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”De är beredda och de är helt med på det hela. Och en sak till: min 
brors fru kom med en utmärkt idé om hur Ni ska ta Er ut ur lägenheten 
utan att någon lägger märke till Er.” 

”Verkligen? Hur då?” undrade jag. 

”Jo”, fortsatte chauffören, ”min brors fru föreslog att jag skulle ge Er den 
här”. Han grävde med handen i väskan som han burit matlådan i, en 
stor, svart afghansk, handgjord väska som vanligtvis används just för att 
bära mat i och som höll maten varm. 

”Och vad i helvete är det där?” frågade jag, som hade nerverna på ytan. 
Han log. 

”En äkta klarblå afghansk burka.” 

”Säg inte att du antyder att jag ska bära den där?” sa jag med avsmak. 

”Jo, det är vad jag både antyder och föreslår och Ni ska bära den hela 
resan, ända tills Ni kommer till Peshawar i Pakistan. Ingen kommer att 
kunna ana vem som döljer sig under det här tygstycket.” 

”Qader, vet du hur de här smugglarna kan lura 
gränsvakter och passkontrollanter och andra 
vid de internationella gränserna? Vi har ju inga 
pass, visa eller andra dokument som ger oss 
rätt att resa in i Europa lagligt, så hur fungerar 
det egentligen, vet du det?” 

Han sa att han visste att människorna som vi 
hade att göra med var toppen, bäst i bran-
schen, att de kunde sin sak. Han hade många 
vänner som hade skickats till Europa med sina 
familjer via just det här nätverket eller den här 
organisationen, D Company, och de sa alla att 
det varit en jättefin upplevelse och att allt gått 
som smort. Han hade inte hört ett enda klago-
mål, inte en enda negativ kommentar om 
resan med D Company. ”Okej”, sa han, ”de 
tar väldigt mycket betalt men det är det värt, 
för de garanterar din säkerhet och att du 
kommer fram. 

Det är en mycket märklig känsla att inte ha en aning om hur livet ska bli. 
Att inte ha kontroll över någonting och inte kunna se en utväg ur en 
oerhört svår situation. Frustrationen över att inte kunna göra någonting 
själv, att vara beroende och även tvingas förlita sig helt på andra 
människor var direkt plågsam. Det var priset jag blev tvungen att betala 
för att jag stod upp för vad jag ansåg vara rätt. 

Stress och depression gör att man blir oförmögen att tänka klart. Och 
den som säger att han inte är rädd för att dö, den ljuger! Alla, precis alla, 
är rädda för döden och här satt jag som i en fälla i min morfars hus 
sedan två dygn. Och jag visste att om jag tog några steg utanför huset så 
kunde de mycket väl bli mina sista. Ja, jag var livrädd. Skräckslagen. Men 
jag var samtidigt också mycket arg över vad mitt vackra land hade 
förvandlats till. Åratal av insatser förgäves, makten tillbaka i skurkars 
händer; skurkar som bara känner till den makt som pengar ger och som 
är beredda att göra vad som helst för den makten. Den sjuka grupp av 
människor som kallas talibaner var också mina fiender. Jag befann mig i 
en situation där jag var omgiven av fiender. Och mina ytterst få verkliga 
vänners liv skulle omedelbart vara i fara om jag kontaktade dem.  

Så jag grubblade. Och grubblade. Och grubblade. 

När jag såg dem alla fyra därinne i det lilla rummet frös jag till is av skräck. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. En av dem 
kom ut ur rummet och mer eller mindre knuffade in mig och då var paniken total, jag var övertygad om att de skulle döda 
mig därinne. Jag var säker på att de på något sätt hade fått reda på vem jag var och att de fått order om att döda mig.  

Väl inne i det lilla källarrummet blev jag ännu räddare när jag såg inte bara ett utan massor av vapen, AK47:or, sådana som 
talibanerna använder. Jag hörde en röst inne i mitt huvud som sa: Det var det. Den här gången kommer ingen att kunna 
rädda ditt liv, det kommer att ta slut här och nu. Jag var så skakad att jag började gråta, jag var övertygad om att jag skulle dö 
på ett brutalt sätt. En av de fyra männen tittade på mig och frågade: 

”Vad har hänt? Varför gråter du?” Och mannen som var oartig mot mig i vardagsrummet nyss undrade också vad som fått 
mig att gråta. 

”Ni ska väl döda mig?”, svarade jag, det var allt jag fick ur mig. 

De skrattade och frågade: ”Varför skulle vi döda dig?”  
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