,” sagde han. ”Sov nu videre og pas på din 

lillebror, mens jeg er væk.” 

 ”Det skal jeg nok,” sagde hun og lagde sig igen. 

 Han vidste godt, at straks efter han forlod huset, ville hun 

stå op, begynde sin dag og vente på, at den søvnige lillebror 

ville stå op. 

 ”Så er det nu,” sagde han, da han stod i gangen. 
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 Blikket, som Anne sendte ham, var en påmindelse om at 

passe på sig selv. Han nikkede og kyssede hende farvel. 

 ”Vi ses lige om lidt,” sagde han. Derefter gik han ud ad 

døren og lukkede den bag sig. Nu satte han kursen mod en 

virus, som han håbede, han en gang for alle kunne gøre en 

ende på. 

 

Som sædvanlig krydsede han vejen med villaer og gik 

gennem det skovlignende buskads ud på stierne. I samme 

sekund han gik ud ad døren, begyndte han at forberede sig, 

mentalt som fysisk. Bag den nedlagte godsbanestation 

tonede den grå skygge frem med slappe vinger, som havde 

de tænkt sig at knække af i morgenvinden. Det lignede et 

slumrende insekt, der pludselig opdagede, det ikke kunne 

flyve. Ved første øjekast var det svært at tro, den pære-

formede helikopter nogensinde ville bringe ham til Sjælland. 

Det sidste stykke over det buskede vænge gik han hurtigere, 

og et øjeblik efter bankede han to gange på ruden til 

cockpittet. Straks kom et lysende display til syne. 

 ’Iris id tjek’ lød en stemme. 

 Han spilede øjnene ud. Så gik døren op, og de halvsøvnige 

rotorblade begyndte at bevæge sig, samtidig med han gav 

piloten tegn til afgang. Helikopteren steg hurtigt til vejrs og 

satte kursen mod øst, mens solen kæmpede mod morgen-

disen og vandspejlet over Kattegat brød horisonten. 

Helikopteren piskede med næsen foroverbøjet gennem 

luften, da Sjællands Odde tonede frem i horisonten. 

Destinationen var Frederiksberg idrætsanlæg, det samme 

som sidst han var af sted, men opgaven var ikke den samme, 

det var den aldrig. Svævende ind over stadion gjorde han sig 

klar, åbnede døren og bankede to gange på ruden til 

cockpittet. Piloten nikkede, før Jensen sprang de tre meter 

ned på græsset. I raskt trav startede turen mod Vanløse 

metrostation, der i fugleflugt lå otte hundrede meter væk. Da 
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han sad i toget, fandt han sagsakten og Perssons journal 

frem og tog kasketten med F.C. Københavns logo på. Der var 

kamp i weekenden, en perfekt anledning for en fra den jyske 

fanskare. Så læste han sagsakten. 

  


