
Appendix I:

Handouts





3.1.1 Sveket

fånge #02123101
Du har varit inspärrad här i fem år sedan du greps som ”olaglig komba-
tant” vad det nu innebär? Just nu är du ”olaglig fånge” enligt någon 
konvention. Det spelar ingen roll längre. Kommer du nånsin komma ut? El-
ler är detta kampen? Är detta ett personligt purgatorium som du utsatts 
för av skaparen? Lever du inte längre? Vad är målet med din existens? Du 
har kommit fram till att nu när de tagit allt ifrån dig har du endast 
läran kvar. Att vara stark i själen är din enda räddning. Du har bestämt 
dig för att inte ge vakterna någonting. De har ju redan tagit allt som 
betydde något för dig så nu återstår bara dina tankar.  

fånge #03011102
När du tillfångatogs och skickades till den här förvaringen var du säker 
på att du skulle bli avrättad. Men gud räddade dig, trodde du, för du 
har nu varit här i snart fem år. Sedan insåg du att det var tvärtom. Du 
dog redan innan du tillfångatogs. Nu andas du och äter bara för att vara 
ett uppvisningsobjekt för dina fiender, en triumf. Du tänker ofta på din 
familj, din mor och din syster. Lever de fortfarande? Vet de vart du är? 
Tror de liksom du att du är död? Spelar det någon roll? Du tror det, att 
ge upp hoppet vore att verkligen dö och bli deras triumf. Du har bestämt 
dig för att fortsätta kämpa på varje litet sätt du kan komma på.
Din medfånge #04956204 sa att fånge #04885205 hade utväxlat menande 
blickar och nickat mot dig föregående kväll och nu kommer det in andra 
rapporter som pekar på ett grovt svek mot själva målet för er existens…  

fånge #03112003
Sedan du vaknade upp ur koman som läkarna sade kommit av den split-
terskada du ådrog dig under ett bombanfall i hemlandet har du varit en 
fånge i denna absurda fars de kallar ”kriget mot terror”. Du har suttit 
inspärrad i fler månader än du kan räkna till. Du kan och vill inte veta 
hur länge det egentligen är. Du har ingen aning om vart du egentligen 
befinner dig. Men det har inte förmått dig att sälja ut dina vänner eller 
värderingar. Du har vad du vet ingenting kvar. Din familj dog antagligen 
i bombanfallet. De fångar du har runt dig är det närmaste en familj du 
har kvar. I övrigt återstår gud som enda tillflyktsort. Du skulle aldrig 
ta emot något från vakterna som fånge #04885205 gjorde tidigare idag. Du 
såg honom kalasa på en smörgås. Det är inte första gången du ser en så-
dan mycket aptitlig smörgås, de har erbjudit dig liknande många gånger. 
Men aldrig att du tagit emot den. Det har alltid krävts av dig att sälja 
någon av de sista bitarna av dig själv; din värdighet, dina vänner, in-
formation om organisationen i hemlandet, din fars kontakter. Du har vänt 
och vridit på det men slutsatsen kan bara bli en: fånge #04885205 är en 
råtta!  





fånge #04956204
När du togs tillfånga efter en strid i närheten av träningslägret trod-
de du inte att det du skulle uppleva de närmaste 2,5 åren var möjligt. 
Du hade egentligen inga föreställningar om vad som skulle kunna hända. 
Men att sitta inspärrade här kunde du inte ens ha fantiserat ihop om du 
skulle fått i dig droger. Om du bara kunde få fem minuter ensam med den 
som tänkte ut det här lägret…
När du lämnade dagens förhör såg du fånge #04885205 sitta med en aptit-
lig smörgås och en kopp tillsammans med två av förhörsledarna som båda 
log brett. De var uppenbart nöjda, för inget du har sagt eller ljugit 
ihop har någonsin givit dig smörgåsar, chokladkakor eller ens ett le-
ende. Du kan inte annat göra än att anta att fånge #04885205 tjallat om 
något. Det är lågt och vidrigt.
 
fånge #04885205
Du är på väg tillbaka till din cell efter ett av dessa otaliga förhör. 
Vakterna gick åter igenom din berättelse om när du tillfångatogs på väg 
hem från skolan en vårdag för omkring 3 eller 4 år sedan, men denna gång 
var det lite annorlunda, de gav dig en smörgås och en kopp med varmchok-
lad. Diskuterade leende igenom varje detalj i historien utan att ifråga-
sätt rimligheten i att bära ett automatvapen när man går till och från 
skolan så som de brukar. De var allmänt väldigt lugna mot hur de brukar 
bete sig. De avslutade med att säga att om du ångrade dig kunde du komma 
på förhör när du ville, det vara bara att säga till vakten, konstigt. Är 
det en ny taktik?
Kommer du någonsin härifrån skall du minsann hämnas för allt de stulit 
av dig, din ungdom, din framtidstro, din värdighet. Något annat än hämn-
den och genom den kampen mot fienden finns inte för dig, så länge du har 
dina bröder och medfångar. De är det enda stöd som finns i en stormande 
ocean av tristess, stress och leda. Ni måste hålla ihop mot den stora 
ondskan.

3.2.1 Planering
 
Judys order:
”Objektet Hassan-2, en välkänd terrorist befinner sig i XXXX. Ni skall 
gripa honom för förhör och möjlig rättegång. Inhämta de uppgifter som ni 
behöver för att utföra uppdraget på ett adekvat sätt.
Jag vill påminna er om att ni befinner er på utländskt territorium. Till 
ert förfogande står de resurser ni har med er.
Att ni inte befinner er i landet för statens räkning eller har några som 
helst order att utföra dessa aktiviteter behöver jag knappast understry-
ka. Ej heller att ni inte kommer att tillåtas några som helst kontakter 
med landets polis eller rättsväsende. Om någon av er skulle avslöjas, 
gripas eller dödas kommer utrikesminister dementera alla kännedom om er 
existens.”

























3.3.1 Träningslägret

Sergeanten har givit orden: Första grupp skall understödda av andra grupp ta 
byggnaden och nedkämpa fienden! Det skall vara relativt enkelt enligt sergean-
ten, om vi bara samarbetar och använder den träning vi fått sedan vi började 
för tre dagar sedan, som bestått i att ta isär och sätta ihop automatkarbinen 
och bädda sin säng. Sergeanten är ett rövhål. 
Det gäller att vara bäst för att visa sin duglighet som ledare. Att bli grupp-
befäl är bara det första steget på vägen i en karriär som krigare. Att ge rätt 
order vid rätt tillfälle och att leda genom exempel. Att varje del av gruppen 
fungerar och gör det de är bäst på så kommer det här att gå bra!

Sergeanten har givit orden: Första grupp skall understödda av andra grupp ta 
byggnaden och nedkämpa fienden! Det skall vara relativt enkelt enligt sergean-
ten, om vi bara samarbetar och använder den träning vi fått sedan vi började 
för tre dagar sedan, som bestått i att ta isär och sätta ihop automatkarbinen 
och bädda sin säng. Sergeanten är ett rövhål. 
Det gäller att vara bäst för att visa sin duglighet som ledare. Att bli grupp-
befäl är bara det första steget på vägen i en karriär som krigare. Att ge rätt 
order vid rätt tillfälle och att leda genom exempel. Att varje del av gruppen 
fungerar och gör det de är bäst på så kommer det här att gå bra!

Sergeanten har givit orden: Första grupp skall understödda av andra grupp ta 
byggnaden och nedkämpa fienden! Det skall vara relativt enkelt enligt sergean-
ten, om vi bara samarbetar och använder den träning vi fått sedan vi började 
för tre dagar sedan, som bestått i att ta isär och sätta ihop automatkarbinen 
och bädda sin säng. Sergeanten är ett rövhål. 
Det gäller att vara bäst för att visa sin duglighet som ledare. Att bli grupp-
befäl är bara det första steget på vägen i en karriär som krigare. Att ge rätt 
order vid rätt tillfälle och att leda genom exempel. Att varje del av gruppen 
fungerar och gör det de är bäst på så kommer det här att gå bra!

Sergeanten har givit orden: Första grupp skall understödda av andra grupp ta 
byggnaden och nedkämpa fienden! Det skall vara relativt enkelt enligt sergean-
ten, om vi bara samarbetar och använder den träning vi fått sedan vi började 
för tre dagar sedan, som bestått i att ta isär och sätta ihop automatkarbinen 
och bädda sin säng. Sergeanten är ett rövhål. 
Det gäller att vara bäst för att visa sin duglighet som ledare. Att bli grupp-
befäl är bara det första steget på vägen i en karriär som krigare. Att ge rätt 
order vid rätt tillfälle och att leda genom exempel. Att varje del av gruppen 
fungerar och gör det de är bäst på så kommer det här att gå bra!

Sergeanten har givit orden: Första grupp skall understödda av andra grupp ta 
byggnaden och nedkämpa fienden! Det skall vara relativt enkelt enligt sergean-
ten, om vi bara samarbetar och använder den träning vi fått sedan vi började 
för tre dagar sedan, som bestått i att ta isär och sätta ihop automatkarbinen 
och bädda sin säng. Sergeanten är ett rövhål. 
Det gäller att vara bäst för att visa sin duglighet som ledare. Att bli grupp-
befäl är bara det första steget på vägen i en karriär som krigare. Att ge rätt 
order vid rätt tillfälle och att leda genom exempel. Att varje del av gruppen 
fungerar och gör det de är bäst på så kommer det här att gå bra!









3.3.4 Bomboffer 1

Gurkförsäljaren
BOOM! Det är det enda jag kommer minnas. Jag kan inte ens nu trettio 
sekunder senare komma ihåg hur min sista kund såg ut eller vad hon köp-
te. Jag kommer minnas det här, men vad är det egentligen? I min vardag-
liga rytm står jag och säljer grönsaker när plötsligt ett öronbedövande 
vrål dränker mina sinnen. Jag ser inget för ljuset och när mina ögon 
återhämtat sig från bländningen är allt svart av rök. Genom ringandet i 
mina öron kan jag ana vrålande människor, som skriker rätt ut av smärta. 
Vad var det där? Jag klev på nått, kan det varit en zucchini? Nej det 
var större och hårdare. Jag tittar inte ner…
Mina kroppsdelar är i alla fall på sin plats… mina grönsaker kan jag nog 
glömma nu, men hur är det med mina kunder och vänner?

Mamma
Vart är mina älsklingar? Jag lever, blöder säkert men jag kan röra mig. 
Resa mig upp. Men jag ser inte genom den tjocka röken. Någon skriker? 
Vart är Rebecca och Josef? De var här alldeles nyss… bara inget hänt 
dem!  

Rebecca, barn (med ben i slamsor)  
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAj! Jag sitter fast! Mamma, det gör ont! Vart är 
mamma, vad hände, kommer jag att dö? Är mamma död? Mina ben sitter fast, 
hjälp mig loss nu!

Polis (utan arm)
Jag har blivit skjuten tidigare, det var i magen. Det är ingen angenäm 
upplevelse men smärtan kommer inte direkt. Det var först senare som jag 
insåg vad som faktiskt inträffat. Det blev ett ärr, men inga men. Jag 
får samma känsla nu. Vad har hänt? Var det riktat mot någon särskild? 
Det är blod överallt. Mycket är mitt, jag blöder i ansiktet det kan jag 
känna, det svider och glassplittret som regnade ner över mig hade tagit 
min syn om jag inte haft mina solglasögon på mig. Nu måste jag som po-
lisman hjälpa de nödställda! ABC, vem är värst där an?
[om polisen försöker använda två händer upptäcker han att han saknar sin 
vänster arm, vilket antagligen kommer göra att han svimmar]

Läkare
Jag hör nästan inget men det är min plikt som läkare att gör mitt bästa 
i en sån här situation. Om bara min mobil fungerar kan jag kanske hinna 
ringa hem och se så att allt är bra med min familj. Där är flera som blö-
der ymnigt, om jag hade haft åtminstone en förbandslåda att arbeta med. 
Måste stoppa blödningen. Där är en polis vars vänstra arm tycks saknas 
men polisen står upp, kanske inte märk det?! Avsnörande förband omgåen-
de!





3.4.2 Efter rånet  

Juan
Okej, allt är lugnt. Vi kommer undan. Stöten gick bra, Madonna blev tvungen 
att fimpa vakten, det var tydligt att han inte tänkte sköta sitt eget. Inga 
problem. Pengarna i väska. Det ÄR lugnt. Jag är samlad. Vi kommer klara 
det. Det var rätt agerat. Bra jobbat M! Okej sedan blev det lite hetsigt 
och så knäppte någon idioten som försökte hålla för dörren när vi skulle ut. Var fan 
fick han den idéen ifrån? Jävla miffo. Okej det kanske var onödigt. Men allvarligt, hur 
dum är man om man försöker hålla för dörren? Nej allt är lugnt.  

Madonna
Oshit. Oshit. Oshit alltså. Jag sköt honom. Vi steg in i banken som planerat. Jag såg 
mitt mål. Han såg oss och sträckte sig efter sitt vapen. Jag var redan där. Ingen tve-
kan. Det var flow, PANG, rakt i bröstet. Hans ögon rullade liksom bakåt. Inåt. Ett inre 
lugn skulle man kunna kalla det. Bam-bam!! Två skott till från Juan såg till att han 
inte rörde ett lillfinger till. Rånet förlöpte bra, pengar i väskorna, de märkta peng-
arna för sig. Vi kastade dem på gatan utanför, folk blev som tokiga! Rolig idé. Men jag 
går händelserna i förväg. På vägen ut var det en man som trodde att han var nån hjälte 
eller nått. Han försökte hålla för dörren så att vi inte skulle komma ut. Vart får man 
en sån idé ifrån? Trodde han att han skulle få medalj eller? Idiot. Vi tvingade upp 
dörren och sedan sköt Dominic honom. Kanske onödigt. Vi skulle ju komma ur det här i 
hemlighet. Inte skapa uppmärksamhet. Vi behöver pengarna till de andra grejerna. Det 
hade ju räckt att ge honom en snyting eller så. Vakten får ju skylla sig själv. Han 
hade ju i alla fall vapen. Den där gubben var säkert utvecklingsstörd eller nått. Det 
var onödigt. Nu är vi väl efterlysta för mord också… 

Hossen
Inte bra, inte bra, inte bra, inte bra. Okej, inga poliser, pengar i väskan. Okej, vi 
kommer undan just nu. Men två skjutna, två dödade? Vi skulle skaffa pengar inte en 
dödslista och ryktbarhet som mördare. Okej så här tror jag att det gick till: Vi kom 
in i banken, Madonna skulle hålla koll på vakten, jag skulle hämta pengarna, de märk-
ta pengarna i en plastkasse på sidan. Vakten försökte skjuta Madonna och hon stoppade 
honom. Sedan började Juan skjuta på vakten när han redan låg ner. Rena avrättningen. 
Vi fick pengarna, men på vägen ut försökte nån gubbe hålla för dörren. Dominic och Juan 
tvingade upp den sedan sköt Dominic mannen i ansiktet bara sådär. Jag kunde se att Do-
minic var rasande. Han bara stoppade sin pistol i mannens mun, det såg ut som han tänk-
te säga något sedan ångrade han sig och tryckte av. Det var blod och hjärnsubstans över 
hela väggen. Sedan sprang vi och jag lät de märkta sedlarna flyga. Folk blir som galna 
när det flyger lösa sedlar omkring. 

Dominic
Okej, vi hade en bra plan. Hämta lite pengar, lokalen täckt från alla håll. Juan och 
Madonna kollar folkmassan, Jag sköter snacket och Hossen håvar in cashen. Ichavan i 
bilen utanför. Inga problem kunde man tro. Men det här jävla bankkontoret verka vara 
fullt av hjältar. Dumma, döda jävla hjältar. Först vakten, drar tydligen vapen och de 
andra sköt ner honom. Okej, han är beväpnad och betald för att dö. Imperialistiska 
jävla fascistsvin. Okej han dog redan när han tog anställning i min mening. Men när vi 
skulle dra, vad händer? Jag frågar bara vad fan händer? Nån jävla gubbe som sett en el-
ler annan film för mycket tror att han ska få stå i vägen för fem människor med vapen? 
Hur fan tänker man då? Han måste varit helt jävla slut i huvudet. Han försökte hålla 
för dörren?! Jag och Juan tvingade upp den. Jag blir så jävla förbannad. Var det hans 
pengar kanske? Jag tänkte säga till honom vad jag tycker om såna som honom, men sedan 
small det bara. Jag sköt honom rakt i ansiktet. Det blev inget kvar. Så jävla onödigt. 
Så JÄVLA onödigt. Okej nu är vi på väg. Inga poliser bakom oss. Okej… lugna ner sig. 
Det är lugnt. Planen sprack. Men vi har pengarna och vi är på väg. Okej. Jävla onödigt!   

Ichvan
Köra bil, köra bil fort! Fort härifrån. Vad hände? Hörde skottlossning. Såg att 
de slängde ut de märkta pengarna på gatan och vi har några fulla väskor så det 
måste fungerat, men vad hände där inne egentligen?





3.4.3 Stölden

Juan
En lätt match vi går in skjuter bondläppen, tar hans dynamex
och sprayar slagord på laduväggen.

Madonna
En enkel match. Vi hotar bonden till livet, maskerade förstås. Sedan lå-
ser vi in honom med sina grisar och en veckas mat. Någon kommer ju att 
hitta honom. När vi sprängt syndarnas näste kan vi ju ringa någon så att 
han blir utsläppt.

Hossen
En enkel uppgift. Vi går in och hämtar dynamiten. Punkt slut.

Dominic
Det här måste skötas snyggt. Det blir en förövning inför vårt egentliga 
mål. Det ska vara vattentätt. Vi går in, knockar bonden utan att han ser 
oss. Tar nycklarna och hämtar Dynamexen. Sedan åker vi därifrån. Från 
att vi knockar honom till att vi är därifrån borde ta mindre än 7 minu-
ter, fem minuter för att lasta över sprängämnet och två minuter för att 
knocka bonden. Vi får inte stressa och göra några misstag. Vi måste kla-
ra det här annars är vi slut som terror-cell!

Ichvan
En enkel match: In mosa bonden, ta dynamiten och sedan drar vi. Jag kan 
smyga upp på bonden och skära halsen av honom.

3.4.4 Bomboffer 2

Grönsaksförsäljaren
BOOM! Det är det enda jag kommer minnas. Jag kan inte ens nu trettio 
sekunder senare komma ihåg hur min sista kund såg ut eller vad hon köp-
te. Jag kommer minnas det här, men vad är det egentligen? I min vardag-
liga rytm står jag och säljer grönsaker när plötsligt ett öronbedövande 
vrål dränker mina sinnen. Jag ser inget för ljuset och när mina ögon 
återhämtat sig från bländningen är allt svart av rök. Genom ringandet i 
mina öron kan jag ana vrålande människor, som skriker rätt ut av smärta. 
Vad var det där? Jag klev på nått, kan det varit en zucchini? Nej det 
var större och hårdare. Jag tittar inte ner…
Mina kroppsdelar är i alla fall på sin plats… mina grönsaker kan jag nog 
glömma nu, men hur är det med mina kunder och vänner?

Mamma
Vart är mina älsklingar? Jag lever, blöder säkert men jag kan röra mig. 
Jag kan stå upp. Men jag ser inte genom den tjocka röken? Någon skriker, 
vart är Tina och Jim? Är det någon av dem som skriker? Var är de?!  

Jim, barn (med båda armarna avslitna av splitter) 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAj! Jag kan inte röra mig! Mamma, det gör ont! 
Vart är mamma, vad hände, kommer jag att dö? Är mamma död? Jag kan inte 
röra mina armar, hjälp mig nu!





Polis
Jag har blivit skjuten tidigare, det var i magen. Det är ingen angenäm 
upplevelse men smärtan kommer inte direkt. Det var först senare som jag 
insåg vad som faktiskt inträffat. Det blev ett ärr, men inga men. Jag 
får samma känsla nu. Vad har hänt? Var det riktat mot någon särskild? 
Det är blod överallt. Mycket är mitt, jag blöder i ansiktet det kan jag 
känna, det svider i ögonen men jag kan se. Nu måste jag som polisman 
hjälpa de nödställda! ABC, vem är värst där an?

Läkare
Jag hör nästan inget men det är min plikt som läkare att gör mitt bästa 
i en sån här situation. Om bara min mobil fungerar kan jag kanske hinner 
ringa hem och se så att allt är bra med min familj. Här finns flera som 
blöder, om jag hade haft en förbandslåda att arbeta med. Måste stoppa 
blödningen. Där är en polis, bra kanske kan få lite hjälp?

 

3.4.5 Bombdåd
Juan
Ha! Nu kommer massorna att lyssna till vårt hämndbegär. 
Tiden är kommen, timman slagen, kort och gott: It´s payback time!

Madonna
Varför är de så återhållsamma med sanningen? Varför berättar de inte 
bara för allmänheten hur det ligger till? Varför läser de inte upp hela 
kommunikén? Vad behöver man egentligen göra för att komma till tals i 
den så kallade demokratin? Måste vi hyra reklamplats för att få ut vårt 
budskap? Sprängde vi alla syndarna som en varning inför döva öron?

Hossen
Ja, där fick dom! Vi har idag vunnit en stor seger. Vi kan fortsätta vårt 
arbete stärkta av skaparens försyn. Vi står redo inför nästa strid! 

Dominic
Pissråttor! Media är regeringens lakejer! När de inte sänder ut kommu-
nikén går de förtryckarstatens ärenden. För detta skall de betala till 
dess att dem vi skonar ger med sig. Inget ska stoppa sanningen och guds 
ord! Men nu måste vi gömma oss och planera vår hämnd på media och fun-
dera ut hur vi i framtiden ska kunna få ut vårt budskap till de sovande 
hjärndöda massorna som låtit förtryckarna ta makten.
En sak gnager i mig, en oroande sak jag lade märke till; jag tror att 
jag såg Juans systers bil på parkeringen alldeles nära platsen för bom-
ben. Jag hoppas att det inte betyder något.

Ichvan
Äntligen sötman i segern som vi arbetat för så länge. Nu är jag snart 
värdig att få göra de viktiga uppgifterna, ingenting kan stoppa mig!





3.4.6 Kidnappad  

Juan
Det svinet, han sköt mig! Det ska bli mig ett sant nöje 
att återgälda den tjänsten. Men jag kommer inte sikta på 
magen. Okej, vi har honom, kanske kommer vi undan. Men jag kommer ta 
hand om ”paketet” till dess att vi dödar av honom. Ingen kommer undan 
med att skjuta mig, då ska man skjuta mig död.
Ja, jag sköt hans barn, på nära håll. Men det är det enda anständiga att 
göra när barnens far ändå ska dö. Jag tycker i alla fall inte att det är 
något konstigt. 

Madonna 
Det där gick ju bra… Sköt ner livvakten, men på nått sätt fick paketet 
tag i vapnet och träffade Juan. Inte allvarligt, men ändå. På väg nu. 
Okej vi kan klara det här. Måste se till att Juan får vård. Det är vik-
tigt nu. Att han sköt barnen… det är… svårt att smälta. Var det klokt 
att göra det med dem i bilen?

Hossen 
Ajajaj. Inte bra, jag skulle hålla koll på paketet, men nånstans fick han 
en pistol ifrån och så sköt han Juan. Då borde jag ha skjutit honom. 
Men Dominic gick in och avväpnade honom så vad kunde jag göra? Jag hop-
pas att Juan kan förlåt mig. Nu måste vi komma undan. Det verkar som om 
Dominic är nöjd i alla fall. Juan sköt barnen. Helt jävla otroligt. Jag 
antar att han är arg. Han bara sköt dem. Var det verkligen det här vi 
skulle göra?

Dominic
Hossen är en sopa, det har jag alltid vetat. Han gör inte sitt jobb. Ib-
land undrar man ju om han är infiltratör eller om han bara är född utan 
minsta kompetens?!
Hans enkla uppdrag var att hålla koll på paketet medan Madonna oskadlig-
gjorde livvakten. Men så låter han grisen ta upp vaktens vapen? Sedan 
skjuter han inte grisen direkt. Jag hann vända mig om och avväpna grisen 
med några hårda slag. Det var en jävla tur, jag kunde lika gärna varit 
död. Och Juan träffad. Det innebär komplikationer. Vi har varken tid el-
ler möjlighet att stanna på ett sjukhus. När vi gjort klart det här ska 
jag ta hand om Hossen och hans omöjliga beteende. Just nu gäller det att 
komma till vår säkra lägenhet. Inget annat. Att Juan sköt barnen kommer 
inte att se bra ut i nyheterna. Det är ett annat stort men inte över-
hängande problem. Vi tar det senare.

Ichvan
Vi tog grisen och Juan sköt hans barn? Grisen sköt Juan!? Hur gör vi nu? 
Köra till ett sjukhus? Det är bråttom, Juan kan dö. Full fart bara. Var-
för sköt han barnen? Varför i helvete sköt han barnen? Vi kommer brinna 
för det här, på ett eller annat sätt. Det är inte klokt. Vi borde avbru-
tit när vi såg barnen.





3.4.7 Förebådat dödsfall

Juan
Okej, planering igen. Vi borde bara köra på och göra det. 
Få det att smälla, hämnas! Vi har inte tid att bara planera 
och planera. Alldeles säkert finns det agenter som letar efter oss. För 
varje dag som går riskerar vi att bli funna. Det är hög tid att agera, 
att visa världen att de inte kommer undan med sin skit. De måste börja 
behandla oss med respekt!
 
Madonna
Dominic har en plan, det är bra. Det här kommer nog att bli bra. En po-
litisk aktion t.ex. Det finns ingen anledning att börja med att spränga 
sig själv eller placera sitt liv i vågskålen. Vi bör göra nått säkert. 
Det finns så många faror. Planera säkert och så genomför vi det på ett 
bra sätt. Och kommer levande därifrån.

Hossen
Det är bra med ett planeringsmöte. Hoppas att Dominic har en bra plan. 
Det vore bra om jag kunde köra flyktbilen eller något sådant. Låg profil, 
låg risk. Jag och Madonna kunde befinna oss i bakgrunden och så kan de 
andra köra på med vad de vill. Det vore idealiskt. Det kanske inte går, 
men jag ska väl ändå inte vara den som går i frontlinjen? Det kan väl 
Dominion eller Juan göra som verkligen brinner för det? Oj, nu verkar 
jag feg igen. Inte visa…

Dominic
Ichvan i flyktbilen. Redo att ta oss till säkerhet. Madonna på utkikspo-
sition, Juan på kontroll av området och redo att skjuta ner dem som läg-
ger sig i. 
Hossen på topp backad av mig själv. En enkel uppgift Hossen, det klarar 
du väl? Du ska bara gå in och sätta ett piller i pannan på målet. Jag 
och Juan kommer ta hand om alla andra runt omkring. Du ska bara se helt 
oskyldig ut, ta dig tillräckligt nära och sedan avsluta. Enkelt, eller 
hur?  

Ichavan
Okej, planering. Ett nödvändigt ont. Men den här gången kanske jag kan 
få göra nått ordentligt. Komma nära och visa mig på styva linan. Föra 
kampen i frontlinjen, jag kommer inte schabbla som Hossen!









3.4.9 Kapning

Juan
Jag gör vad som behövs för hämnden. Att kapa en buss kan vara ett första
steg. Men att flera personer måste dö för att få till en förändring av 
detta sjuka tillstånd, det är uppenbart. Jag utför det här under protest 
och med ett bombbälte apterat. Jag behöver minst en automatkarbin och två pistoler om 
jag ska gå in i en buss med turister. Om någon säger emot mig kommer vedergällningens 
timma vara slagen. Då kommer jag likt skaparen inte vara nådig, utan beslutsam i min 
gärning. Jag kommer att vara röd, och hämnden kommer befria min familj från lidande!

Madonna
En mycket bra plan. Det visar etablissemanget att ingen går säker, att det inte går att 
gömma sig bakom att man inget visste eller att man gör som alla andra. Det är som boxa-
ren som slår på kroppen för att försvaga motståndarens uthållighet. Det blir som en li-
ten men mycket vass nål riktad direkt mot fiendens ryggrad. Ett sätt att försvaga själva 
samhällskroppen och vända opinionen mot makthavarna.  

Hossen
Jag vet inte, det verkar osäkert. Om jag måste konfrontera någon av de vanliga männis-
korna som vi tar tillfånga, vad säger jag då? Att de ska dö eftersom de satt sig på fel 
buss? Kan jag vara trovärdig i detta? Eller ska jag göra som Juan och slå till direkt? 
Sätta hårt mot hårt. Det är ju det vi är här för. För att visa att vi inte går med på 
den förtryckande överhöghetens hegemoni längre. För att sätta stopp. Men ändå, måste 
jag verkligen vara revolutionens ansikte den här gången?

Dominic
Vi kapar en äcklig turistbuss, själva redskapet för den moderna imperialismen! De 
feta pensionärerna kommer inte heller vara i stånd att göra motstånd och när vi sedan 
spränger dem i slamsor blir det bra rubriker. De har under alla år varit ansvariga för 
att bygga upp förtryckarstaten. Det är hög tid att visa allmänheten att denna typ av 
tyst medgörlighet inte betalar sig i längden. Om de mot förmodan skulle ge med sig och 
ge oss vad vi begär kan vi genom att behandla dem bra vinna många sympatier. 
När själva kapningen är genomförd delar vi upp oss och låter Hossen och Juan ta hand om 
gisslan i bussen medan Ichvan kör våran van med radioutrustning varifrån vi kan styra 
själva dramat från utsidan. Sätta lite spin till vår fördel.

Förslag till anförande:
”Vi kapar en turistbuss vid torget och kör den under största försiktighet till den här 
grusgropen där vi kamouflerar den. Väl där delar vi oss i två grupper men har radiokon-
takt. Vi kan kalla grupperna för Hammaren samt Skäran där Juan och Hossen utgör Hamma-
ren. Ni håller gisslan i bussen. Medan Skäran kontaktar myndigheterna och ställer våra 
krav. Hammaren måste behandla gisslan exemplariskt så länge de inte motsätter sig vår 
överhöghet. På så sätt kan vi genom att behandla dem väl vinna många sympatier. 
När väl myndigheterna eller anhöriga betalt lösensumman vi begärt hämtar Ichvan upp 
Hammaren och så släpper ni gisslan och spränger bussen.
Om de inte ger med sig sänder vi ut en kort men slagkraftig kommuniké om kampen och 
spränger både gisslan och buss. Vi kan låta en person i gisslan överleva för att berät-
ta om hur exemplariskt vi behandlat dem och vilka rövhål myndigheterna är som lät alla 
dö. Det är planen, frågor?”

Ichvan
Jag är redo att göra mitt för saken. Ge mig en uppgift, ge mig ett mål, ge mig en me-
ning och en biljett till himmelriket. Jag är redo.





3.4.10 Gisslan

Juan
Jag gör vad som behövs för hämnden. Fler personer måste dö för 
att bota denna sjukdom på samhällskroppen! Om någon säger emot 
mig eller så mycket som tittar på mig kommer vedergällningens timma vara 
slagen. Då kommer jag likt skaparen inte vara nådig, utan beslutsam i 
min gärning. Jag vill inget hellre än att sprida skräck och förintelse. 
Det var vad herren skapade mig för. Jag är redo att höra herrens ord!

Madonna
Ett gisslandrama kan vara precis vad den här gruppen behöver. Det kommer 
svetsa oss samman och visa allmänheten och makthavarna vart vi står. Vi 
kommer få mer uppmärksamhet än nånsin och nu kanske vi äntligen når ut!

Hossen
Jag vet inte, det verkar osäkert. Om jag måste konfrontera någon av de 
vanliga människorna som vi tar tillfånga, vad säger jag då? Att de ska 
dö? Eller ska jag göra som Juan och slå till direkt? Sätta hårt mot 
hårt. Det är ju det vi är här för. För att visa att vi inte går med på 
den förtryckande överhöghetens hegemoni längre. För att sätta stopp. Men 
ändå, måste jag verkligen vara revolutionens ansikte den här gången? 

Dominic
Att ta gisslan, att hålla deras liv i sin hand. Det är att gripa makten. 
Då måste man lyssna till våra ord. Hämndens vokabulär! Vi skall gripa 
makten, tvinga samhället att lyssna till vår stämma och väcka massorna, 
avskräcka de sovande, förinta de onda och tända elden som skall bränna 
rent. Revolutionen börjar här! Nu måste alla göra sitt yttersta, ta ste-
get upp och lösa sina respektive uppgifter. Samtidigt som denna hämndens 
timme berusar mig måste jag hålla huvudet kallt, jag får inte gripas!

Ichvan
Jag skulle vilja framföra våra krav och föra förhandlingarna med fienden. 
Jag vill stå längst fram på barrikaden och kämpa! Jag vill vara med på 
bild i tidningen och motta folkets jubel. Jag vill bli den kände ter-
roristen som hela världen lever i skräck och beundran inför. Jag kommer 
att kräva lydnad och min blotta person kommer ingjuta skräck i regering-
ar och statstjänstemän!

3.4.11 Alla ska dö!
Juan
Blod, våld, död, HÄMND! Bring it on! 

Ichvan
Vad som helst, jag gör vad som helst. Bara jag verkligen får delta. Kör 
jag flyktbilen en gång till så vet jag inte om den kommer komma fram el-
ler om den helt enkelt rammar en polisbil på vägen. Det är hög tid att 
jag får döda för vår sak! Jag är trött på att Dominion ser mig som en 
vekling. Aktion nu!





Madonna
Den här planen börjar bli väl allt mer vanvettig. Självmordsbombning? Vi 
borde slå hårt mot den politiska ledningen mot de som har makten. Ska 
jag verkligen sätta allt som är jag på spel? 

Hossen
Det här kommer inte sluta bra. Jag borde försöka se till att vara någon-
stans med Madonna så att vi kan fly ut bakvägen när de andra helt tappar 
koncepten. Jag är för ung för att dö. Galenskapen måste få ett slut. Jag 
vill leva, och de andra kommer skjuta mig innan de låter mig gå fri.

Dominic
Köpcentret får det bli! Massor av folk och symbolen för kapitalismens 
misslyckande. De hjärndöda och de svagsintas tempel. Vi jämnar det mer 
eller mindre med marken och kräver samtidigt en blodshämnd på de många 
viljelösa zombies som hasar omkring där med liv så meningslösa att håret 
krullar sig. För skaparen, vi spränger skiten. Någon bär bomberna, jag 
övervakar processen. Det gäller att inte ge de andra för mycket infor-
mation. Jag har ingen anledning att förstöra mig själv på det här. Nej, 
både Hossen, Ichavan och Juan är bättre lämpade av olika anledningar att 
gå in. Kanske kan de gå in skjutande och så avsluta med att spränga sig 
själva och hela huset i luften. Om de kunde hålla ut därinne under några 
timmar och ställa lite orimliga krav så kan vi få ytterligare media ut-
rymme.   

3.5.2 Ett första möte

Dominic
Ni har blivit kontaktade genom en bekant av några ”säkerhetsmän”. De 
vill, vad du förstått, bli av med Yodos, din tidigare träningskamrat och 
numera stigande stjärna inom organisationen. De lär sitta på en del med-
el för detta. Yodos och du tränade tillsammans men han har klättrat oro-
väckande snabbt inom organisationen och anses nu vara väldigt nära top-
pen. Din vinning på att undanröja honom är uppenbar, samtidigt är det 
verkligen ett brödramord det rör sig om. Men det här säkerhetsfolket som 
vanligtvis jagar er har alla möjliga resurser och tillgång till oändliga 
mängder pengar och vapen som ni bara kunnat drömma om. Du skulle kunna 
använda deras egna vapen för att förgöra dem!
Jag behöver, låt säga 100000$ eller några riktigt bra vapen eller något 
i den stilen. Det är svårt att veta vad hur mycket man kan begära.

Juan
Dominion har ett möte med några fiender. Egentligen skulle man bara sätta 
några kulor i varje så var man av med dem. Men det är nån form av uppgö-
relse som vi kan ha stor nytta av. Det är bäst att hålla sinnena på hel-
spänn det kan mycket väl vara en fälla för att stoppa oss.

Guiseppe
Ni skall deala lite med några suspekta filurer. Bäst vore det om du kunde 
sköta förhandlingen. Du har nämligen koll och är van att förhandla med 
småkriminella. Dessutom skulle du kunna stoppa lite stålar i egen ficka, 
du vet att ni har en gräns på 50000$ för detta uppdrag.





Ted 
Ni skall göra en deal med några terroristdrägg. Mot lite pengar och va-
pen kan ni få dem att mörda en högre uppsatt terrorist vid namn Yodos. 
En summa om totalt 50000$ har avsats för detta uppdrag. Era flygbiljetter 
har redan belastat kontot med 2000$, därtill behöver man lite pengar att 
röra sig med. Men egentligen är det häruppdraget inte värt mycket mer än 
20000$.

Farrad
Du har valts ut för att ta del i en specialstyrka som skall förhandla 
med en grupp eller fraktion av en grupp som stämplats som terrorister av 
er regering. Det är en ytterst hemlig operation och allt som sker kommer 
att hemligstämplas efteråt. Själva affären att byta vapen och pengar mot 
ett politiskt mord i annat land är givetvis olagligt. Det är en stor ära 
att få delta i denna specialstyrka. 

3.5.3 Mord i familjen

Yodos ”Boss”
Förra veckan fick du höra på omvägar att Dominic hade
haft ett möte med en säkerhetsorganisation från någon 
främmande makt och förhandlat om att döda dig mot betalning. Dominic! 
Han var som en bror till dig under tiden i träningslägret. Den smärta 
som endast ett brödrasvek kan ge dväljes i ditt hjärta. Nu har två per-
soner ur Dominics cell landat här för ett möte under förevändning att 
de behöver vapen. En av dem är din kusins kusin Ichvan, en slyngel som 
lämnat hemlandet och emigrerat till västerlandet. Ni har inte setts på 
många år. Frågan är om de kommit för att döda dig? De bor på hotell Mer-
ridien. Du har med dig dina bästa krigare Goran och Jatima. Lika bra att 
slå till först, men det vore lättande om du kunde tvinga ur dem ett er-
kännande först. Det ska bli ett sant nöje att pressa din pistol mot fien-
dens tinning och viska några kloka ord innan du trycker av…

Goran
Boss säger att de här två luspudlarna skickats för att döda honom. Men 
kan inte lita på någon. Men det är riktigt som boss säger: Bättre att 
äta än ätas. För ändamålet har du tagit med dig din älskade motorsåg och 
tio meter ståltråd om det skulle bli nödvändigt att snacka med dem, an-
nars bör det räcka med det avsågade hagelgeväret du bär slingat under 
kavajrocken. Den nya tjejen Jatima hänger med. Kan vara läge att lära 
henne ett och annat.

Jatima
Boss ska möta två från organisationen på hotell Merridien. Han säger att 
det finns en överhängande risk att de kommit för att ta ut honom ur bil-
den. Att deras ledare Dominion beordrat en avrättning. Som ganska ny i 
boss cell är det en ära att få följa med som livvakt på ett så viktigt 
uppdrag. Men att döda sina egna ligger egentligen utanför vad du tänkt 
dig. Är det sant att de kommit hit för att ta ut bossen förtjänar de 
inget annat än syraflaskan som jag lämnat i handskfacket. Det gäller att 
ha sina knivar lättillgängliga och överglänsa Goran Boss kötthuvud till 
livvakt.





Alternativ 1: Mötet misslyckades.

Ichvan
Äntligen lite erkännande! Nu är det jag som är chef. Hossen gör bäst i 
att lyda mig, det är jag som har hjärnan och kontakterna här. Vi ska 
träffa Yodos min syssling som är prominent inom organisationen. Han kan 
ha vapen och sprängämne som vi behöver till vår nästa stöt. Det ska bli 
en ära att få träffa Yodos, som du inte har sett på sju år eller mer! 
Bara Hossen håller käften och inte gör bort sig totalt.

Hossen
Som den äldre av de två medlemmarna i delegationen att skaffa vapen från 
Dominions kompis Yodos borde det vara du som för talan. Men du har tyd-
ligt märkt att Ichvan blivit allt mer bångstyrig. Det gäller att ro det 
här i hamn, ni behöver sprängämne och automatvapen till er nästa attack, 
som kommer bli det största hittills. Egentligen vet du inte så mycket om 
nästa stöt. Dominion säger nästan inget på förhand. Har Ichvan fått veta 
mer? Du har pengarna på hotellrummet ungefär 10 000 dollar, det var allt 
ni kunde avvara. Samtidigt är det ganska skönt med en semester, man kan 
koppla av lite och ta det lugnt.

Alternativ 2: Mötet lyckades enas.

Ichvan
Äntligen ett erkännande! Nu är det jag som är chef. Hossen gör bäst i 
att lyda mig, det är jag som har hjärnan och kontakterna här. Vi ska 
träffa Yodos, min syssling och döda honom. Det är lite obekvämt att göra 
så inom familjen men jag behöver ta det här steget uppåt! Bara Hossen 
håller käften och inte gör bort sig totalt.

Hossen
Som den äldre av de två medlemmarna i den här lilla gruppen borde det 
vara du som bestämmer. Men du har tydligt märkt att Ichvan blivit allt 
mer bångstyrig. Det gäller att ro det här i hamn; Dominion vill att ni 
skall döda Yodos på något vis. Har Ichvan fått veta mer? Du har iaf. 
pengarna för utlägg på hotellrummet, omkring 10 000 dollar. Nu gäller 
det att träffa Yodos och snabbt göra sig av med honom.

3.5.4 Leverans

Dominion
Pick up time. Om det är någon gång de kommer försöka 
blåsa oss är det nu. Hålla huvudet kallt och ögon och 
öron öppna. Får inte schabbla nu. Fira får vi göra sedan när 
förtryckarnas makt ligger i spillror.

Madonna
Trött efter det långa flyget hit och med stelnacke, men detta är inte 
tillfället att slappna av. Det här är verkligen upplagt för att vara en 
fälla. Måste verka avslappnad men ändå hålla stenkoll på vad som händer 
här.





Ichvan
Flygresan hit var en pina men, nu är jag som ett barn på julafton! Nu 
får vi godiset…

Ted 
Dags att leverera till våra lejda mördare. Ett billigt pris för att få 
Yodos ur vägen. Sen sprider vi ut att det var det här patetiska gänget 
som gjorde det. Det kommer att hålla dem sysselsatta med interna stri-
der i ett par år. Bara ta det cool, så fixar det sig. Winston verkar lite 
nervös.

Winston
Ok, det här känns inte bra. Vi skall leverer vapen till några sketna 
terrorister, som vi köpt för att mörda sina egna. Ingen ära, ingen he-
der, inget mod. Det här känns som en fälla. Du får hålla dig uppmärksam, 
och slå till vid minsta tecken. Du är fullt utrustad och ni har en be-
väpnad UAV som svävar ovanför er. En Delta-grupp finns också i närheten, 
men om det brakar lös, sitter du verkligen i skiten.

-fin-


