
  Angrepet på Sharm el Sheik – En alternativ start på Fredsmekleren. 

 

Frem til våren 2010 startet Fredsmekleren slik du kan lese på neste side (i tillegg til en 

prologen som i dag er gjort om til forhistorien Mirage.) Selv er jeg positivt overrasket 

over hvor godt teksten har holdt seg. Likevel angrer jeg ikke på å ha fjernet denne 

delen. Å starte på denne måten ville blitt litt som å brenne mesteparten av kruttet med 

en gang. Uansett håper jeg historien både underholder og gir et lite innblikk i de 

snirkelveier et manus ofte tar før ide blir til bok.  

Her introduseres Frank Halvorsen for Abu Mohammed, Camilla og Fawzi på en helt 

annet måte enn i boka. Den observante leser vil nok også merke seg at Gravdal er 

fraværende. 

 

Teksten har verken vært utsatt for korrektur eller språkvask. Irriterende småfeil og 

unøyaktigheter kan derfor forekomme. Jeg anbefaler videre at du leser boken (og 

kanskje forhistorien ’Mirage’) før du gir deg i kast med dette kapittelet. 

 

God fornøyelse! 

 

Ørjan N. Karlsson 

September 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Over Rødehavet / Sharm El Sheikh 

 

Helikopteret stuper ned mot havoverflaten. Ti meter over vannspeilet stabiliserer piloten 

maskinen og legger kursen om vestsiden av halvøyen Ras Mohammed. Det asurblå havet er 

strødd med hvite bølgetopper. Vindrossene får helikopteret til kaste på seg.  

Underveis prater Halvorsen og piloten sammen over internsambandet. Etter samtalen vinker 

Halvorsen BG og Anker-Smith til seg.  

“Den uoversiktlige situasjonen bekymrer meg. Derfor har jeg bed piloten om å fly en liten 

omvei. Snarere enn å følge sjøveien rett til hotellet, svinger vi mot snart mot vest og flyr inn 

over land. ”  

 “Kanskje stridigheten allerede er opp og avgjort?” foreslår BG. 

Halvorsen håper BG har rett. Underveis har de verken oppnådd kontakt med egyptiske 

sikkerhetsstyrker eller noen fra den norske delegasjonen. Sharm er et sort hull. Meldingene og 

forespørslene som sendes inn forblir ubesvart. Ingen kommunikasjon slipper ut. 

“Det får i så fall bli en hyggelig overraskelse, og gudene vet at vi ikke har vært bortskjemt 

med slikt.”   

Andrepiloten snur seg og holder opp tre fingre. “Tre minutter til vi er over Sharm.” Huden 

hans glinser av svette. Helikopteret dypper på nesen og raser den siste kilometeren inn mot 

land. Der fremme skimter Halvorsen en sandfarget åskam. I følge kartet ligger 

konferansehotellet på den andre siden av høydedraget, nede ved vannkanten. De har blitt enig 

om at piloten skal la helikoptret sveve rett over høyden. Der oppe fra bør de kunne danne seg 

et godt bilde over hva som egentlig skjer i Sharm.   

“Et minutt til toppen.” Pilotens stemme er stødig. Terrenget under helikopteret skifter fra hav 

til land. Halvorsen lener seg frem og klapper BG og Anker-Smith på skulderen. “Følg godt 

med. Si i fra så snart dere ser noe mistenkelig.” Helikopteret stiger bratt oppover. 

Spesialsoldatene gaper for å bli kvitt dottene i øret.  Så er de på toppen. 

  Utsikten fra høyden er spektakulær. Fra nord til sør kolliderer dypblått hav med 

okerfarget ørken. Rett nedenfor ham ligger Sharm el Sheik by. Mot vest skimter Halvorsen 

flystripen. Sollyset reflekterer i vinduene på kontrolltårnet. Halvorsen ser verken noe flyvrak 

eller tegn til røyk, men i den nordlige enden av rullebanen blinker det i oransje lys.  

‟Se der! Hva faen skjer der nede?” Anker-Smith peker ut det ene sidevinduet.  

Marinejegerens finger dirrer. Halvorsen følger anvisningen og ser rett bort på en Shilka, en 

russiskprodusert, mobil luftvernkanon. Beltevognen med det pansrede kanontårnet står parkert 

nedenfor høyden, bare tre hundrede meter unna helikopteret. Kanontårnet peker ned mot 



sentrum av Sharm. Varmedis stiger opp fra de fire sorte løpene. Har den nettopp skutt på noe? 

I så fall; hva da? Halvorsen ser ikke noen åpenbare mål nede i byen. Han blir heller ikke gitt 

lang tid til å lete. Uten forvarsel svinger kanonløpene mot helikopteret! 

  Helikopterpiloten reagerer på umiddelbart. Kontant dytter han stikken fremover.   

NH-90’en stuper nedover dalsiden. Halvveis ned skråningen bryter helikopteret mot høyre og 

diagonalt oppover. Spesialsoldatene presses ned i setene. Shilkaen drar av en byge. Skuddene 

treffer langt bak helikopteret. Piloten gir maks gass på motoren samtidig som han foretar en 

rekke unnvikende manøvrer. Helikopteret rister så tennene klaprer i kjeften. Halvorsen mister 

Shilkaen av syne. De tre spesialsoldatene har nok med å klamre seg fast til setene.  

  Helikopteret er nesten i sikkerhet bak høydedraget da det blir truffet. En hul, metallisk 

klang synger gjennom lasterommet. NH-90 kaster på seg mens gnister regner ned over 

landskapet som stjernestøv. Så begynner helikopteret å spinne rundt sin egen akse. 

“Halerotoren!” roper BG over støyen fra den hvinende motoren.   

Nye flammetunger geiper ut av løpet på luftvernkanonen. Sporlys slår hull i luften rundt den 

fortapte maskinen. Som ved et mirakel unngår helikopteret å bli truffet. 

‟Gjør klar for krasjlanding!” brøler piloten rett før rotorbladet skjærer inn i åssiden. En 

fontene av sand og stein slynges oppover. Helikopteret treffer bakken med et knasende, 

margristende og altoppslukende brak. Spesialsoldatene kastes forover i setebeltene. 

Helikopteret tipper over på siden. Frontruten knuses. En stank av harsk motorolje og parafin 

siger inn kabinen. Halvorsen hører lyden av noe som minner om rennende vann. 

‟Kom dere ut!” Piloten har allerede frigjort seg fra beltet. Nå hjelper han den fortumlede 

andrepiloten med det samme. Halvorsen trykker inn utløserknappen og faller ut av setet og 

inn i Anker-Smith. Marinejegeren trekker kniven og skjærer løs sin egen sele, så hjelper han 

BG med belte. Sammen kravler de tre soldatene mellom pilotsetene og ut gjennom den knuste 

frontruten. 

   ‟Vi hadde flaks.” Piloten ligger på ryggen og stirrer opp i luften. Andrepiloten sitter 

lent inn mot en steinhelle. Han har smerter i rygg og nakke, men det later ikke til å være noe 

alvorlig. Spesialsoldatene slapp fra krasjlandingen uten så mye som en skramme. Vraket av 

helikopteret ligger femti meter lengre ned i hellingen. 

‟Du sier noe,” istemmer Halvorsen. 

‟Hadde vi blitt truffet fem sekunder tidligere, hadde vi styret i bakken fra tjue meters høyde. 

Nå var det bare to meter ned til skråningen.” 

‟Hvem skjøt?” spør BG. 

‟Kanonmannskapet så klart,” svarer Anker-Smith og himler med øynene. 



‟Du misforstår. Selvfølgelig vet jeg at det var kanonmannskapet. Spørsmålet er om de trodde 

vi var terrorister eller om terrorister har tatt over kanonen.” 

‟Ahh…” Marinejegeren nikker. 

‟Godt spørsmål, BG” sier Halvorsen. Og det er bare en måte vi kan finne svaret på.” 

Halvorsen snur seg mot piloten. ‟Går det greit at dere to blir her?” 

‟Jepp. Vi har vann nok. Dessuten tror jeg ikke kollegaen min er klar for en lengre utmarsj.” 

‟Greit. Vi tar kontakt så snart vi har brakt på det rene hvem som bemanner kanonen. Kanskje 

beror det hele på en misforståelse.” 

‟I så fall en jævla farlig og dyr misforståelse.” 

‟Det ville i så fall ikke være første gangen.” 

Piloten nikker. ‟Vær forsiktig.” 

‟Som alltid.” 

    I luftlinje skal ikke luftvernkanonen ligger mer enn en knapp kilometer fra dem. Men 

åssiden er brattere enn den virket fra luften. De tre spesialsoldatene skyver riflene bak på 

ryggen og gyver løs på motbakken. Halvorsen befinner seg øst for toppen av øydedraget da 

buldringen fra et Shilkaen skjærer gjennom stillheten. Lyden kommer så brått at han 

automatisk slenger seg ned på bakken. Raskt ser han seg omkring. Er de oppdaget? Han tror 

ikke det. Etter noen minutter gestikulerer Halvorsen de to andre til å følge etter ham. På 

hender og knær kryper de tre spesialsoldatene videre.  

  Halvorsen stikker hodet forsiktig over toppen. Luftvernkanonen er bare sytti meter 

unna. Hva i alle dager skyter den på nå som helikopteret er borte? Før Halvorsen rekker å 

fundere mer på det, sender luftvernkanonen av gårde nok en byge. Selv på høylys dag er det 

enkelt å følge sporlysene nedover dalsiden. Treffpunktet for de høyeksplosive granatene får 

de tre norske soldatene til å trekke pusten i forferdelse. Luftvernkanonen skyter mot hotellet 

den norske delegasjonen bor på! 

 Halvorsens første instinkt er å lede BG og Anker-Smith i et frontalangrep. Norske liv 

er i fare! De har ingen tid å miste. Luftvernkanonen kan da umulig være bemannet av 

egyptiske soldater.  

Eller kan den?  

Kanskje hotellområde er angrepet av terrorister. 

Trangen til å handle er overveldende. Likevel tvinger Halvorsen seg til å observere området 

rundt luftvernkanonen grundig. Årvåkenheten betaler seg. Til høyre og venstre for kanonen 

oppdager Halvorsen to skyttergraver. Begge gropene er skjult under kakifargede 

kamuflasjenett. Skyttergravene er bemannet av to mann hver. Og uniformene skikkelsene er 



ikledd, tilhører ikke den egyptiske hæren. Tvilen fordamper. Terrorister har tatt over 

kanonstillingen. Fienden er i besittelse av det dødelige våpenet. Halvorsen sender en stille 

bønn til høyere makter om at nordmennene på hotellet har funnet dekning for 

luftvernkanonens ødeleggende ild. Shilkaen bønnhører ham med nok en dødelig byge. 

  

Hilton Waterfalls Resort 

  

Den høyeksplosive granaten pløyer gjennom grillen på den første Mercedesen og detonerer i 

motorrommet. Panseret rives av. Frontruten slår sprekker. Venstre fordekk revner. Likevel 

klarer sjåføren å manøvrere bilen ut av innkjørselen og noen meter nedover gaten før motoren 

stopper helt. Flammetunger slikker oppover frontruten. Sort røyk velter ut av motorrommet. I 

all hast evakuerer de egyptiske livvaktene bilen.  

  Den påfølgende serien rammer selve porten. Bestyrtet ser Camilla hvordan skuddene 

slår store hull i den solide jernplaten. Varsellampen på toppen av porten pulveriseres. 

”Rygg. Rygg for faen!” Den norske politimannen rekker knapt å ytre ordene før bilen deres 

blir påkjørt av Mercedesen bak dem. Kollegaen presser inn bremsen, men klarer likevel ikke å 

hindre at de skyves forover. Venstre fordekk treffer hjørne av porten. Passasjerene slenges 

mot beltene. Camilla fomler med låsen på setebeltet. Kjøretøyet deres er nå innesperret 

mellom porten og følgebilen bak dem. Bilen har stanset midt i skuddlinjen for våpenet på 

høyden. Politimannen i passasjersetet har tydeligvis kommet til samme slutning. Lynraskt 

smetter han ut av døren og gestikulerer iherdig til den bakerste følgebilen om at den må rygge. 

Ubevisst synker Camilla sammen mellom Teig og den egyptiske visestatsministeren. Teig 

sitter stille som en statue. Huden over knokene hans er hvit der han griper om dørhåndtaket. 

Camilla våger et blikk ut frontruten tidsnok til å se nye, skarpe glimt fra høyden rett overfor 

dem.   

 Prosjektilenes flytid fra åskammen og ned til bilkolonnen er på litt over ett sekund. For 

Camilla føles det lengre. Mye lengre. Hun flytter blikket til politimannen som iherdig 

signaliserer at Mercedesen bak dem må rygge. Leppene hans beveger seg i slow motion. Hun 

kan lese ordene ettersom de formes. Camilla blunker. Noe treffer bilen med et smell. Når hun 

åpner øynene er politimannen borte. Sidevinduet er tilgriset av mørk væske. Teig gir fra seg et 

lavt klynk. Hånden som grep om døren, hviler nå slapt i fanget hans. Camilla biter seg i 

leppen for å stanse skriket som er på vei opp halsen.  

 



Den tredje skuddserien treffer til venstre for den norske eskortebilen og fortsetter nedover 

oppkjørselen. Den norske politimannen er sjanseløs. En luftverngranat treffer ham i 

brystbeinet. Sammenstøtet med skjelettet får granaten til å eksplodere. Overkroppen 

fordamper. Senere vil ambulansepersonell finne en sko og deler av en fot i hotellets hage, to 

hundre meter unna porten.  Egypterne i bilen bak dem er heldigere. Tre granater rammer 

Mercedesen der hvor pansringen er sterkest og krummingen på karosseriet størst. Granatene 

bøyes av og eksploderer mot asfalten under bilen. Splinter punkterer begge bakhjulene. Et 

fragment kutter bremsekabelen. Som ved et under forblir drivstofftanken intakt.  

 

Camilla ser ikke noe av dette. Angsten har snurpet sammen halsen hennes. Hun må kjempe 

for å trekke pusten. Øynene viker ikke en tomme fra høydedraget over dem. Hvert øyeblikk 

venter hun å se en ny serie illevarslende munningsglimt.   

“Kom dere ut og ligg lavt! Kryp bak porten.” Sjåføren river opp sidedøren og trekker den 

egyptiske visestatsministeren ut av bilen. Fawzi protesterer ikke på den røffe behandlingen. 

Camilla overrasker seg selv ved å komme seg ut for egen maskin.  

Teig er det verre med. Ambassadøren forblir sittende. 

“KOM. DEG. UT. NÅ!” 

Teig ser rådvill på den norske livvakten. Han gjør ingen antydning til å bevege på seg.  

“Satan heller.” Politimannen løper rundt bilen og åpner døren på Teigs side. Ambassadøren 

sitter like stille. Kjapt drar livvakten frem en kniv og kutter av setebeltet. Så trekker han Teig 

ut av bilen og slenger ham ned bak en betongkant ved siden av vaktbua.  

  I følgebilen bak dem har de egyptiske livvaktene også kommet seg ut. To av dem 

stormer nedover oppkjørselen i retning hotellets hovedinngang. Den siste brøler at de må 

stoppe, men enten hører de ham ikke, eller så vil de to ikke høre hva han sier. Hoderystende 

løper den gjenværende livvakten bort til Fawzi og hjelper ham i dekning bak jernporten. 

Camilla følger visestatsministerens eksempel og legger seg ned på bakken tett inn til porten. 

Det føles ikke veldig betryggende. Rett nok kan ikke angriperen oppe på åsen lengre se henne, 

men kulehullene i jernporten sier sitt om hvor solid dekningen deres er. Camilla kniper 

sammen øynene og folder hendene.  

 En konsentrert byge med granater treffer den bakerste Mercedesen. Bilen vibrerer 

under det brutale anslaget. Bagasjelokket spretter opp. Frontruten pulveriseres og en sky av 

damp strømmer ut av grillen. Til slutt finner en sporlysgranat veien til kjøretøyets 

drivstofftank. Antennelsen er momentan. Ildkulen spjærer Mercedesen på midten. Braket fra 

eksplosjonen føles mer enn den høres. Trykkbølgen tvinger Camilla mot bakken. Lysglimtet 



brenner seg inn på netthinnen hennes. Så erstattes pipingen i ørene av en absurd stillhet. 

Deretter begynner bildeler å drysse ned over dem.  

   

FSK-Alpha    

 

BG og Anker-Smith tar plass ved siden av Halvorsen. Sammen ser de tre spesialsoldatene en 

ildkule ese opp fra hotellområdet. Flammen etterfølges av tykk, sort røyk. Så ruller drønnet 

fra eksplosjonen oppover åssiden. 

“Glem det som skjer nede ved hotellet” hvisker Halvorsen. ‟Konsentrer dere om oppgaven.”   

BG river øynene bort fra det dramatiske skuet. Anker-Smith fortsetter derimot å studere 

begivenhetene gjennom kikkertsiktet på riflen. 

“Anker-Smith.” Halvorsen sparker marinejegeren på leggen. “Skjerp deg.” 

“Jada. Slapp av. Jeg er klar som et…” Resten av setningen drukner i en brummende motorlyd. 

Er luftvernkanonen på flyttefot? Halvorsen bestemmer seg for at tiden er kommet til å 

aksjonere. 

  BG og Anker-Smith styrter mot skyttergraven til venstre for Shilkaen. Halvorsen 

avanserer mot stillingen til høyre. Luften dirrer i støyen fra den kraftige dieselmotoren. 

Spesialsoldatene lykkes med å komme seg helt innpå fienden før mannskapene i 

skyttergravene oppdager dem.  

 Skyttergraven Halvorsen angriper er bemannet av to personer med en mitraljøse 

mellom dem. Begge mennene er ikledd identisk skittengrå uniform. Laderen, personen som 

forer mitraljøsen med ammunisjon, ser ham i øyekroken. Mann snur seg med neven på 

pistolskjeftet. Halvorsen gir ham ikke sjanse til å heve våpenet. To skudd i brystkassen sender 

mannen tumlende inn i kanten av skyttergraven. Makkeren hans reagerer raskt, men langt fra 

kvikt nok. Med avtrekkeren inne svinger skytteren den tunge mitraljøsen i retning Halvorsen. 

Skuddene pisker opp sand og rikosjerer i metallskroget til Shilkaen, men ingen av kulene er i 

nærheten av å treffe den norske spesialsoldaten. Halvorsen sparker mitraljøsen ut av grepet på 

skytteren. Mannen griper etter pistolen i beltet. 

“Stopp! Jeg skyter!” 

Mannen gjør ikke en gang antydning til å tenke seg om. 

Halvorsen gjør alvor av trusselen.  

 De tre spesialsoldatene møtes bak luftvernkanonen. BG nikker bestemt til Halvorsen. 

Den venstre skyttergraven er også satt ut av spill. Nå gjenstår det å få stoppet Shilkaen.  



Vet besetningen inne i kanonskroget hva som skjer på utsiden? Shilkaen gir fra seg et hylende 

hvin. Røyk sort som asfalt spys ut av eksosrøret. Tårnet begynner å svinge.   

“Håndgranat!” roper Halvorsen og klyver via beltet opp på kanontårnet. Metallskroget er 

glovarmt under hendene hans. Halvorsen hadde håpet å ta noen av fienden til fange. Nå er det 

en luksus han ikke har tid til. Tilfreds konstaterer han at takluken ikke er låst fra innsiden. BG 

frigjør en branngranat fra stridsvesten og kaster den opp til Halvorsen. Før Shilkaen rekker å 

avlevere en ny og dødelig byge mot hotellet, river Halvorsen opp takluken kaster granaten ned 

i vognen. 

“Ta dekning!” 

De tre spesialsoldatene rekker akkurat bort til den venstre skyttergraven før håndgranaten 

eksploderer. Et dumpt brak etterfølges av smellet av tårnluken som blåser opp. Så blir det 

stille. Anker-Smith titter forsiktig over skyttergravskanten.  

“Ned med hodet,” hvisker Halvorsen. “Det er ikke over ennå.” 

Anker-Smith gjør som han blir fortalt. Spesialsoldatene venter i taushet. Endelig avløses 

stillheten av et skarpt hvin. Lyden gjentar seg og øker samtidig i styrke. Det minner Halvorsen 

om et batteri nyttårsraketter. Fosforen i håndgranaten har startet en brann nede i vognen, og nå 

antennes lageret med luftverngranater. Mens hylingen avløses av knatring og mindre 

eksplosjoner prøver Halvorsen å pense tankene over på noe annet enn skjebnen til de som er 

fanget i helvetesilden som raser i buken av vognen. 

Han lykkes ikke. 

 Etter noen minutter gir støyen seg. Shilkaen brenner fremdeles, men det smeller ikke 

lengre i ammunisjon. Halvorsen vurderer det som trygt å forlate skyttergraven. En sortbrent 

arm, synlig fra albuen og ned, henger ut av tårnluken. Fingertuppene er hvitt bein. Kjøtt og 

hud er fortært av den intense varmen. Halvorsen nærer ikke noe sinne overfor fienden. Han 

føler ikke noe spesielt, annet enn at han håper de slapp å lide. Hånden i tårnkransen forteller 

en annen historie.  

  Spesialsoldatene rekker knapt å puste ut etter strabasene før en grønnmalt lastebil 

svinger inn på plassen foran den utbrente kanonvognen. Sur dieselrøyk velter ut av eksosrøret 

bak førerhytta. Lasteplanet er fullastet med soldater. Samtlige holder våpnene sine pekende 

mot de norske spesialsoldatene. 

“De ser ikke vennlige ut,” mumler Anker-Smith. 

“No shit,” mumler Halvorsen.    

 

 



Hilton Waterfals Resort 

 

Et oppflenset bildekk treffer gressplenen to meter unna Camilla. Deler av eksosanlegget 

krasjer med murveggen før de forvridde metallstykkene virvler over toppen av piggtråden og 

ut i gaten på andre siden. Så begynner det å regne krystaller. Glasstykker fra bilens vinduer 

hamrer mot bakken som hagl. De minste bitene fester seg til håret hennes. Men både Camilla, 

den egyptiske visestatsministeren og livvakten hans unngår å bli truffet av de større 

vrakdelene. 

  Camilla skotter bort på Fawzis bodyguard. Mannen nikker til henne. Camilla reiser 

seg forsiktig opp og børster glasskår ut av håret. Røyk fra det brennende bilvraket fyller luften 

med en skarp, metallisk eim. Nede ved hotellinngangen har det samlet seg en flokk skuelysten 

tilskuere. Samtlige holder seg i nærheten av hushjørnet, klar til å smette tilbake i sikkerhet om 

våpenet på høyden igjen begynner å terrorisere dem.  

“Er du uskadd?” spør Fawzi. 

“Ja, jeg tror det,” svarer Camilla. 

Den norske politimannen slutter seg til dem. 

På engelsk sier han; “Luftvernkanonen oppe i åsen er satt ut av spill. Det virker som faren er 

over for denne gang.” 

“Hva skjedde med et første kjøretøyet?” spør Fawzi.”   

“De klarte seg. Alle sammen. Helt utrolig.” Den norske livvakten ser i retning av deres egen 

bil.  

Ikke alle var like heldig, tenker Camilla. Hun går bort til nordmannen.   

“Går det bra med deg?” 

“Selvfølgelig,” svarer han uten å fjerne blikket fra bilen. Camilla legger hånden på skulderen 

hans. Politimannen lener seg inn mot henne. Kroppen hans er helt stiv.  

“Han bare forsvant,” mumler han. “Hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig?”  

Camilla slår armene rundt politimannen. De blir stående slik til Fawzi kremter lavt bak dem. 

Camilla snur seg. Visestasministeren holder en mobiltelefon i hånden.  

“Det militære GSM-nettverket fungerer endelig. Jeg har snakket med flyplassjefen. Han tror 

at veien ut til dem er trygg. Men før vi drar ut til flyplassen må dere bli med meg en annen 

plass.” Fawzi snakker direkte til henne. 

“Jaha,” svarer Camilla usikkert og ser bort på Teig. Ambassadøren sitter fremdeles der hvor 

den norske politimannen så bryskt plasserte ham. Teig har et tomt uttrykk i ansiktet. 



“Kanskje han bør bli på hotellet,” foreslår politimannen. “Han virker sjokkskadet. Jeg kan ta 

meg av ham.” 

“Er du sikker?” 

“Ikke noe problem. Jeg trenger selv noe å pense tankene mine over på.” 

“Takk. Det setter jeg pris på.” 

“Ingen årsak. Jeg gjør bare jobben min. Men ønsker du virkelig å bli med egypterne ut til 

vraket? Flyplassjefen har neppe den fulle oversikten. Tenk om terroristene ligger i bakhold 

langs veien? Jeg ville føle meg mer tilpass om du valgte å bli her.”  

‟Takk for omtanken,” svarer Camilla. ‟Men det er nok best jeg blir med.” Til sin egen 

overraskelse kjenner Camilla at hun mener det hun sier. Infernoet har nettopp har rystet henne 

inn til margen. Likevel har det ikke rokket ved viljen hennes. Og hvem andre enn henne kan 

dra nå som Teig har sunket ned i den mentale kjelleren?  

‟Jeg forstår.” Livvakten gir henne et visittkort. ‟Så snart ambassadør Teig er tatt hånd om, 

skal jeg prøve å oppdrive en ny bil. Ring meg om du får problemer.” Politimannen strekker ut 

hånden. Camilla finner gesten merkelig formell.   

“Takk. Det setter jeg pris på,” sier hun og tar ham i hånden. Håndtrykket hans er fast men 

klamt. ‟Jeg er så lei meg for det som skjedde med kollegaen din.” Camilla vet ikke hva annet 

hun skal si.  

Livvakten nikker taust. Det slår Camilla at hun ikke vet hva den drepte nordmannen het. 

Burde hun husket det? Camilla tror det. Hun er ganske sikkert på at de har blitt introdusert 

tidligere. Det føles ille at hun ikke husker.  

Hun vil bære den døde nordmannens siste sekunder med seg for alltid.  

Minnet trenger et navn.   

 

 

FSK-Alpha 

 

“Dere gjør en kjempetabbe!” Halvorsen kjemper for å holde raseriet under kontroll. Sammen 

med Anker-Smith og BG ligger han med ansiktet ned i grusen. Bak hver av de tre 

spesialsoldatene står en egyptisk soldat med fingeren på avtrekkeren. Alt i alt gjetter 

Halvorsen at de er omringet av mer enn 20 egyptiske militære. Umulige odds, med andre ord. 

Slapp av og pust rolig, forteller Halvorsen seg selv. Egypterne er jo ikke fienden.   

Det bare føles slik. 



“Er du lederen?” Halvorsen prøver å titte opp men, geværløpet i nakken hindrer ham å bevege 

hodet. Alt han ser, er et par blankpolerte militærstøvler. 

“Det stemmer,” svarer Halvorsen.  

“Da har du litt å svare for.” Mannen snakker engelsk med en rumlende stemme som får 

Halvorsen til å tenke på skuespilleren Omar Sharif.   

“Hva mener du?” 

“Ikke spill dum. De norske uniformene deres er ille nok. Du og kumpanene dine er tatt med 

buksene nede. Først angriper dere hotellet, så ødelegger dere våpenet for å slette alle spor.”   

“Er du hakke, rape gal?!” Halvorsen klarer ikke å styre seg. Soldaten bak ham stikker 

geværløpet hardere inn i nakkegropen hans. 

“Den eneste galskapen jeg kan se, er vel dere trodde det var mulig å slippe unna. Leiesoldater 

har ikke krav på den samme behandlingen som regulære militære. I mine øyne er dere simple 

kriminelle. En gjeng med lykkejegere. Hvem jobber du for?” Mannen sparker grus i ansiktet 

på Halvorsen. Spesialsoldaten lukker øynene og teller til ti. Han må for enhver pris unngå å 

miste besinnelsen. Så kontrollert som han klarer, sier Halvorsen: “Mitt navn er Frank 

Halvorsen. Jeg er norsk soldat. Vårt oppdrag var å komme den norske delegasjonen i Sharm el 

Sheik til unnsetning.” 

“Og hvem inviterte dere?” 

Halvorsen biter seg i leppen. En hvit løgn kan gjøre situasjonen verre. Da er det best at han 

ikke svarer. 

“Så det er på den måten,” brummer den ukjente egypteren. “Vel, vi har våre metoder til å få 

hardhauser som deg i tale.” Egypteren slår om til arabisk. “Sersjant, last terroristene opp på 

lasteplanet.” Halvorsen forstår språket godt nok til at han får med seg hva mannen sier:   

Først leiesoldater. Så Terrorister. 

Gode gud. Hva blir det neste? 

Til venstre for ham setter Anker-Smith i et raseribrøl. Utropet blir fulgt av et smertehyl fra 

oppasseren hans. Deretter følger et svakt “Uffh!” fra den norske marinejegeren.   

Halvorsen forstår Anker-Smiths reaksjon. Han er nesten fristet til å bifalle den. Men det 

viktigste nå er å forholde seg rolig. 

“Opp med deg.” Soldaten tar tak i jakkekraven. Halvorsen adlyder. Mannen som stilte ham 

spørsmålene, står med ryggen til. Skulderklaffene på egypterens uniform forteller Halvorsen 

at han har å gjøre med en major i den egyptiske hæren. Mer rekker han ikke å få med seg før 

soldaten trer en striesekk over hodet hans. 



“Opp med hendene. Sett i marsj.” Halvorsen gjør som han blir fortalt selv om hver fiber i 

kroppen stritter i mot. 

 Spesialsoldatene bukseres opp på lasteplanet. Der tvinges armene deres bak på ryggen 

før et håndjern strammes om håndleddene. 

“BG.” 

“Hmm.” Svaret kommer til venstre for ham. 

“Anker-Smith?” 

Stillhet. 

“Jeg tror egypterne klinka bevisstheten ut av ham,” sier BG. 

“Drittsekker.” 

“Utvilsom.” 

“Ingen snakking fangene imellom!” Major ’Omar Sharifs’ stemme er myndig. Halvorsen gjør 

et halvhjertet forsøk på å komme seg løs fra håndjernene. Ingen sjanse. I alle fall ikke omgitt 

av egyptiske soldater. Han kan lite annet gjøre enn å vente. Han eneste håp er at de to pilotene 

raskt tar seg ned til Sharm by og får meldt i fra til Nansen.  

  Ventetiden blir kortere enn han hadde våget å håpe på. 

Lastebilen bråbremser. Halvorsen dunker inn i soldaten til høyre for ham. Hodet til BG treffer 

ham i skulderen. Det slamrer i en dør. Så bryter den karakteristiske stemmen til ’Omar Sharif’ 

gjennom luften. Den egyptiske offiseren snakker så fort at Halvorsen ikke klarer å følge ham, 

annet enn å merke seg et og annet innovativt arabisk ukvemsord. Svaret lar ikke vente på seg, 

og plutselig virker den egyptiske offiseren mindre sikker. Stemmen hans blir lysere. Ordene 

kommer mer stakkato. Det siste han sier før lemmen på lasteplanet åpnes er: “Selvfølgelig. 

Selvfølgelig, herr minister. Selvfølgelig.”  

  Striesekken dras av hodet hans. Halvorsen blunker og ser seg rundt. En sort Mercedes 

blokkerer veien foran lastebilen. Den egyptiske offiseren står omringet av en gruppe sivilister. 

En av dem, en kvinne i slutten av tjueårene, smiler til ham før hun sier på norsk; “Løytnant 

Halvorsen, formoder jeg? Det kan virke som vi kom til unnsetning akkurat tidsnok, slik dere 

gjorde for oss.”  

  En soldat løsner håndjernene hans. Halvorsen reiser seg brått opp. Den egyptiske 

soldaten trekker seg nervøst unna. Halvorsen ignorerer ham og frigjør BG. Sammen støtter de 

Anker-Smith ned av lasteplanet. Marinejegeren er groggy men bevisst. Hviten i det ene øyet 

hans er farget rødt av blod. Den norske kvinnen slipper dem ikke med blikket. Bak henne ser 

Halvorsen ’Omar Sharif’ i samtale med en eldre, dresskledd egypter. Det er ikke vanskelig å 



gjette hvem som er sjefen i forholdet. Den egyptiske offiseren står med bøyd nakke og lutete 

skuldre. Halvorsen gliser. Tittelen på scenen kunne vært: Karrierebråstopp.  

Tilfreds med reprimanden majoren utsettes for, vender Halvorsen oppmerksomheten mot 

kvinnen. Med det samme infernalske gliset spør han; “Unnskyld, men hvem i helvete er du?” 

 

Camilla lar seg ikke skremme av den norske spesialsoldatens likeframme atferd. Hun har møtt 

hans type før. Du følger ikke den norske utenriksministeren i et år uten å støte på alskens 

militærtyper. Men noe ved den unge løytnanten er annerledes. Halvorsen utstråler en slags 

usikker selvsikkerhet. Camilla finner ikke noe annet ord på det. På tross av seg selv, blir hun 

nysgjerrig.  

  Camilla presenterer seg og gir deretter Halvorsen en kort oppdatering om hva som har 

skjedd på hotellet. Da det går opp for Halvorsen at hun er utenriksministerens personlige 

rådgiver, forsvinner smilet hans.  

“Beklager. ”Halvorsen uttrykker seg som om Fevangs skjebne hvilte på hans skuldre. Camilla 

merker seg kråketærne som risser huden rundt de blå øynene hans. Rynkene får Halvorsen til 

å virke eldre enn han er, men trolig er hun og den norske løytnanten omtrent på samme alder. 

Intuitivt forstår Camilla at kløften mellom hennes og Halvorsens verden består av annet enn 

år. Det lar seg lese av ansiktet hans   

 

Camilla Michaelsens rolige framtreden imponerer Halvorsen. Den nøkterne måten hun 

beskriver morgentimenes dramatiske hendelser på, mer enn antyder en personlighet med en 

kjerne av stål. Men hans ser noe annet også. En lekenhet som på tross av den alvorlige 

situasjonen de befinner seg, ikke virker upassende. Det er noe underfundig ved Camilla. Noe 

han kunne tenke seg å lære mer om.  

  Halvorsen skal til å spørre henne mer om hva som skjedde i timene forut for angrepet 

på hotellet, men blir avbrutt av “Omar Sharif.” 

“Løytnant.” Den egyptiske majoren ser alle andre steder enn rett på Halvorsen. 

“Ja, major?” Adamseplet til majoren hopper opp og ned. Halvorsen må konsentrere seg for 

ikke å smile. 

“Løytnant. Jeg har gjort dem stor urett. Den egyptiske hæren er deg takk skyldig for å ha 

bekjempet terroristene.” Hvert ord akkompagneres av bestemt nikking fra den dresskledde 

egypteren, mannen Halvorsen nå vet er ingen ringere enn Mahmud Fawzi, landets 

visestatsminister.  



“Det er helt i orden,” svarer Halvorsen. “Alle kan gjøre feil.” Han mener det ikke. Men 

Halvorsen ser ingen grunn til å lage mer ståhei enn nødvendig. De har viktigere saker og 

hanskes med. “Kan vi få våpnene våre tilbake?” 

Majoren ser bort på visestatsministeren. Fawzi sukker oppgitt før han sier; “Selvfølgelig skal 

dere få utstyret tilbake. La meg samtidig forsikre deg om at dere har den egyptiske hærens 

fulle støtte. Faktisk blir det major Abu Mohammeds ansvar å sørge for nettopp det.” Fawzi 

klapper Abu Mohammed, tidligere ’Omar Sharif’ på skulderen. Det er ikke vanskelig å se at 

Fawzis lovnad kommer overraskende på majoren. Men Halvorsen gir mannen honnør for å ta 

det uventede oppdraget på sparket. “Selvfølgelig,” svarer Abu Mohammed haltende.  

“Jeg og mine menn stiller oss selvsagt til tjeneste.” 

“Utmerket. Da bør vi vel komme oss av gårde.” 

“Av gårde, løytnant?” 

“Til flyplassen, major. Og denne gangen kjører jeg helst uten håndjern og striesekk.” 

  Halvorsen og Camilla venter ved lastebilen til de to norske helikopterpilotene tar seg 

ned fra skjulestedet oppe i åsen. Selv med Halvorsens forsikringer om at situasjonen er 

avklart, virker pilotene ukomfortable. Nølende nærmer de seg oppbudet av soldater og 

kjøretøy. Andrepiloten hviler hånden på pistolhylsteret. Halvorsen og Camilla går dem i møte. 

Nærværet av en kvinne i sivilt får andrepiloten til å puste roligere.    

  Pilotene tar plass sammen med BG og Anker-Smith plass på lasteplanet. Halvorsen 

setter seg i Mercedesen sammen med Camilla og Fawzi. 

“Tøffe tak?” Fawzi smiler og klapper Halvorsen på skulderen. 

“Det kan du si,” svarer Halvorsen, overrasket over at den egyptiske visestatsministeren er 

såpass uformell. På turen ned den snirklete grusveien bytter Fawzi og Camilla på å fortelle 

Halvorsen mer om angrepet på hotellet.  

  

 


