
 

 
 

Bonuskapittel – Ildstorm 

I det første utkastet av Sharba hadde sersjant McGregor sin egen parallellhistorie.  

Ved å se kampene i og rundt Bamian gjennom den britiske SAS-soldatens øyne, ville leseren 

danne seg et inntrykk av hvorfor det tok såpass langt tid å få forsterkningene frem.  

Til slutt valgte jeg likevel å fjerne dette handlingselementet i sin helhet og heller rendyrke 

historien om Lag 3-Echo. 

I denne versjonen møter leseren sersjant McGregor og hans menn noe tidligere enn jeg 

originalt hadde planlagt. Nedskytingen av helikoptrene som fraktet de britiske 

spesialsoldatene, er en av de mest dramatiske hendelsene i Sharba.  

Her får du hele historien, og litt til.  

God fornøyelse.  

Ørjan N. Karlsson 

Påsken 2010 

 

PS: Denne teksten har ikke gjennomgått noen form ekstra språkvask. Småfeil og en og annen uelegant setning 

kan derfor forekomme. Jeg håper likevel ikke dette forringer leseopplevelsen. 
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Ildstorm 
 

Å, om en kunne vite 
hva enden blir, før dagens verk begynner! 

(Shakespeare – Brutus i Julius Cæsar) 

 
 

I 
Nattemørket flerres av en glødende sol. Glimtet fra eksplosjonen er blendende. McGregor, 

sersjant i det britiske 21. SAS regiment, kaster seg fremover i selen rett før trykkbølgen blåser 

inn pleksiglassvinduene i kabinen. Chinook-helikopteret rister og legger seg over på siden. 

McGregor løfter armene for å beskytte seg mot løse gjenstander på avveie. Soldaten rett 

overfor ham reagerer ikke like raskt. En rifle smeller inn i hjelmen hans. Soldaten blir 

hengende livløs i sikkerhetsbeltet.  

‟Hva faen er det som skjer!” Løytnant Stan Smith er vill i blikket. Offiseren krafser på 

utløseren til sikkerhetsbeltet. Smith ble beordret til regimentet bare to uker før avreisen til 

Afghanistan. Så vidt McGregor vet, er dette offiserens første utenlandsoppdrag. 

‟Slapp av sir!” McGregor tvinger løytnantens kropp tilbake i setet. ‟Et av de andre 

helikoptrene må ha blitt truffet av en rakett. Men vi flyr ennå. Pilotene vet hva…” 

Et nytt lysglimt, mye sterkere enn det første, lyser opp kabinen. Gjennom døren inn til cockpit 

ser McGregor hvordan helikopteret rett foran dem omsluttes av flammer. Så eksploderer 

drivstofftanken på den dødsdømte maskinen. 

Gode gud… 

‟Krasjstilling!” roper McGregor og krøker seg sammen i setet. Sekundet etterpå rammes deres 

egen maskin av en metallstorm av vrakdeler. Over støyen fra de mange kollisjonene hører 

McGregor hvordan motorlyden skifter fra jevn dur til et desperat hvin. Magen kaster på seg.  

Helikopteret deres taper høyde. 

Det taper høyde raskt! 

McGregor griper om setebeltet og strammer selen til beltet skjærer inn i mage og skuldre. Den 

enkle handlingen er nesten umulig å gjennomføre, for helikopteret har begynt å rotere. 

Sentrifugalkreftene herjer brutalt med mannskap og utstyr. McGregor kniper sammen øynene. 

Han rekker å hviske de to første linjene i Fader vår før helikopteret treffer bakken og mørket 

befrir ham fra ulydene og kaoset rundt ham. 

II  

(Fire år tidligere) 

Ian og Martin McGregor tar fatt på stigningen litt over klokken syv på morgenen. Skogen er 

stille etter nattens regnskyll. Stien opp mot toppen av åsen er sleip og sølet. Men strevet 

belønner seg. 

Tre timer senere, fra toppen av høyden som kalles Glentress, kan de se store deler av Tweed 

Vally. Åsen er en av de høyeste i denne delen av Skottland. Og snart skal den bli en av de 

mest kjente også. Ved foten av høyden står anleggsmaskinene som etter hvert skal gå i gang 

med å omforme Glentress til det mest spektakulære terrengsykkelsenteret i Skottland. Parken 

skal etter planen åpne om neste år. Men Ian har ikke tenkt å vente til da. Han har overtalt 

Martin til å bli med ham for å sykle en av testløypene. Litt masing var alt som skulle til. 

Storebroren har alltid vært litt svak for ham. 

  Martin er eldst i søskenflokken, tre år eldre enn Ian. Om fjorten dager skal Martin i 

militæret. Storebroren har vervet seg i Royal Highland Fusiliers, den samme 

infanteriavdelingen som både far og farfar tjenestegjorde i.  

Men Martin har i all hemmelighet fortalt Ian at han ønsker å prøve seg i SAS, Special Air 



Service, den tøffeste avdelingen i det britiske forsvaret. Ian kan ikke forestille seg noe mer 

bortkastet. Martin er en av de beste i sin klasse. Han kunne utdannet seg til hva som helst. 

Bare tapere, de som ikke har noe annet valg, går inn i militæret. Da Ian fortalte broren dette, 

hadde Martin bare smilt og svart at Ian ville se annerledes på det når han ble eldre. 

Eldre! 

Tre år er da ikke så mye.  

Nei, Ian har planen klar. Så snart han er ferdig med videregående venter 

eiendomsmeglerutdanningen i Edinburgh. Enkel utdannelse og enkle penger. La andre 

utkjempe Hennes majestets kriger.  

”Er du klar, lillebror?” Martin balanserer på den stillestående sykkelen. 

Ian tråkker forbi ham og frem til punktet hvor offroad-løypen stuper ned mot den mørke 

furuskogen vest for dem. ”Klar som et egg!” 

”Er det ikke best at jeg kjører først? Du har ikke syklet ned en så krevende løype før.” 

”Jeg er ikke feig selv om jeg ikke har vervet meg.”  Før Martin rekker å svare, hiver Ian seg 

utfor den bratte skråningen. 

III 

Det første McGregor merker, er røykstanken. En skarp eim som svir i nese og munn. Ryggen 

verker, og han har en ringelyd i ørene som ikke vil gi seg. McGregor beveger forsiktig på tær 

og fingre. Ingen ting er brukket. Hjelmen har sklidd ned i pannen. Han dytter den opp og ser 

seg omkring. Helikopterets lasterom er stort sett inntakt. Et nødlys fyller lasterommet med et 

grønt, spøkelsesaktig skjær. Livløse skikkelser, soldatene fra første tropp, tredje kompani, 

henger i sikkerhetsbeltene på begge sider av lasterommet. 

Noen jamrer stille ved siden av ham. McGregor snur seg og ser rett inn i øynene på løytnant 

Smith. Et skarpt stykke pleksiglass er begravd i halsen på offiseren. Såret blør ikke, men 

McGregor ser at plasten har begravd seg dypt i det myke vevet. Smiths lepper beveger på seg, 

men ingen annen lyd en den myke jamringen siver ut. ‟Hold ut, sir. Jeg skal hente hjelp.” 

McGregor utløser sitt eget belte. 

  Situasjonen er ille, men bedre enn fryktet. Tre personer omkom i styrten. Seks andre er 

hardt skadet, deriblant løytnant Smith og andrepiloten på helikopteret. Heldigvis har troppens 

førstehjelper, Jarvis ‟Doc” Dullmore, kommet fra nedskytingen uten en skramme. McGregor 

ber Dullmore om å gjøre det han kan for de skadde. Deretter kaller han korporal Ashley Stone 

til seg. Stone, en australier med britisk far, har tjenestegjort ved regimentet like lenge som 

McGregor. Et pubslagsmål, hvis foranledning var Manchester Uniteds tap for Liverpool på 

Old Trafford, er den direkte årsaken til at ikke også Stone er sersjant. Stone, som ikke finnes 

sportsinteressert, hadde bedt Manu-supporterne ta nederlaget med fatning og ikke som en 

gjeng med sippete kjerringer. Anmodningen hadde ikke falt i god jord. Bataljen som fulgte 

endte med at seks fotballsupportere måtte på legevakten. Stones belønning var et blåøye og tre 

dager i kakebu. Og en vinkel mindre på uniformen. Siden da har Stone gjort sitt beste for å 

overbevise sine overordnede at han fortjener en sjanse til.  

‟Vi har landet i ingenmannsland. Ta med deg fem personer og sikre området rundt 

helikopteret. Raketten som traff oss var antageligvis en skulderavfyrt greie. Det betyr at 

Taliban er i nærheten.” 

‟Greit. Hvordan går det med løytnant Smith?” 

McGregor rister på hodet. ‟Ikke så bra. Doc har klart å stabilisere skaden, men det ser ikke 

lovende ut. Han overlever neppe mer enn to timer her ute.” 

‟Reservestyrken er bare ti minutter unna. De kan hjelpe.” 

‟La oss håpe du har rett.” McGregor klapper Stone på skulderen. Australieren tar med seg 

fem soldater og forsvinner ut av den skjøre lyssirkelen som omgir helikoptervraket. 

‟Sersjant!” Piloten vinker McGregor til seg. ‟HQ,” mimer han og gir McGregor 

øretelefonene. 



McGregor melder seg med sitt eget, taktiske kallenavn. ‟HQ, dette er 1 Bravo.”  

‟Dette er 9.1” er svaret han får tilbake. 

9.1 er sjefen sjøl, brigader Sterling. ‟Jeg forstår at dere har vært utsatt for en helvetes 

ildstorm.” begynner Sterling.  ‟Dere er dessverre ikke de eneste. Bare tre av de seks første 

helikoptrene kom helskinnet frem til landingssone i Bamian. Og der har soldatene våre støtt 

på en tallmessig overlegen fiende. Styrken er nå helt avskåret fra omverden. Jeg vet ikke hvor 

lenge de klarer å holde ut, men vi får ikke sendt inn forsterkninger før noen har tatt seg av 

rakettrusselen.” 

‟Sir?” McGregor aner hva som kommer. Sterling tar en liten pause, som om brigaderen er 

usikker på hvordan han skal gå videre. Så sier han. ‟Jeg forstår at du i alle fall har seks mann 

til rådighet?” 

‟Det stemmer. Syv med meg.” 

‟Godt. Da blir det opp til dere å tilintetgjøre trusselen fra bakke til luftrakettene. Skjebnen til 

de britiske og norske styrkene i Bamian-området avhenger av at det skjer raskt.” 

‟Du kan regne med oss.” 

‟Godt, McGregor. Jeg sender deg en kartreferanse med HQs beste anslag på hvor dette 

taliban-pakket befinner seg. Og nå som løytnant Smith er skadet, har du kommandoen.” 

 ‟Takk sir.” 

‟Og McGregor?” 

‟Ja, sir.” 

‟Vær forsiktig. Taliban har garantert forbered seg på å bli angrepet.” 

 

IV  
Sykkelstien stuper nedover og svinger deretter brått til venstre. Ian slynges gjennom den 

doserte svingen. Det kiler i magen. Han holder et løst grep om sykkelstyret for å dempe den 

verste ristingen. Likevel føles det som å ri en skapning hvis bevegelser er utenfor hans egen 

kontroll. Etter svingen retter sporet seg ut. Ian snur seg. Martin har akkurat tatt fatt på løypen. 

Vel, storbror skal få slippe å bremse på farten. Ian girer ned og tråkker iherdig på pedalene til 

stien tar ham inn i skogen.  

  Mørket er plutselig og overveldende. De majestetiske furutrærne blokkerer ut 

mesteparten av sollyset. Ian river av seg solbrillene. Men ikke raskt nok til at han oppdager 

ujevnheten foran seg. Regnvann har gravd dype renner i den smale stien. Sykkelen kaster 

voldsomt på seg. Setet smeller opp i underlivet hans. Smertegnister perforerer synsfeltet hans. 

Sykkelen følger den dype rennen som et tog på skinner. Dekkene skraper støyende mot 

jordkanten. På hver side av stien fyker verden forbi i fortfilm. Stubber, busker og spisse 

greiner strekker seg ut etter ham. Ian ignorerer smerten i underlivet og stirrer beint fremover. 

De mentale skylappene hjelper. Brått tar rennen slutt, og denne gangen er Ian forberedt. Med 

et stønn rykker han styret oppover. Hjulene hopper ut av gropen. Ian legger seg over på siden 

og klarer med et nødskrik å føre sykkelen inn gjennom den neste svingen.  

 På andre siden av svingen er nedoverbakken noe slakere. Skogen åpner seg mer opp. 

Det er fri sikt over mot naboåsen. Mellom de to toppene ligger et juv med en steinrøys i 

bunnen. Lokalbefolkning kaller juvet for Bukkespranget. Ian har ingen anelse om hvorfor.  

  Stien gjør en slak bue mot kanten av juvet før den igjen snirkler seg tilbake mot en 

tettere bevokst del av åsen. Der splitter den seg uventet i to. Ian bremser. Ruten til venstre er 

merket med et sort skilt. Den som går rett frem er merket med blått.  

Merkelig.  

Ian antok det bare var en vei ned av åsen. Martin har heller ikke fortalt ham noe annet.  

Fargekoden er velkjent for alle syklister. Blå betegner en middels vanskelig løype. Sort 

anbefales bare for meget erfarne terrengsyklister. Ian fatter avgjørelsen raskt. Blå løyper er 

kjedelig. Han er heller ikke i tvil om hva Martin ville valgt: Blått. Martin er mer enn dyktig 



nok til å håndtere en sort løype. Men storbroren ville valgt blått av hensyn til Ian. Vel, det skal 

han få slippe. Ian svinger inn på den sorte stien samtidig som Martin kommer til syne i 

lysningen lengre bak ham. 

 

V 

‟Jeg kan høre dem,” hvisker korporal Stone inn i øret på McGregor. SAS-soldatene har gått i 

skjul bak et klippefremspring. Foran dem ligger en liten slette. Nattemørket er bortimot totalt. 

De tykke skyene som dekker for månen, dusjer samtidig landskapet med underkjølt regn. 

Underlaget er forræderisk glatt. McGregor kopper håndflatene bak ørene og snur seg i den 

retningen kollegaen indikerer. Først hører han ingen ting, men etter hvert klarer han å skille ut 

en svak tromming. 

‟Regndråper mot en pressenning,” mumler han. 

Stone nikker taust. McGregor sveiper nattkikkerten over landskapet. Tidligere forsøk har ikke 

avdekket noe uventet. Men nå vet McGregor hvor han skal se. Resultatet lar ikke vente på 

seg. 

‟Ok. Jeg ser det” sier McGregor. ‟Teltet ligger halvveis bak en forhøyning. Den ene enden av 

teltet stikker frem. Jeg ser lysstripen mellom bakke og duk.” McGregor gir kikkerten til Stone. 

Etter noen sekunder grynter korporalen bekreftende. ‟Jepp. Det må være dem. Eller i alle fall 

teltet deres. Hva gjør vi nå?” 

  McGregor ser på klokken. Det er nå tretti minutter siden de forlot det nedskutte 

helikopteret. Så langt har han ikke mottatt noen nye purringer fra hovedkvarteret i Kabul. Det 

trenger han heller ikke. McGregor vet at det haster. Men hvor mye av hjørnet skal han kutte? 

Som Stone korrekt bemerker, har de så langt bare oppdaget et telt. Det er ikke sikkert det 

tilhører Taliban. Teltet kan også være satt opp for å lokke dem i et bakhold. At det ligger så 

åpent til, får McGregor til å mistenke at det siste er tilfelle. Men sikker er han ikke. Langt 

derifra. At opprørerne rår over sofistikert teknologi gjør ikke situasjonen bedre. For alt han 

vet, observerer Taliban sletteområdet både gjennom infrarøde linser og nattkikkerter. 

Kinesiske og russiske våpenfabrikanter har så langt tjent gode penger på Talibans kamp mot 

ISAF. Spesielt russerne har gitt Vesten et ‟takk for sist.” Amerikanerne etterforsynte jo 

mujahedin, Sovjetunionens fryktede motstandere under okkupasjonen, med store mengder 

våpen. Nå er rollen snudd. Men resultatet er det samme: Afghanistan drikker fremdeles 

utenlandske soldaters blod.     

  McGregor blokkerer de mørke bildene. Han vet hva som må gjøres. At tankene 

vandrer, er lite annet enn en mental forsvarsmekanisme.  Stengsel mot å tenke for mye på den 

risikoen han snart må utsette seg for. 

‟Stone. Du tar ansvaret her. Del gruppen vår i to. Til sammen burde de ha full oversikt over 

sletten.” 

‟Mottatt. Hva med deg?” 

‟Noen må få fienden til å vise kortene sine. Jeg avanserer herfra og rett mot teltet. Om fienden 

ligger i bakhold, er jeg den eneste de vil se. Så snart jeg kommer under ild, vil dere se hvor de 

skyter fra.” 

‟Et passende navn på planen din er ’selvmord’.” 

‟Ikke nødvendigvis, Stone. Taliban er ofte dårlig organisert. De treffer ikke alltid det de sikter 

på. I alle fall ikke med en gang.” 

‟Greit. Fortell deg selv hva du vil. Likevel trenger planen din en liten justering.” 

‟Hva da?” 

‟Det er jeg som bør lokke svina frem i lyset. Jeg trenger en utmerkelse mer enn deg.” 

Før McGregor rekker å reagere, dytter Stone til ham. McGregor faller bakover. Hodet hans 

smeller inn i klippeveggen. Hjelmen tar av for mesteparten av sammenstøtet, men McGregor 

er likevel såpass fortumlet at han ikke rekker å stoppe Stone. Når han endelig kommer seg på 



beina, er korporalen allerede på vei innover sletten. 

 

VI 

 Til å begynne med merker ikke Ian noen forskjell. Den sortmerkede løypen buer tilbake mot 

juvet, men underlaget er jevnt og stien er ikke særlig brattere enn før. Ian kaster et blikk over 

skulderen. Martin er cirka hundre meter unna veiskillet. Broren vinker iherdig til ham. Ian 

gliser og vinker tilbake. 

   Etter hvert retter stien seg ut. Den løper nå parallelt med juvkanten tjue meter unna. 

Samtidig blir selve sporet stadig mer utydelig. Noen steder virker det nesten som han sykler 

gjennom tilfeldige åpninger mellom trærne. Men stammene er regelmessig merket med sort 

maling. Ian føler seg trygg på at han er på rett vei.  

  En ujevn, gressbelagt, skråning leder mot en vegg av furutrær. I midten av den 

tilsynelatende ugjennomtrengelige rekken står to stammer skrått mot hverandre. Smutthullet 

mellom dem virker foruroligende lavt. Over de krysstilte stammene henger hodeskallen til en 

vær. Den hvite skallen gliser mot ham. Ian prøver å bremse, men det sleipe gressunderlaget 

gjør at bakhjulet til å sklir ut. I siste liten rekker Ian å rette opp sykkelen og krøke seg 

sammen. Så suser han inn gjennom åpningen. Inn og bratt nedover.  

  Verden går fra farger til sort/hvitt på et hjerteslag. Trestammene er lite annet enn 

mørke skygger. Greiner strekker seg ut etter ham som grå tåketentakler.  

Bakken er dekket av sleip mose. Ian speider fortvilet etter løypemerkingen. Han ser den ikke.  

På ny presser han inn bakbremsen. Resultatet er som i gressbakken. Bakhjulet sklir ut til 

siden. Ian forstår at et fall her inne kan bli skjebnesvangert. Han må ri av stormen. Noe annet 

valg har han ikke.   

  Ian lener seg over på styret og prøver gjette hvor traseen slutter og skogen begynner. 

Det er ikke enkelt. Han er fanget i et skyggelandskap. En grein stryker over hjelmen. Noe 

risper opp låret hans. Ian enser ingen av delen. All oppmerksomhet er rettet mot å tolke 

terrenget foran sykkelrattet. Sollys glimter mellom greinene til venstre for ham. Ian våger et 

blikk til siden. Skogen til venstre ser mer farbar ut. Han styrer sykkelen inn mellom en 

morken stubbe og en gigantisk maurtue. Det smeller metallisk fra hjulene etter som 

småkvister kappes opp mellom eikene. Sollyset blir skarpere. Avstanden mellom stammene 

øker. Ian klemmer kontrollert om begge bremsehåndtakene. Farten avtar. Han er over det 

verste. Så snart dette ville bukkerittet er over, lover han å svelge stoltheten og bære sykkelen 

opp til veiskillet. Martin må gjerne erte ham. Noen små spydigheter skal han saktens klare å 

svelge. Det er en uansett en liten pris å betale for å unnslippe den livsfarlige løypen intakt.   

  Ian ser en glipe i den siste rekken med trær. Lavthengende greiner pisker ham i 

ansiktet. Ian kniper sammen øynene. Skogen ligger endelig bak ham. Ian åpner øynene og ser 

plutselig ikke annet enn himmel og de omkringliggende åssidene.  

Juvkanten ligger knappe fem meter foran ham.  

Verdens ende suger ham til seg.   

 

VII 
McGregor er rasende. Det er så vidt han klarer å overstyre impulsen til å rope etter Stone. 

Heldigvis greier han å legge bånd på seg selv. Et utrop vil garantert avslørt dem for en 

eventuell fiende. McGregor er heller ikke lysten på å gi Stone en reprimande over det åpne 

sambandet. Da gjenstår det bare å følge amerikanske US Marines legendariske motto: 

Improvise  - Adapt – Overcome.  

  Raskt deler McGregor de fem gjenværende soldatene opp i to lag. Han sender den ene 

gjengen sydover langs sletten. Deretter tar McGregor de gjenværende soldatene med seg 

nordover. Samtidig holder han Stone under oppsikt gjennom kikkerten. Korporalen beveger 

seg langsomt, og har så langt ikke tilbakelagt mer enn en tredjedel av avstanden frem til teltet. 



Likevel vet McGregor at han har knapt med tid. Det kan smelle når som helst. Finner han ikke 

en egnet ildbase snarest, risikerer Stone å havne i kamp uten skikkelig støtte fra sine egen. 

  ‟Vi er i stilling. Herfra ser vi til baksiden av høyden teltet er skjult bak.” 

Visekorporalen som fikk ansvaret med å lede den andre gruppen, virker andpusten.  

‟Noe tegn til fienden?” spør McGregor. 

‟Negativt. Helt øde.” 

‟Ok. Men vær på vakt.” 

‟Selvfølgelig, sersjant.” 

Ute på sletten er Stone nå bare førti meter fra teltet. Gjennom kikkerten ser McGregor at 

korporalen bøyer seg ned og gransker noe på bakken.  

Hva holder du på med?    

Før McGregor rekker å fundere noe mer på hva korporalen holder på med spør en av 

soldatene: ‟Duger dette stedet som base, sersjant?” 

Soldaten peker på en markant kolle i det ellers flate slettelandskapet. På toppen av kollen 

stikker fire tynne steiner opp av bakken. McGregor synes de ligner på skjellettfingre. 

‟Det får gå.” svarer han nølende.  ‟Få maskingeværet i…” Lengre kommer han ikke før det 

skarpe smellet fra en eksplosjon skraller over sletten.    

  ‟Han må ha tråkket på en mine eller noe.” Stemmen til visekorporalen som leder den 

andre gruppen, er opphisset men kontrollert. McGregor finner Stone med kikkerten. 

Korporalen ligger urørlig på bakken bare tretti meter unna teltet. 

Det kunne vært meg. 

Tanken gjør ham nummen.  

‟Faen. Stone er i live!”  

Gjennom sin egen kikkert konstaterer McGregor at visekorporalen har rett.  

Stone beveger på seg!  

Han drar seg bortover etter fingrene. 

‟Stone! Stone, kan du høre meg.” McGregor prøver å dempe understrømningen av engstelse 

han hører i sin egen stemme. 

Radiokanalen støyer stille tilbake. Samband kan ha blitt ødelagt i eksplosjonen. 

‟For guds skyld, ligg stille.” hvisker McGregor ut i den tause eteren. ‟Hører du meg? Det er 

sikkert flere miner der ute.” 

Ute på grassletten karer Stone seg nok en armlengde videre.  

  Så, helt uten forvarsel, glimter det i geværmunninger hundre meter nordvest for Stone. 

Skuddene strømmer ut av en trang slukt.  

Taliban har avslørt sin posisjon! 

Det siste kortet er spilt.  

Bakken rundt den nå forsvarsløse korporalen piskes opp av prosjektiler. Det er et mirakel at 

Stone ennå ikke er truffet.   

‟Hva venter dere på!” brøler McGregor over sambandet. ‟Besvar ilden for helvete!” 

På likt smeller det fra begge mitraljøsene. To slanger av sporlys snor seg mot Talibans 

stilling. McGregor tviler på om de treffer noen av skytterne, men fienden tvinges i dekning. 

Ildgivning fra hans egne soldater skifter fra konstant til sporadisk. Ammunisjonen må 

rasjoneres. Samtidig vet McGregor vet det ikke vil gå lang tid før talibansoldatene får summet 

seg nok til at de skyter tilbake. Men han har lyktes med å ta oppmerksomhet bort fra Stone. Et 

kort mulighetsvindu har åpnet seg. Det er nå eller aldri. McGregor kaster sekken og det tunge 

våpenbeltet fra seg på bakken. Så griper han om forskjeftet på riflen. 

‟Dekk meg!”    

 McGregor styrter ut på sletten i retning Stone. 

 



VIII 

Ian hugger inn bremsene. Bakhjulet låser seg og skrenser ut til siden. Denne gangen lar Ian 

seg falle med sykkelen. Krasjladningen slår luften ut av lungene hans. Ian gisper og strever 

med å løsrive seg fra sykkelen. Han lykkes ikke. 

Bakken er bløt og fuktig.  

Fuktig og såpeglatt. 

Juvkanten rusher mot ham. Ian borer fingrene ned i det bløte jordmonnet. Negler brekker. 

Sener forstrekkes. Ingen av delene bremser farten hurtig nok. Forhjulet nærmer seg kanten, og 

med sykkelskoene låst fast til pedalene trekkes Ian ubønnhørlig etter sykkelen. Desperat vrir 

han på skoene. Han belønnes med to ”knepp.” Låsemekanismen har løst seg ut. Han er ikke 

lengre lenket til sykkelen.   

  Ian trekker til seg beina samtidig som forhjulet tipper over kanten. Han ruller over på 

magen og borer høyre hånd alt han makter ned i bakken. Fingrene låser seg rundt en tyrirot. 

Den halsløse rutsjingen mot kanten av stupet bremses noe. En skarp smerte skyter fra 

håndflaten og opp håndleddet. Brått forsvinner følelsen i fingrene. Fortvilet ser Ian tyriroten 

skli ut av hånden hans. Mentalt kommanderer han hånden til å feste grep på nytt, men 

kroppen nekter å adlyde ham. Han forsøker å spenne fra med skoene, men føttene dingler 

allerede i løse luften. Tyngdekraften slå ubønnhørlig inn. Ian krafser frenetisk etter noe annet 

å gripe fatt i, men kampen er allerede tapt. Uten kontroll over den høyre neven er han 

sjanseløs. Hoften trekkes over kanten. Resten av kroppen følger etter. 

Så er han vektløs. 

   Sammenstøtet med trestammen er like smertefullt som det er uventet. To meter under 

juvkanten stikker en bred tyrirot ut i løse luften. Ian lander på halebeinet. Tvillinglyn skyter 

oppover fra setemuskelen til skulderbladene. I ren refleks vikler han hånden rundt den glatte 

stammen. Roten duver faretruende. Et tørt smell lyder fra den trevlete stammen. Fra toppen av 

juvet løsner jordstykker og småstein. Forhekset følger Ian en av jordklumpene med blikket. 

Jordstykket virvler ned mot steinrøysen under ham i noe som føles en evighet. Ian blir 

svimmel av å se på. Likevel klarer han ikke å løsrive blikket før klumpen pulveriseres mot de 

skarpe steinene i bunnen av juvet. Først da forstår hodet det kroppen har visst hele tiden. 

Pusten kommer med ett i kort hiv. Tyriroten vibrerer i takt med den økende skjelvingen. Ian 

presser sammen øynene og prøver å kontrollere den gryende panikken. Det hjelper ikke. Selv 

med øynene igjen ser han avgrunnen under seg. Med et klynk aker han seg lengre inn på 

roten. Bevegelsen utløser nok et illevarslende, tørt smell. Det er bare et tidsspørsmål før roten 

gir etter. 

‟Martin! Martin, hjelp meg!” 

Vinden som stryker gjennom juvet, svarer ham. Hviskingen er melankolsk og forlokkende på 

en gang. 

La det skje. Ikke kjemp imot. Ikke kjemp…   

‟Ian!?” 

Martins stemme lyder fra et sted like på oversiden av stupet. 

‟Ian, hvor er du?” 

‟Martin!” 

Luggen til broren kommer til syne over kanten. Deretter hele fjeset. Ian er sikker på at han 

ville funnet ansiktsutrykk komisk om han bare ikke var så vettskremt.  

‟Ian. Herregud.” 

‟Skynd deg Martin. Roten er i ferd med på brekke.” 

‟Hvordan i alle…” Martin rister på hodet. ‟Hold ut. Jeg skal få deg i trygghet.” 

Storebrorens ansikt forsvinner ut av syne. 

Det går en støkk gjennom Ian. Igjen er han alene. 

‟Martin! Ikke gå fra meg. Hører du? Martin!”  



IX 

Ikke gå fra meg. 

Stemmen hører fortiden til, men det går ikke en eneste dag uten at McGregor tenker på hva 

som skjedde ved juvet. Fire år senere sitter redselen fremdeles i ham. Redselen og sorgen. 

Og skyldfølelsen. Ikke glem skyldfølelsen. 

McGregor tvinger tankene over på det som skjer akkurat nå. Skal han og Stone ha den minste 

sjanse til å overleve natten, må han la fortiden hvile. I alle fall noen timer til. 

  McGregor har tatt seg halvveis frem til den skadde korporalen når fienden åpner ild på 

nytt. Riflesmellene får ham til å presse seg ned mot bakken, men denne gangen er verken ham 

selv eller Stone målet for Talibans uønskede oppmerksomhet. Opprørerne konsentrerer seg nå 

om å beskyte SAS-soldatene som har forskanset seg i de to ulike stillingene. Akkurat som han 

planla. McGregor tar likevel ikke sjansen på å reise seg opp. Han kryper videre på hender og 

knær med riflen dansende på ryggen. Hele tiden saumfarer han bakken etter nedgravde miner. 

    Tre meter fra Stone stopper han på nytt. Korporalen ligger på ryggen med øynene 

igjen. Venstre fot, fra ankelen og ned, er bøyd i en unaturlig stilling. Bakken rundt foten er 

farget mørk av blod. Men Stone lever. Korporalens brystkasse hever og senker seg i en 

stakkato rytme. 

‟Pssst. Stone. Kan du høre meg?” 

Korporalen snur på hodet. En dorsk bevegelse. 

‟Hva…” 

‟Shhh. Det er McGregor. Jeg skal få deg i trygghet.” 

‟Forsiktig…” Stone gestikulerer svakt med hånden. ‟Det er miner her.” 

‟ Ikke tenk på det. Du skal få morfin. Deretter bærer jeg deg ut herfra.   

McGregor henter morfinsprøyta ut av brystlomma. Stone rister på hodet og skjærer en 

grimase McGregor mistenker skal ligne et smil. ‟Glem det. De kommer til å perforere oss før 

vi er halvveis tilbake. Dette er min feil. Jeg og det fordømte egoet mitt. Kom deg i sikkerhet.” 

‟Beklager. Men så lenge jeg er sersjant og du korporal har du ikke stemmerett.” McGregor 

stikker morfinsprøyten inn i skulderen på Stone. ‟Og alt dette overmotet på grunn av en jævla 

fotballkamp” mumler korporalen. ‟Jeg som ikke en gang liker fotball.” Så åpner morfinrusen 

armene sine til den skadde soldaten. Stone omfavner den. McGregor bukserer korporalen opp 

i sittende stilling. Stone veier omtrent like mye som ham selv. McGregor tror han skal klare å 

løfte den skadde kollegaen. Men før han kommer så langt, smeller det fra talibanstillingen, og 

denne gangen er det ham og Stone som er skyteskiven.    

  Sletten rundt dem danser i prosjektilregnet.  Et dumpt drønn lyder fra et sted mellom 

dem og teltet. Så et til. Taliban har truffet to av sine egne miner! McGregor legger seg over 

Stone mens jord og sand drysser over dem. På andre siden av sletten besvarer hans egne 

soldater ilden. Intensiteten i fiendens angrep avtar, men McGregor forstår at han aldri vil klare 

å bære Stone ut av faresonen så lenge Taliban har fritt spillerom. Han peker nattkikkerten mot 

slukten og fienden som skjuler seg der. Nå og da ser han bevegelse, men opprørerne er 

forsiktig med å stikke nakken for langt fram. Dette er erfarne soldater, ingen tvil om det. 

McGregor lar kikkerten vandre på måfå over sletten. Han stopper opp ved teltet.  

Først nå legger han merke kassen som stikker ut under teltduken. Han gjenkjenner den 

umiddelbart.  

‟Det var som faen,” hvisker McGregor til seg selv.  

   

X 

‟Ian, grip fatt i denne.” Martin lener seg over juvkanten med et sykkeldekk i hånden. Han må 

ha flerret dekket fra hjulet på sin egen sykkel. Ian strekker seg etter den sorte gummiringen. 

Den virker umulig langt unna. Fingertuppene stryker undersiden av dekket. Fortvilet strekker 

han seg lengre frem. Gummiringen svinger utenfor av rekkevidde. Ian faller til siden. Verden 



tilter sidelengs. Han slår ut med armen, og klarer i siste liten å føre hånden gjennom løkken. 

Ian låser armen inn mot kroppen. Dekket sklir opp i armhulen. Trykket på skuldefestet er 

enormt. Uten at han tenker seg om, ser Ian ned. Han henger nå i spenn mellom roten og 

sykkeldekket. Mellom ham og ravinen er det et åtti meter fritt fall. Ian stivner fullstendig. 

Dødsangsten driver en strøm av svettedråper nedover nakke og ansikt.  

‟Ian. Ian! Se på meg.” Martins stemme er hes og anstrengt. Men røsten bryter ham ut av den 

mentale skrustikken.  Han løfter blikket. Vertigofølelsen gir seg.  

  Martin henger over kanten av juvet. Gummidekket er surret rundt håndleddet hans. 

Storebroren er ildrød i ansiktet, men øynene hans hviler rolig på Ian. 

‟Nå må du stole på meg, lillebror. Jeg teller til tre. På tallet ‟tre” sparker du i fra tyriroten. 

Gummislangen er sterk nok til å holde deg. Men du må sparke fra så hardt du kan. Vi må få til 

en pendelbevegelse. Forestill deg et slyngekast. Først bakover, så forover. Forstår du?” 

‟Men…” 

‟Vi har ikke tid til noe ‟men”!” tordner Martin. ‟Gjør som jeg sier. Ok?” 

‟Jeg...jeg skal forsøke.” 

‟Bra, lillebror. Dette kommer til å fungere. Det viktigste er at du sparker i fra alt du kan.  

Klar? Da setter vi i gang. En. To. TRE!” 

    Ian tar sats og slynger seg fremover. Sykkeldekket eter seg inn i armhulen. Tyriroten 

gir fra seg et siste, skarpt smell før trestokken knekker av inne ved bergveggen. I det 

pendelbevegelsen når toppen av buen, drar Martin sykkeldekket alt han makter i motsatt 

retning. Farten øker. Ian svinger forbi den knekte roten og videre oppover mot kanten av 

platået. Toppen nærmer seg raskt. Ian strekker ut venstrehånden. Pendelen når ytterkanten av 

buen. Ian kaster seg fremover. Det rykker til i gummidekket, men bevegelsen kjøper ham de 

siste, livsviktige centimeterne. Ian får akkurat lagt albuen på toppen av kanten før 

sykkeldekket røskes ut fra armen hans. Proppfull av adrenalin klarer han å presse kroppen 

over kanten og opp på det gresskledde platået.  

Ian segner om.  

Etter hvert avløses skjelvingene av en minst like spastisk, krampaktig latter.  

‟Herregud, for et rush.” Ian klarer knapt å prate mellom latterbølgene. ‟Heretter blir det bare 

grønne løyper på meg. Hører du, Martin. Bare grønne løyper og trehjulssykkel.” Ian støtter 

seg opp på albuene og tørker bort tårene. 

‟Martin?” 

Foruten sykkelen til broren, er platået tomt. 

‟Martin?!” 

Ian kommer seg på beina. Skjelvingen i beina er tilbake. Skjelvingen og kvalem i magen.  

‟Martin!” 

Han svares kun av sitt eget ekko. Røsten som kastes tilbake mot ham fra åssiden på andre 

siden av juvet lyder faretruende hysterisk.  Mot sin vilje dras Ian mot kanten. Gang og igjen 

ser han for seg det siste sekundet av pendelhoppet; manøveren der han strekker seg mot 

toppen av juvet. Ian kjenner rykket i gummien. Han føler hvordan sykkeldekket skrelles av 

armen hans.    

‟Martin…” Ian bøyer seg over kanten. Han får øye på storebroren med en gang. Kroppen til 

Martin virker uendelig liten der den ligger klemt mellom to steinblokker nede i steinrøysa.      

 

XI 

Stykket frem til teltet er minelagt. Men paradoksalt nok har Taliban hjulpet ham. McGregor 

vet han trygt kan trå i kratrene til de minene som nettopp eksploderte. I tillegg har jo 

ulyssalige Stone oppdaget en tredje mine på den harde måten. Med mindre opprørerne har lagt 

fire miner i dybden, bør han komme seg frem til teltet i en bit. Risikoen er likevel stor. 

Kanskje for stor. 



Men alt er bedre enn å krype rundt ute i dette ingenmannslandet. McGregor føler seg som en 

av blinkene på en tivoliskytebane.  

Han trykker inn knappen på radioen. ‟Hør etter. Snart kommer jeg til å gjøre noe vanvittig. 

Og for at det skal lykkes, må talibanpakket ligge lavt. Vær rede til å svi av resten av 

ammunisjonen.”  

‟Mottatt,” er eneste svaret han får, før visekorporalen i et mer alvorlig toneleie sier ‟Lykke til, 

sir.” 

     McGregor trekker Stone ned i krateret fra den første minen. Hullet er ikke dypt, men 

gir bedre dekning enn om han forlater korporalen på åpen mark. McGregor kler av seg 

splintvesten og bretter den over den bevisstløse skikkelsen. Nå er hurtighet alt som betyr noe. 

Rekker Talibans skyttere å få ham i siktet, er han så godt som ferdig uansett. 

‟Ok gutter. Nå gjelder det. Jeg teller til tre. På ‟tre” åpner dere ild.” 

‟Forstått.” 

McGregor puster dypt ut og inn noen ganger. Så tar han oppstilling som en sprintløper i 

startblokken.  

‟En, to, TRE!” 

   Det plutselige skuddglammet fungerer som en startpistol. McGregor rauser ut av 

minekrateret og mot teltet. Slukten hvor talibansoldatene oppholder seg er allerede kledd i en 

halo av sporlys og rikosjetter. McGregor sikter seg inn mot det neste minekrater. Det kiler 

ubehagelig i ganen hver gang støvlene treffer bakken. Uansett hvor mye han prøver å 

overbevise seg om det motsatte, vet han at det ligger usynlige mordere begrav under 

jordsmonnet rundt ham.  

Hvert steg er et hjerteslag.  

Hvert hjerteslag tar en evighet.  

  Talibansoldatene får øye på ham ved det tredje krateret. McGregor ser glimtet fra 

geværmunningene samtidig som han hører vislingen fra kulene rundt seg. Teltet er bare ti-tolv 

meter unna. McGregor biter kjeven sammen. Fem meter fra teltet tar han sats og slenger seg 

så lang han er. 

Ikke et øyeblikk for tidlig. 

  Talibansoldatene må ha forstått hva han planlegger, for på tross av at opprørerne er 

under kontinuerlig ild fra McGregors soldater, virker det som om alle våpen nå sikter mot 

ham. Men teltet ligger delvis i skjul for slukten. De fleste kulene treffer forhøyningen i 

bakkant av teltet. Sand og småstein dusjer kontinuerlig ned over ham. McGregor kryper inntil 

den grønnmalte trekassen og åpner lokket. Han gjettet riktig. Det er en våpenkasse. På 

innsiden finner han et Javelin-missil, en britiskprodusert bakke-til-luft rakett. Ironien i 

situasjonen er ikke til å overse. SAS-styrkenes helikoptre ble skutt ned av britiskproduserte 

våpen.  

  McGregor løfter utskytsrampen og to raketter ut av kassen. Så åler han seg opp den 

vesle forhøyningen. Talibansoldatene er i villrede. Han antar de har fulgt bevegelsene hans 

gjennom sine egne nattkikkerter. Antageligvis har det gjettet seg til hva som kommer. Likevel 

er kunnskapen bortimot verdiløs. For opprørerne har satt seg selv i sjakk matt. Slukten deres 

er en blindvei. Velger de å retirere ut på sletten, vil SAS-soldatenes automatvåpen sage dem 

ned mann for mann. Men McGregor vet han trenger tid til å sikte. Og i de få sekundene er han 

sårbar. McGregor hviler rakettkasteren mot underlaget og legger øyet inn mot siktemidlene. 

Munningsflammene borte i slukten blir mer påtakelig. Ildstormen øker i styrke. Noe virrer 

forbi rett ved øret hans. McGregor lar seg ikke avled. Rolig opphever han sikringen og trekker 

av. 

  Raketten detonerer rett i forkant av dekningen til talibansoldatene. Sekshundrede gram 

høyeksplosivt sprengstoff river i filler stridshodet og sender en skur av metallsplinter og 

steinfragmenter inn over fiendens stilling. Drønnet er infernalsk. Krigsgudens brøl runger 



over sletten. McGregor lader  ny rakett. Gjennom røyksløret ser han et par skikkelser snuble 

ustødig rundt mellom steinene. McGregor lar den andre raketten fly.  

Det blir ikke behov for en tredje. 

Buldringen fra slukten dør ut. 

Ingen beveger på seg mellom steinene. 

McGregor løfter mikrofonen til munnen. ‟9.1 dette er 1 Bravo. Du kan trygt sende inn 

forsterkningene nå.” 

 

XII 

Han tar fatt på stigningen litt over klokken syv på morgenen. Tåkeskyer danderer toppen av 

åsen. Skogen er fremdeles stille etter nattens regn. Men snart vil stillheten brytes av de første 

terrengsyklistene på vei opp mot toppen av Glentress. Han ønsker å komme dem i forkjøpet.  

Han trenger litt tid for seg selv. 

  Etter hvert fordamper tåken, og innen han når furuskogen, titter en skjør morgensol 

frem bak åskammen. Han stopper og studerer skogen. Stien som snirkler seg mellom de tykke 

stammene er bredere enn han husker den. Skogen virker lysere, og ingen saueskalle pryder 

inngangen. Han setter fra seg terrengsykkelen og går det siste stykke til fots.    

  Et solid stålgjerde skiller furuskogen fra stupet. Han visste at en slik stengsel var satt 

opp. Likevel er synet uventet.   

Han griper om nettingen med begge hendene. Stålet er kaldt. Juvet under ham er fylt av en 

tykk tåke. Det vil ennå gå noen timer før solstrålene finner veien ned til ravinen. 

Han blir stående slik til skranglingen fra de første syklene lyder fra stien inne i skogen.  

Først da stikker han hånden ned i lommen og tar opp esken med medaljen. 

  Krigskorset glitrer i solen. ‟For eksemplarisk tapperhet i strid,” deklamerte brigaderen 

som festet medaljen til brystet hans. Offiserens ånde hadde luktet av whisky. Som ham selv 

var brigaderen en veteran. En soldat med flere utenlandsoppdrag bak seg.  

Han hadde hilst til luen og nikket stramt. Men så snart seremonien var over, hadde han byttet 

uniformen med sivile klær og spasert ut gjennom leirporten. 

For siste gang.  

Medaljen var det eneste han tok med seg.  

Han har ikke sett på den siden seremonien.  

Ikke før i dag. 

‟Denne tilhører deg, Martin” hvisker Ian McGregor og kaster krigskorset ned i juvet.   

   

      


