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Judy Holowitz
Framgång

“Resolve to make each day the very best and don’t let 
anyone get in your way. If they do, step on them.”
Ivan Benson

Du har alltid vetat vad du vill: att göra karriär. 
Du skall bli framgångsrik och visa alla vad du kan. 
Du har alltid varit bäst i skolan, alltid duktigast 
och mest framåt. Helt fokuserad på ditt mål. Du gick 
ut som kursetta på Yale University, School of Law, 
och läste dessutom psykologi och antropologi vid si-
dan om. Dessutom var du aktiv i Young Republicans och 
Yales fäktingslag.

Din karriär började på departementet för inrikessä-
kerhet, där du gjort en kometkarriär, trots att du är 
kvinna och du är nu teamleader. Departementet är en 
typiskt manlig arbetsplats med en hel del macho-at-
tityd. Du har fått kämpa hårt och du måste ofta vara 
dubbelt så bra som dina manliga kollegor. Din kar-
riär är nu utstakad och du funderar redan på nästa 
steg, som du bestämt är politiken. Du måste nog ge 
administrationen några år till, kanske en sväng inom 
justitiedepartementet och några år som nationell sä-
kerhetsrådgivare, sen ligger senaten eller kongressen 
framför dina fötter som du ser det.

Däremot börjar det bli hög tid att hitta en man, av 
god judisk familj, republikan så klart, som du kan 
bilda den perfekta amerikanska kärnfamiljen med. Han 
får inte ha för höga ambitioner, utan måste kunna 
tänka sig att stå tillbaka och ge dig uppbackning på 
hemmafronten. Trots det måste han ha ett välbetalt 
och respektabelt jobb, inga lik i garderoben och ta 
hand om sin kropp som du gör. Du har några tänkba-
ra kandidater men har inte påbörjat urvalsprocessen 
ännu. Du får planera in några intervjuer nästa gång 
du är hemma i USA.

Det där med barn är problematiskt, men något du måste 
lösa. Du har egentligen inte tid att vara borta från 
din karriär för att vara gravid och sedan vara hemma 
ytterligare för att ta hand om barnen. Hur tidigt kan 
man skaffa en barnflicka eller en surrogatmamma? Eller 
du kanske kan adoptera några söta barn, som gör sig 
bra på bild, men som redan är några år gamla? Adop-
tion av barn som inte haft det så bra, skulle vara en 
fjäder i hatten när du gör personliga intervjuer i 
söndagsupplagan av the Times under livsstil. Det får 
dig att framstå i ett väldigt humant skimmer.



Din mamma bara tjatar om giftermål och barn. ”När jag 
var lika gammal som du är nu, hade jag minsann både 
gift mig och fött tre barn.” Hon är aldrig nöjd! Hon 
är inte ens nöjd med ditt arbete, fast du tjänar mer 
än din pappa! ”Varför blev du inte advokat eller lä-
kare? Det är respektabla yrken.” Det var länge sedan 
du träffade din familj och stora släkt, men du är 
alltid noga med att skicka gratulationskort på födel-
sedagar och hälsningar vid högtider. Det får ju inte 
verka som om du inte bryr dig. För det gör du ju. Du 
gör ju det här lika mycket för din egen skull som för 
dem. När du når dina mål kommer allt att bli som du 
planerat och de kommer förstå vilken omtänksam person 
du alltid varit!

De andra agenterna
Ted
En gammal erfaren fältagent, du har hört mycket bra 
om honom.

Winston
Måttligt begåvad, fantasilös och fyrkantig men lätt 
att manipulera. Snygg kropp för hans ålder.

Guiseppe
En smörigt lismande, småfet och äcklig gammal italie-
nare. Vem som anställde den här sopan kan man verkli-
gen fråga sig.

Farrad
En tolk av arabiskt ursprung. 



Ted Burnett
-Alla ljuger

“One hundred victories in one hundred battles is not 
the most skillful. Seizing the enemy without fighting 
is the most skillful.”
Sun Tzu, ca 600 f.kr.

Du är en helylleamerikan, men har tillbringat väl-
digt lite av ditt liv i ditt hemland. Dina föräldrar 
var diplomater och din uppväxt spenderade du i en 
handfull olika länder. Din bild av USA i unga år var 
något av en drömbild, förmedlad av dina föräldrar, TV 
och de andra diplomatfamiljerna.

När du blev äldre ville dina föräldrar få in dig på 
utrikesdepartementet. Du föredrog CIA och efter av-
slutade universitetsstudier i USA antogs du till ope-
rationsdirektoratet. Du har de senaste tjugo åren 
ägnat dig åt ett osynligt krig för att bevara USA:s 
rätt och intressen. Motståndarna har varierat genom 
åren, allianserna skiftat, men metoderna har ständigt 
varit de samma: mutor, bilbomber, utpressning, lönn-
mord och smutsiga affärer med vapen och droger. Slag-
fälten har varit allt från afrikanska kåkstäder till 
europeiska storstäder. Sammantaget har du fortfarande 
spenderat mer tid i andra länder än ditt älskade hem-
land.  

Du har haft en familj hemma i USA, men 
din fru Sheila tröttnade på att aldrig se dig och 
alltid höra att du inte kunde pratat om vart du skul-
le och när du skulle komma hem. Du har två döttrar, 
Kirsten och Emelyn men har inte sett dem sedan innan 
skilsmässan. Saknaden gör dig handlingsförlamad. Just 
denna typ av problem är inte ditt område. Här hjälper 
varken mutor eller strategiska mord. En RIKTIGT kni-
vig situation som ni skulle säga inom CIA.

Ibland frågar du dig vad nyttan är med det ni gör. 
Svaret brukar komma i olika former. När du ser bilder 
hemifrån och påminns om den amerikanska livsstilen, 
demokratin och friheten. Ja, då kan du med lätthet 
intala dig att det du och de andra gör är värt all 
slit, motgångarna och otacksamheten. Samtidigt minns 
du fortfarande hur du brukade älska ditt jobb. Innan 
frun lämnade dig och tog med sig barnen. Du tyckte 
verkligen att du hade allt. Det perfekta hemmalivet 
när du var hemma och det perfekta jobbet när du var 
borta. Ni försvarar ändå friheten och demokratin, det 
är det viktigaste! Att våra familjer på hemmaplan 
kan åtnjuta välstånd och frihet att välja. Hur länge 



skulle den amerikanska livsstilen överleva, om inte 
du och dina vänner skyddade den? Det är tur att det 
finns jobb som ditt, där man kan vara en hård jävel, 
för att inte säga sadistisk, fast på den goda sidan. 
Det passar dig, du är en bra kille med jävlar-anamma! 

De andra agenterna
Judy
En flicksnärta direkt från universitetet, ingen som 
helst erfarenhet från verkligheten. Hon kommer dess-
utom från Homeland Security och är chef för gruppen. 
Är det här en fars eller?

Winston
En solid kille. Bra att ha nära när det hettar till.

Guiseppe
En erfaren operatör. Han har klart sig länge som fri-
lans, det inger en viss respekt.

Farrad
Lite naiv tolk. Inte riktigt att lita på, han är ju 
trots allt irakier.
 



Winston Highway
Disciplin, Ära, Mod, Plikt

“The defence policy of the United States is 
based on a simple premise: The United States
 does not start fights. We will never be an aggressor. 
We maintain our strength in order to deter and defend 
against aggression - to preserve freedom and peace.”
Ronald Reagan, 1982

Du är uppvuxen i en småstad, där pappersbruket domi-
nerade, arkitektoniskt, ekonomiskt men kanske främst 
genom lukten. Du tog värvning så fort du fick, mest 
för att komma ifrån den trista håla du växt upp i, 
men armén förändrade dig. Du uppskattade kamratska-
pen, den strikta hederkoden och er uppgift som fri-
hetens försvarare. När du tog värvning var det trots 
allt allvar. Sovjetunionen stod fullt rustad vid den 
västtyska-gränsen. Ni låg i första linjen och skulle 
ta den första stöten. Det var när kalla kriget var 
som kallast. Den tiden minns inte ens snorungarna av 
idag. 

Din militära karriär kröntes av invasionen av Irak i 
det första Gulf-kriget, eller ”Live Fire Exercise De-
sert Storm”, som du kallar det. Äntligen fick du till-
lämpa dina mångåriga kunskaper i det moderna krigets 
konst. Ni krossade terrorstaten Irak! Deras taktik 
och kunskaper påminde främst om ociviliserade vil-
dars. Om det inte varit för FN och era egna fega po-
litiker, hade ni rullat ända till Baghdad och sparkat 
Saddam i hans feta arsle redan då. Efter att ha bli-
vit roterad hem till Staterna gick du över till re-
serven. Det var verkligen som att spela en 45 varvare 
på 33 spinn. Men man kan inte vara på topp jämnt. Du 
hade faktiskt sett fram emot det civila livet under 
många långa timmar på luckan. 

Du flyttade hem, började arbeta som polis, stadgade 
dig och skaffade familj. Livet som civil trivdes du 
aldrig riktigt med och de enda höjdpunkterna var dina 
två söner och i viss mån ditt arbete som polis. Efter 
några år började äktenskapet gå på tomgång och ni är 
nu sedan länge separerade.

Efter 9-11, kunde du inte längre hålla dig borta från 
armén. Du behövde vara delaktig i försvaret av demo-
kratin och frihet, och utkräva hämnd för det nesliga 
dåd som drabbat dig och dina bröder. Efter ytterli-
gare en vända i Irak (”Live Fire Exercise Iraqi Free-
dom”), blev du rekryterad till en annan myndighet, 
med betydligt större resurser, mindre begränsningar 
och otydligare fiender. Du älskar det!



I arméns hårda skola har du lärt dig värdet av att 
vara noggrann och att inte lämna något åt slumpen. Du 
ägnar avsevärd tid till din fysik, ditt utseende, din 
utrustning och planering inför uppgiften. Allt måste 
vara perfekt. I en krissituation vill man ha utrust-
ning som inte klickar. 

De större strategiska besluten fattas långt ovanför 
dig och vem är du att ifrågasätta dem? Din uppgift 
är att på bästa sätt översätta dina strategiska rikt-
linjer till en taktisk plan som ger maximal verkan i 
målet och samtidigt minimerar egna förluster. Du ly-
der order och förväntar dig att dina underställda gör 
detsamma, med exceptionell rapphet och exakthet. I en 
allvarlig situation har man inte tid med något tjafs!

De andra agenterna
Judy
Teamleader.

Ted
Klass A material.

Farrad
Klass B material.

Guiseppe
Klass C material.

 



Guiseppe Maccario
Jag har en grej på gång

”Själv är bäste dräng.” Okänd

Du är en tredje generationens invandrad italienare, 
men du och din släkt betraktar er numera som lika 
mycket amerikaner som italienare. Din släkt är stor 
och bedriver flera  framgångsrika affärsverksamheter. 
Ni har mycket inflytande och kontakter inom fackför-
eningsrörelsen, restaurangbranschen, slakterierna och 
inte minst bland sjåarna i NY:s hamn.

Du har dock aldrig funnit dig till rätta i släktens 
verksamhet. Du har alltid gått din egen väg, alltid 
fixat och trixat. Alltid haft egna våghalsiga affärsi-
deér, högtflygande planer och grejor på gång. Tyvärr 
har ingen av dina många uppslag betalat sig ännu, men 
du har inte låtit dig nedslås. Det gäller att all-
tid ha ögonen öppna för nya affärsmöjligheter och slå 
till så snabbt som möjligt. En dag kommer du att hit-
ta guldkornet.   

I ditt brokiga ”arbetsliv” har du skaffat dig många 
varierande erfarenheter. Du har bland annat försörjt 
dig som privatdetektiv, diskare, säkerhetskonsult, 
fiskrensare, livvakt och hallick. Du har även varit en 
vända i Irak, som privatanställd säkerhetsman, men 
även om pengarna var bra, så måste man vara i livet 
för att ha någon nytta av dem.

Inom säkerhetsbranschen finns många spänniga ungtuppar 
som tror att de kan allt och kan klara sig själva. 
De brukar inte bli långlivade. Själv är du smärtsamt 
medveten om dina fysiska tillkortakommanden vad gäl-
ler ålder, vikt och fysisk arbetskapacitet. Men du 
är här på grund av din erfarenhet. Du har sett myck-
et skit. Du har varit med i många tajta situationer 
och har många vänner som inte är bland dem som andas 
längre. En del skulle kunna titta på din livshistoria 
och säga att du haft tur. Men du tror att det hand-
lar om att du alltid försökt sitta på kunskapen och 
informationen. Du vet att lita till hela gruppens 
kunskaper och förmågor. Du vet att ni inte är staka-
re än den svagaste bland er. Dina erfarenheter säger 
att det är bättre att vara långt bak än längst fram 
och du utnyttjar det. Det gäller att veta mer än sin 
fiende, då vinner det lag man är med i. Det gäller att 
vara bättre placerad än sin kamrat, då överlever man.

 
 



De andra agenterna
Judy
En liten gobit, som du tror är riktigt vild i säng-
en. Jobbigt att ha en kvinna som chef, men du lindar 
henne runt ditt lillfinger med din italienska macho-
charm. 

Ted
En schysst kille.

Winston
En rätt trist svarting.

Farrad
En bra kille. Han har haft det tufft, men ändå arbe-
tat sig upp.
 



Farrad Zeyno
Nation, tro och familj

Den som gör gott gör det mot sig själv. Den som gör 
ont gör det mot sig själv.  Koranen

Du är född i Kurdistan, under Saddams tid som dik-
tator över Irak och bodde där tills du var tio år. 
Du och dina familj flydde Kurdistan efter det första 
Irakkriget och de misslyckade upproren mot Saddam och 
Baath-partiet. Din familj sörjer fortfarande döda 
släktingar från Halabja och förtrycket av Kurdistan, 
och ni firade dagen då USA krossade Saddam Husseins 
terrorregim. Du grät av lycka dagen då den blodige 
diktatorn hängdes, även om det var en skymf att han 
inte också dömdes för sina brott mot kurderna. Du 
stödjer helhjärtat den kurdiska befrielsekampen och 
drömmer om att skapa ett fritt och enat Kurdistan.

Efter många turer lyckades din familj ta sig till USA 
och det är där som du och dina syskon vuxit upp. Du 
är rätt splittrad, dels har du fått mycket traditio-
nella värderingar från dina föräldrar, du är en mo-
derat muslim och du minns fortfarande mycket av din 
uppväxt i det fattiga Kurdistan. Dels är du uppvuxen 
i kapitalismen och konsumtionshysterins förlovade 
land, USA, varifrån du anammat ideal som frihet, de-
mokrati och möjlighet att påverka sitt liv. Du har 
dock problem att integrera ideer som jämställdhet, 
kvinnors frihet och möjlighet med dina traditionella 
och religiösa värderingar. Att vara en utlänning i 
USA är inte lika svårt som i många andra länder, men 
du drömmer ständigt om den dagen då hela din släkt 
kan flytta tillbaka till ett fritt Kurdistan. Någon-
stans inom dig vilar en övertygelse om att moralen 
och idealen kommer smälta samman där i själva hjärt-
landet för ert folk. Men begreppsmässigt är du över-
tygad om att om det någonsin skulle hända så står du 
och många andra återvändare inför ett dilemma: lämna 
allt det nya och anamma kulturen eller slita landets 
värderingar i stycken och skapa en utomstående och en 
inhemsk grupp. 

Du gillar ditt nya hemland och känner en viss tack-
samhet som givits möjligheten att leva i USA. När du 
blev tillfrågad om du vill arbeta som tolk åt det 
amerikanska försvarsdepartementet kände du dig hedrad 
och såg en möjlighet att återbetala en del av din 
skuld. Dessutom var det ett bevis på att alla behövs 
i smältdegeln och att även någon som inte haft samma 
förutsättningar som de övriga i Amerika har möjlighet 
att lyckas.



Du har tjänstgjort på Camp X-ray och deltagit vid ut-
frågningar och förhör av illegala kombattanter. De 
flesta som sitter i Camp X-ray gör det av en god an-
ledning, även om en del misstag begåtts. Det stora 
felet med Camp X-ray tycker du var att släpa ditt 
terroristerna överhuvudtaget. Varför inte bara skjuta 
dem och slänga dem i grunda gravar? Det är mer än vad 
de hade gjort i motsvarande situation.

Efter en tid som tolk för försvarsdepartementet vil-
le de skicka dig till ditt forna hemland Irak, ef-
tersom bristen på tolkar är utbredd. Du tyckte det 
var allt för riskfyllt, även om du var sugen på att 
återse Kurdistan. Du sökte dig istället till CIA, och 
tjänstgör sedan ett par år inom operationsdirektora-
tet. Förvisso innebär även det uppdrag utomlands, men 
betydligt säkrare, då det oftast är i vänligt sinna-
de länder och ni har dessutom den stora fördelen att 
vara inkognito.

 

De andra agenterna
Judy
En kvinna som chef!? Allah var nådig!

Ted
En vis och erfaren man. Han har länge kämpat för fri-
heten. USA har mycket att tacka honom för.

Winston
Ingen uppfattning om honom.

Guiseppe
Ingen uppfattning om honom.



Big Biker
Du lever hiphop-kulturen. Du är gangsta. Du har de 
rätta kläderna, hänger med dina homies. Känner en del 
sköna bitches.

”Att växa upp i förorten är ingen lek”. Det är ett 
hårt liv, men det är det enda de ger oss. Att ta sig 
fram med sina egna krafter, att stjäla, att visa 
styrka och att bli boss, det är vägen ut. Det finns 
inget val, för de vill inte ge oss något. Det är bara 
de som fattar det som kan lyckas. Tjuv är också ett 
yrke. Respekt kommer ur fruktan i alla samhällsklas-
ser. En överklasskärring eller en medelklass-skol-
fröken blir lika rädda som grannmorsan för tatuerade 
muskelberg med kniv och pistol. Våldet är inte klass-
specifikt. Våldet är en förenande faktor som gör alla 
lika. Att vara kriminell är en livsstil, som endast 
är för de hårda. Att vara kriminell är ett sätt att 
visa dem vad du går för, att de inte kan sätta sig på 
er i förorten. Yao, thug for life!

De andra
Ginzeng
Smart lite seg ibland, tror på gud o sånt. Har inte 
riktigt fattat det här med ”Thugz n Niggaz n Hoes” 
att även det är revolution mot dom, mot regeringen 
liksom.
  

Zebran
Fotbollsproffs, rakt av. Kan inte så mycket, men har 
gåvan i fötterna. Vet knappt nått om Thugz n Niggaz.

Amatören
Lillkillen, försöker lära upp honom till en riktig 
thug, men hans morsa kommer på nått vis emellan. Var-
ken smart, stark eller modig men han är en i gänget.

Lady Superior
En riktig babe, vet vad hon rajmar om.





Amatören
Du är den hunsade killen, längst ned i hierarkin. Du 
speglar den som ger dig uppmärksamhet för stunden. 
Hänger på nästan vad som helst, bara någon bekräftar 
dig.

Att växa upp under dessa förhållanden ger olika re-
sultat. För mig har det resulterat i lågt självför-
troende och avsaknad på trygghet. Det har dock inne-
burit att jag har vänner, vänner för livet som man 
kan lita på. Dock måste man respektera sin egen plats 
i hackordningen. Inom gruppen måste man ständigt 
freda sig. Att sätta sig upp mot hierarkien är inget 
värt. Utan mina vänner är jag ingen.

De andra
Ginzeng
Smart. Säger så mycket bra grejer. Om man inte vet 
kan man fråga honom.

Zebran
Bäst på fotboll. Kommer säkert att bli nått.

Big Biker
Tuffing som kan hjälpa en mot fiender.

Lady Superior
Tuff tjej som man inte sätter sig på. Smart, snackar 
bra liksom.





Lady Superior
Du gör vad som faller dig in. Du är lättpåverkad och 
de andra tycker att du är lite galen. Du saknar be-
härskning och tålamod och är rädd för din stränga 
pappa.

Yo, liksom. Hooden är mitt liv liksom, jag är jävligt 
trött på mitt liv, va. Jag vill säga som det är, kom-
ma ut med en fet skiva som berättar om livet, hooden, 
familjen, farsan och om kompisarna, de som ställer 
upp, de som är med, ”flow” liksom. Jag har så mycket 
i mig som vill saker att visa. Det som är jag det som 
jag kan bli. Jag ryhmar varje dag för att träna lik-
som. För mig finns inget annat. Mitt liv är för svårt, 
jag kan inte bli nån knegare på en fabrik. Jag kan 
inte sitta stilla och glo på en dataskärm. Jag måste 
uttrycka mig. Mitt liv. Mitt liv är något annat än 
morsans och ingenting som min farsa säger. Det måste 
komma snart, flowet och skivkontrakt och bling bling. 
Jag gör vad jag vill!

De andra
Ginzeng
Intellektuell ser han sig som, religiös snarare för-
aktar kvinnor. Tror att han kan leda gänget med sitt 
snack om gud.

Zebran
Pannben, med tåpaj o linnement fläckar. Snygg kropp 
men när han öppnar munnen så fallerar allt. 

Big Biker
Hiphop-gangsta, javisst. En skön snubbe. Om han kunde 
nått om musik skulle han kunna vara med när du gör 
karriär. Mycket snack, men inte så mycket verkstad.

Amatören
Stackare, hunsad av de andra, en hack-kyckling. Men 
snäll, verkligen för snäll. Han blir ingen förrän han 
sätter ner foten mot sin mamma och de andra grabbar-
na. Han brukar dock behandla dig med respekt! 





Zebran
Du drömmer om att bli fotbollsstjärna. Du vill bli 
rik, skaffa massa bling, snygga brudar och coola bi-
lar. Du drömmer dig ofta bort och har byggt upp en 
hel drömvärld kring din kommande karriär som fot-
bollsproffs..

Det gäller att träna hårt men framför allt att ha en 
skön attityd på planen. Stenhårt, men samtidigt lugnt 
och ointresserat. Att dissa de andra spelarna är att 
visa att man inte står på deras låga nivå. Att skil-
ja sig från mängden och ta för sig. Att vara en sval 
snubbe och göra som cochen säger: spela sitt spel. 
Sitt eget spel utan att bry sig om andra. När jag 
blommat ut och blivit skyttekung i Serie A då kommer 
de andra att kyssa mina fötter och be mig om bilar 
och hus. Då kommer jag vara storsint och ge dem det. 
Det är okej, de är ändå mina kompisar. De stöttar 
mig. Jag ska fan bli nummer ett, det är seriöst. Jag 
ska ha pengarna.

De andra
Ginzeng
Smartskalle, tror lite väl mycket på gud o sånt. Men 
vet hur man snackar sönder nån. Skulle behöva ta in 
lite av det där i mitt trash-talk på planen. 

Big Biker
Hiphopens okrönta kung i den här trappuppgången. Le-
ver ett hårt liv som sina förebilder. En skön snubbe 
helt enkelt.

Amatören
Stackarn skulle inte klara sig en sekund här utan er 
och på planen? Ptjyyyyy.

Lady Superior
Hiphopens okrönta drottning, lite för högljudd för 
din smak, tjejer ska vara mer mjuka liksom. Men hon 
är ok.





Ginzeng
Du följer mycket av dina föräldrars kultur och är en 
troende muslim. Du anser dig stå över de dekadenta 
västerläningarna och ser ner på deras rotlöshet, 
ateism och ha-begär. Du ser dig själv som upplyst 
och intellektuell och gillar att citera ur koranen.

De andra är sånna förortsglin. De fattar inte att 
regeringen vill ha oss i ett mentalt tillstånd av 
hopplöshet för att vi inte skall bli allt vi är äm-

nade för. I det nya landet får vi äta smulorna som ramlat ner på golvet. 
Och vi skall vara tacksamma för att vi översköljs av deras skräpkul-
tur, med ett syfte: att hålla oss på mattan. Att glömma vart vi kommer 
ifrån, att glömma läran, boken och profeten. De vill att vi ska bli ”en 
god invandrare”, att ta till sig deras promiskuösa horkultur och tro att 
vi ska bli som dem. Aldrig. Jag ser igenom skiten. Jag vet vad de vill. 
Jag kommer kämpa med varje fiber i kroppen för den gamla kulturen och min 
fars lära, profetens ord och bokens sanningar mot förtryckarkulturen och 
horeriet. Det är tur för de andra att de har mig. Jag ska hjälpa dem att 
se ljuset. Vi kan bilda vår egen cell. Vi kan bli en grupp som kämpar 
tillsammans mot förtrycket mot vår förort och vår kultur. Vi är framti-
den för läran! Vi ska alltid hedra profeten och läsa boken!

2:171 Och detta för att Gud nedsänt skriften med sanningen; de, som 
tvista om skriften, gå sannerligen långt i trotsighet.

2:212 Det har föreskrivits eder att strida, huru motbjudande det än mån-
de vara för eder.

3:53 Sanningen kommer från din Herre; var därför ej bland tvivlarne!

3:163 Men anse ej dem, som dödats för Guds sak, döda! Nej, de äro levan-
de; de försörjas hos sin herre.

6:45 Och så utrotades de, som gjorde orätt, till sista man; ja, lov och 
pris hör Gud till, all världens herre!

8:58 Om du övervinner dem i kriget, så avskräck tillika med dem alla, 
som komma efter, för den händelse dessa månde låta förmana sig!

De andra
Zebran
Ytlig drömmare som vill bli fotbollsstjärna. Inte den skarpaste kniven i 
lådan.

Big Biker
Hiphop-gangsta, som ser sin framtid som kriminell, ganska lätt styrd.

Amatören
Vår lille springpojke, gör vad man säger till honom.

Lady Superior
Har inte hittat sin plats som kvinna ännu. Hon behöver ledning, svår-
styrd!





Dominic, ”dominion”
Du föddes i en normal familj under normala förhållan-
den. Möjligen var din far mer religiös än de närmaste 
grannarna. Möjligen var straffen lite strängare och 
möjligen fanns det inskränkningar i friheterna som 
inte kamraterna kände. Det var av kärlek och omtan-
ke som fadern agade, uppfostrade och skrek. Din far 
satte tydliga gränser. Det behöver ungdomar och barn. 
Precis så skall en god far vara, precis så som du en 
dag hoppas få uppfostra dina egna söner. Det är så-
dant som fattas i de sekulariserade samhällena. Men 
under uppväxttiden kände du dig aldrig annorlunda än 
de andra. Det var först i de tidiga tonåren som en 
uppenbarelse kom till dig som en blixt. Plötsligt in-
såg du hur alla ljuger och hur den här förljugenheten 
kommit att forma samhället av idag. Bort från Boken, 
bort från Läran och Guds ord om kärlek och sanning. 
Lögnerna, otukten allt det som kommit från väster-
landet. Allt som förlett ungdomen, allt som smutsat 
döttrarna och förvridit sönerna bort från dina fäder, 
bort från läran och deras mödrars heder. Du blev för 
en tid rabiat motståndare till allt nytt. Du talade 
inte längre med dina vänner. Du sökte acceptans bland 
de äldre och i läran. Du sökte gud.
Tiden gick och sanningen är nog att du inte fann ex-
akt vad du trodde att du sökte. Sanningen skall man 
vara försiktig med. Sanningen existerar mellan en man 
och gud. Mellan män existerar heder, något som bör 
uppehållas genom att lämna sanningen där den inte 
längre passar. Mellan man och kvinna existerar var-
ken sanning eller heder, där finns något annat, som är 
väldigt svårt att definiera. Du har kommit att se på 
det som lust, och lämnat det vid det.
Med tiden kom du att återfinna dina vänner och ett 
levnadsmönster nära den sekulariserade världen. Kan-
ske var det bara en täckmantel för att kunna fin-
nas med som en kraft i de ungas liv. För att hjälpa 
dina bröder till ett hedersamt liv och till en san-
ning nära gud och i harmoni med läran. Att leva i 
den sekulariserade världen innebär dock en hel del 
lättnader och friheter som man inte annat kan än att 
uppskatta på ett högst egoistiskt plan. Vidare finns 
mycket teknik som går att använda för att undergräva 
och skada det sekulariserade samhället. Att använda 
dessa djävulens redskap för att skada djävulen själv 
är inte ett enkelt beslut. Men med tiden har det vi-
sat dig att kampen är lättare att föra om ändamålen 
helgar medlen. Fienden lämnar ingen frihet att välja. 
Alla tillbuds stående medel måste användas för att 
stoppa deras framfart.
Nu 29 år gammal har det idoga arbetet burit frukt. 
Gud har i sin outgrundliga godhet givit dig befälet 
över ett antal frihetskämpar samt ett viktigt uppdrag 



att genomföra.
Din nystartade cell behöver pengar för att utföra 
mer storslagna aktioner. Bankrån eller kidnappning? 
Därefter kanske ni ska slå till med ett bombdåd? För 
detta behöver ni sprängämne. Ni har mycket av herrens 
arbete att utföra innan ni kan förvänta er att skörda 
frukterna av ert hårda arbete.

De andra
Juan är inte slug och kommer inte hålla allt för 
länge. Han är sadist och det kan vara användbart. En 
typisk självmordsbombare vid rätt tillfälle, används 
med försiktighet.

Madonna är en underbar kvinna och tillflyktsort. Det 
vore trist om något skulle hända henne men vi är alla 
med på samma villkor.

Hossen är en av alla dessa underhuggare man måste 
göra sig av med eller förmå att växa ur sitt trång-
synta skal. Styrbar, Madonna är ett bra maktmedel för 
att nå honom.

Ichvan är en ny rekryt som inte riktigt prövats. Frå-
gan är om han håller. Litar inte på honom i en kris-
situation ännu.



Hossen
Hossen växte upp under fattiga förhållanden, även i 
jämförelse med dina grannar i gettot. Du och dina sju 
syskon fick alltid dela allt. Men ni var en stor och 
glad familj. Så dog modern i barnsäng. Strax däref-
ter dog äldsta systern i en olycka i köket med ett 
spritkök. Äldsta brodern emigrerade för att arbeta. 
Det innebar mer pengar men socialt rämnade familjen. 
Fadern blev fort väldigt gammal och flera av de äldre 
syskonen lämnade familjen. 
Som näst yngst i syskonskaran har du alltid känt dig 
otillräcklig. Kanske var det utsikten att bli en mar-
tyr som lockade dig. Ett sätt att betala tillbaka 
skulden till familjen och i förlängningen den sak-
nade nationen. Att slutligen vara någon som nämns med 
respekt inför släktingar. Eller så var det det unika 
förhållande som du fann med Madonna. Hon visade dig 
en värld och en vänlighet du aldrig känt innan. Du 
trodde instinktivt att det var så kärleken skulle 
kännas. Ni har bara känt varandra i ett år och ing-
et har kommit av dina planer på att fria till henne. 
Blygheten och det särskilda förhållande hon har till 
Dominic har stoppat dig. Men hon måste ändå bry sig? 
Hon har verkligen alltid visat dig stort intresse. 
Det är så svårt att tala kring detta, framför allt 
med henne. Det får inte bli fel och att visa en så-
dan blotta för de andra i det här sammanhanget vore 
oklokt.
Att de verkligen skall bli martyrer och genomföra det 
här känns allt overkligare, vart ska det sluta? Vad 
är egentligen värt att dö för? När din mor och din 
systers dog kändes det först inget, sedan helt me-
ningslöst. Döden är ingenting, ingenting kommer efter 
eller i alla fall inget som kan bevisas eller kännas 
i den här världen. Om det fanns något därefter borde 
du veta det, men dina familjemedlemmars död har bara 
reducerat livets slut till en blek avsaknad.  

Hur ska ni då agera som frihetskämpar? Ni måste 
skaffa er medel, kanske genom kidnappning, rån eller 
annan stöld. När ni skapat ett grundkapital kan ni 
fortsätta kampen med dessa medel. Ni kan kapa en buss 
och ta gisslan. Då kan ni begära att man släpper den 
politiska fången Vanja Droom från fängelset i utbyte.



De andra
Juan är väldigt säker på saken. Ibland avundas du 
hans determination. Men samtidigt har hans barndom 
gjort honom okänslig och galen, han är farlig.

Madonna är en underbar människa. Hon är vis och ett 
stöd för oss andra. Du önskar att hon kunde se dig 
mer.

Dominic är en kunnig ledare med stor pondus. Du tror 
att han litar på dig att utföra dina uppgifter. Att 
svika honom kan vara farligt. Men var är du på väg? 
Vart är vi på väg?

Ichvan är den nyaste av er. Han verkar väldigt hetsig 
och borde rätta in sig i ledet och lyssna på Dominic 
och framför allt mer på Madonna.



Juan
Du växte upp i en fattig del av flyktigslummen. Fadern 
och modern hade bott där länge i ett tillfälligt för-
var. Familjens äldre talade alltid om att återvända 
när de fått tillbaka sin mark och sitt land. Född i 
fångenskap förstod varken du eller din lillebror den 
egentliga innebörden av slagorden och den frihet som 
de äldre talade om. Men likväl var ni ute och med i 
varje form av demonstration eller upplopp för att 
visa er vrede över den behandling de och deras släk-
tingar fått utstå. Det var under just en sådan demon-
stration som din bror, endast tolv år gammal dödades 
av polisens kravallstyrkor. I detta ögonblick som 
kommit att definiera ditt liv bestämde du dig för att 
hämnas och hämnas tills inget längre fanns kvar att 
hämnas på.
Brodern, Stavros betraktas av familjen som ett upp-
höjt helgon och det är exakt den bilden som du tänker 
behålla av din bror. På många plan är det jobbigt och 
svårt. I jämförelse med din bror kan du aldrig rik-
tigt göra rätt eller tillräckligt bra. Denna känsla 
har drivit på den utveckling mot allt extremare me-
toder för hämnd. Samtidigt har du en ständigt gna-
gande känsla av att det du gör inte kommer godkännas 
av familjen eller egentligen ge din något du förlorat 
åter.

Din lista över folk som behöver släckas för brott mot 
allt du står för:
Polischefen Lods Monbro
Statsåklagaren Ingal Dverk
Chefen för säkerhetstjänsten Ingot Gruns
Bankchefen Ferdo Mambrini
VD för TechArms Angora Degrace

Ni kan först kidnappa någon av dessa, begära en lö-
sensumma och när ni fått den avrätta personen och 
släppa en kommuniké om kampen. Två flugor i en smäll! 
Ni behöver pengar och uppmärksamhet för er sak samt 
makt! Ge mig allt jag pekar på och ge mig det nu!



De andra
Madonna är kvinna och därmed vek. Pratar mycket och 
har Dominics öra. Skulle behöva lära sig sin plats.

Hossen ok, men lite mesig. Har en hel del kvar att 
bevisa.

Dominic är ledaren för cellen. Smart men lite sävlig 
och dedikerad till saken. Kanske är det bra, men ni 
behöver vända på brädet nu! Han är dock den ende du 
verkligen litar på. 

Ichvan, ny kille som har mycket att bevisa. Du har 
inte ett uns förtroende för honom ännu.



Madonna
Du föddes i en familj med många döttrar; du hade re-
dan två äldre systrar och fick ytterligare två yng-
re under dina första sex levnadsår. Din far och mor 
uppfostrade er alla att tänka med ett öppet sinne 
och med föresatsen att allt var möjligt. Men gan-
ska snart blev det uppenbart att det är skillnad på 
män och kvinnor i samhället. Läran föreskriver olika 
roller hävdar vissa. Andra säger att de genetiska 
skillnaderna skapats av gud för att de ska ta hand 
om olika områden. Friheten att välja blockerades på 
olika sätt, och i vissa situationer gick det väldigt 
snabbt. Som femtonåring var du redan helt kringsku-
ren och gick in i en djup depression. Vägen ut ur det 
personliga helvetet blev självspäkelse. Efter ett år 
av egen misshandel och en hel del traumatiska om-
ständigheter resulterade i att du bröt med allt dina 
föräldrar lärt dig. Likt ett löv för vinden drev du 
omkring mellan olika sysselsättningar, relationer och 
boenden i nästan fyra år innan du landade i Dominics 
krets. Av honom fick du hjälp att bryta ditt heroin-
missbruk och komma på fötter. Du började bygga dig en 
identitet kring läran och ordnade in dig i ”kvinnans 
roll” så som den definierats av Dominic. Du tilläts 
en egen åsikt och man respekterade dig så länge du 
befann dig under Dominics beskydd. Sakta men säkert 
återvände livet. Du fann en mening i läran och i din 
nya sociala position. Rekonstruerad från ett vrak har 
du nu en styrka i sin tro och trygghet i läran och 
bokens stöd för dina val. Du är en lysande retori-
ker och kan med ditt kvinnliga sätt ofta göra männen 
stumma. Du har utvecklats till Dominics främsta vapen 
för att övertala vissa gruppmedlemmar. Samtidigt gna-
ger det inom dig att du lämnade en bit av dig själv 
för många år sedan. En bit som var viktigt.
Du har starka känslor för Dominic och han har besva-
rat dessa vid flera tillfällen. Men samtidigt har han 
flera gånger förskjutit dig för vad han kallat ”stör-
re uppgifter” i kampens namn. Hans enda sanna kärlek 
verkar vara kampen. När man är med honom är allt lätt 
och vare sig han har svaret eller inte kan du nästan 
alltid finna ett sätt att rättfärdiga hans handlande 
och förklara det med ord för andra. Samtidigt har 
frihetskänslan som steg ur att bryta ditt beroende 
börjat ge vika för en känsla av instängdhet i den re-
lation du befinner dig i nu. Du har funnit en roll som 
du trivts med men ju mer tid som förflyter desto fler 
små horn sticker upp ur den annars väldigt välpolera-
de ytan. Vilken frihet finns egentligen i din vardag? 
Vad gör du här och till vilken grad har du valt att 
offra allt för kampen? Vart leder kampen? Ena minuten 
känner du dig redo att offra allt tillsammans med Do-
minic. Men så väger en tung klump i bröstet ner dig 



och du saknar något, en jämlikhet?

Hur ska vi föra kampen? Genom politisk aktion, vi 
kan t.ex. spränga någon byggnad, för vilket vi be-
höver sprängämnen eller sätta eld på något för vil-
ket vi bara behöver bensin. Vi skulle kunna kidnappa 
någon politiker och hålla gisslan tills man lyssnar 
till oss. De måste vakna nu. Om så inte sker måste vi 
kanske börja skada människor eller till och med döda 
några. 

De andra
Juan, ett vilddjur och en idiot. Hans hängivenhet 
till saken står dock utan tvivel. 

Hossen stackarn. Vet inte vart han ska ta vägen. Det 
var tur att han kom till oss så att han kan ledas 
rätt av Dominic. 

Dominic en naturlig ledare och en mycket bra männis-
ka. Han vet vad som behöver göras. Men ibland undrar 
jag vilket förtroende han har för mig?

Ichvan en ny och osäker kille som försöker hålla upp 
en machoattityd. Kan bli problem.



Ichvan
Din ungdom blev aldrig vad andra förväntat sig av 
sina liv. Du blev lurad på din uppväxt. Hela ditt 
så kallade liv har du kämpat i motvind. Inget har du 
fått för givet, allt har varit kamp. Från uppväxten i 
fånglägret bland de allra fattigaste familjerna till 
skolgången där man alltid låg i skottgluggen för nå-
got form av påhopp. Mobbad? Kanske, men du högg ifrån 
varje gång. Du har växt bortom det där. Du vill stå 
själv och visa vem de bråkat med. De har bråkat med 
fel kille. 
Om du bara haft någon medgång i ditt liv hade det 
sett annorlunda ut, men nu finns bara din överty-
gelse kvar. Du har utplånat det andra, du har i alla 
fall försökt utplåna det andra. Nu ska du bevisa för 
dem alla, din far och mor, dina gamla klasskamra-
ter, dina nya bröder och systrar i organisationen och 
inte minst dig själv vad du går för. Du kan klara 
vad som helst, brukar du säga till dig själv, när du 
ska somna på kvällen. Nog för att det finns saker som 
inte fungerat i ditt liv, men om du bara vill så ska 
du göra det. Du tror på det, du vill att det ska vara 
så, du vill tro på det. Det är hög tid för dig att 
komma fram och visa vem du är, göra något som spelar 
roll och som ger ett eftermäle. De skall alla få veta 
att de bråkat med fel kille!

Om ni behöver spränga något vet du en lantbrukare som 
har en mängd sprängämne, ni kan råna honom. Han bor 
ensligt till så det borde inte vara något problem. 
Det viktigaste just nu är att du får vara med om nå-
got stort att du blir känd så att de alla får ångra 
sig när de får höra vad du gjort!

De andra
Juan är hetlevrad och en väldigt ärofull krigare. 
Nästan en idol, ja faktiskt, han vet ofta vad han 
snackar om.

Madonna är en väldigt stark kvinna. Hon vet vad hon 
vill och kan tala för sig. Hon skall dock inte hålla 
på och försöka sätta sig på dig!

Hossen är inte särskilt stark. Frågan är hur länge 
han håller? Tryck ner honom för att komma upp själv.

Dodinic är den självklare ledaren. Om du bara kan im-
ponera på honom så kan du verkligen komma upp dig.


