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Kære flygtning 

Jeg har skrevet denne bog for at give dig 
en hjælpende hånd. ”Achmed fra Syrien” 
handler om en familie fra Syrien, der lige 
som dig er flygtet her til Danmark. Jeg har 
mødt familien, og jeg har talt med dem, og 
det er der kommet denne fortælling ud af. 
”Achmed fra Syrien” er baseret på virkelige 
mennesker og virkelige hændelser, men jeg 
har tilføjet mine egne tanker og forestillinger 
om, hvordan det må være at være på flugt 
og komme til et nyt land som flygtning. Må-
ske er der noget i fortællingen, der minder 
om din egen flugt til Danmark?

Børn, der bor her i Danmark, kan have 
svært ved at forstå, hvad du har været igen-
nem. Det er umuligt for dem at vide, hvor 
svært det er for dig at være flygtet fra dit 
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hjemland. Hvis nogle af de danske børn, du 
kender, læser denne bog, kan de måske bed-
re forstå dig. Held og lykke med dit liv i Dan-
mark.

- Mikkel
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Første skoledag

Det er første time i 6. klasse. Første skole-
dag siden Syrien. De sidder i en rundkreds 
på gulvet midt i klassen. Der er stille. Sådan 
er det altid den første dag et nyt sted, tænker 
Achmed. Man tør ikke sige noget forkert, så 
man er bare helt stille. Gad vide, hvem der er 
de frække, og hvem der er stille og altid gør, 
som læreren siger? tænker Achmed. Det er 
ikke til at vide. Han vil gerne gøre det godt i 
skolen. Han vil lære dansk hurtigt. Derfor vil 
han gerne sidde ved siden af dem, der ikke 
larmer. Så kan han bedre følge med og kon-
centrere sig. Han og far har talt om det.

Læreren taler til dem på dansk. Hun bruger 
armene meget og peger på ting for at hjælpe 
dem til bedre at forstå. Achmed prøver, men 
det er virkelig svært, selvom læreren er sød 
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og taler langsomt og tydeligt. Heldigvis er 
det også svært for de andre. 

– Jaik heter Achmed, siger Achmed, da læ-
reren peger på ham. 

– Flot, Achmed, og hvor kommer du fra?
– Jaik komme fra Suria, svarer Achmed. 

Han smiler genert, fordi læreren roser ham. 
Han føler, at han gjorde det godt. Han vil 
svare rigtigt på alt i skolen, tænker han, så 
han kan klare sig godt i sit nye hjemland. 
Så siger læreren, at de skal sætte sig op til 
bordene. Han sætter sig ved en af de piger, 
han tror, er en stille pige. Det er et tomands-
bord forrest i klassen, tæt på lærerens bord. 
De skal skrive danske ord. Det er en sjov 
opgave. Pigen taler ikke til ham. Heldigvis. 
Hun kommer fra Somalia, så de vil alligevel 
ikke kunne forstå hinanden, før de har lært 
dansk, tænker han. En af opgaverne driller. 
Achmed bliver nervøs. Maveblomsten, tæn-
ker han og tager mønten frem. Han lader den 
vandre imellem fingrene, som en af de voks-
ne på asylcenteret har lært ham det. Achmed 
falder til ro. Han stirrer tomt ud i luften.



13

Bomben

Achmed er tilbage i Aleppo i Syrien. Han 
er på vej hjem fra skole sammen med Aylan. 
De griner. 

– Det så for sjovt ud, da læreren faldt over 
tasken, siger Aylan og hyler af grin. Drenge-
ne griner så meget, at de får tårer i øjnene. 
De står på hjørnet af den gade, Aylan bor 
på, og som krydser Achmeds vej. De kan 
ikke glemme den sjove episode fra skolen. 
Alt er, som det altid har været. Det er Ach-
med og Aylan, og i dag er de på en måde 
tættere end nogensinde. Achmed sender et 
blik over imod en gruppe soldater, der står 
på den anden side af vejen. Som sædvan-
lig står soldaterne og ryger og snakker. Alt 
er roligt. Soldaterne har maskingeværerne 
over den ene skulder, pegende ned imod as-
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falten, som de plejer. Det har været en rigtig 
god skoledag. I det hele taget har Achmed 
kunnet holde frygten på afstand den dag. I 
modsætning til hvad han plejer at kunne. De 
frygter altid døden. Hver dag. Eller at nogen, 
de kender, bliver dræbt af skud eller eksplo-
sioner i byen. Nu står han der og griner … 
med Aylan. De glemmer alt om frygt og sorg 
og krig. Som om det ikke findes. Lige indtil 
det forfærdelige sker. 

En høj, skarp lyd som fra et jetfly og kort 
efter et sønderrivende brag. En bombe! Ach-
med falder til jorden. Det er, som om han 
slukker et øjeblik. Da han åbner øjnene igen 
er alt kaos. Folk skriger og løber væk i alle 
retninger. Achmed tænker, at bomben må 
have ramt så tæt på hans families hus, at 
noget må være ødelagt. Han kan fornemme 
det. Hans hjerte hamrer. Han kan ikke rej-
se sig lige med det samme. Han ligger bare 
med slukket sjæl et øjeblik. Jeg er ikke ramt, 
tænker han. Det gør ikke ondt nogen steder. 
Men frygten er vendt tilbage for fuld styrke. 
En frygt så stor, at han selv ligger i ruiner. 
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Da han få sekunder efter kan røre sig igen, 
hører han intet og mærker intet. Han må se, 
hvad der er sket. Achmed kommer på be-
nene og giver sig til at løbe hjemad, men 
han bliver snart stoppet af en tyk sky af støv, 
der fylder hele vejen og bevæger sig som en 
flodbølge imod ham. Midt i støvet og røgen 
hører Achmed mennesker, der råber og skri-
ger og løber forvildet rundt. Han tøver og 
trækker sig hen til en husmur, som han læ-
ner sig opad. Mor? tænker han. Far? Ibrahim? 
Han kigger tilbage, hvor Aylan og han stod. 
Han kan skimte Aylan igennem støvet. Aylan 
kigger på Achmed. De får øjenkontakt. Så lø-
ber Aylan. Hjem. Væk fra flodbølgen af støv 
og skrig. 

Achmed hiver op i trøjen, så den dækker 
for hans næse og mund. Så løber han ind i 
støvskyen, der er tyk som en sump. Han gis-
per efter vejret, imens han kæmper sig frem. 
Han må hjem. Hvor er de andre? Hvad er der 
sket med huset? Støvet når ind igennem tø-
jet. Selvom han holder trøjen op for næse 
og mund, smager han støvet, hver gang han 
trækker luft ind. Det sætter sig i næsen, øj-
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nene, ørerne, alle vegne. Han kan ikke kom-
me frem til huset. 

Pludselig tager en person hårdt fat i armen 
på ham og trækker ham væk fra vejen, ud 
af støvsumpen, ind i en gyde, igennem en 
dør, ned ad en trappe. Achmed hoster vold-
somt, imens han bliver trukket ned ad trap-
pen og ind ad en dør, der lukkes bag ham. 
Han vender sig og kigger på personen, der 
trak i ham. 

– Det er farligt at gå i det støv. Bliv her, si-
ger personen. 

Achmed har set ham før. Han bor også på 
vejen, men han har aldrig talt med ham. 

– Men … host … jeg må finde … host … 
min familie. 

Manden ryster på hovedet, vender rundt 
og går ud af døren igen. Achmed hører ho-
sten i det mørke kælderrum og hoster også 
selv. Han sætter sig op ad væggen. Han for-
søger at gnide støvet væk fra ansigtet, men 
det bliver bare tværet ud i øjenkrogen og an-
dre små irriterende steder, og så bliver det 
endnu værre. Der er en, der rækker ham en 
flaske vand. Han hælder vand i ansigtet, va-
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sker hænderne, og efter en flaske mere har 
han øjne, ører, næse og mund fri for støv. 
Det er ikke til at tro det, der er sket. Ach-
med tager sig til hovedet og fører hænder-
ne igennem håret. Han stirrer som forstenet 
ud i luften. Det er ikke til at fatte. Kort efter 
tager nogen fat i ham. Rusker ham og taler 
til ham. Han kan høre nogen råbe, men han 
mærker ikke rigtig noget. Han lukker øjnene 
og slukker for alt. I chok.

Efter nogle timer kommer han til sig selv, 
ved at mor tørrer en våd klud over panden 
på ham. 

– Mor, siger Achmed forsigtigt. Hvor er far 
og Ibrahim? 

– De er ok. De er på vej herhen.
Achmed bryder helt sammen. Tårerne kan 

ikke stoppes. 
– Hvad med vores hus? hulker Achmed. 
Mor holder en hånd for sin mund og be-

gynder også at græde. Hun trækker Achmed 
ind til sig.

– Det ligger i ruiner. Alt er ødelagt.
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Achmed sidder længe sammen med mor. 
Hun aer ham over håret og knuger ham ind 
til sig, imens de venter på far og Ibrahim. 
Det føles som en ond drøm. Han tænker på 
et spejl, hvor nogen har knaldet en hammer 
ind i det, så det er splintret fuldstændigt. Det 
er ikke til at se, hvordan man skulle kunne 
samle det igen, for stumperne er så små, at 
selv stumperne er ødelagt. Han falder i søvn. 
Han vågner først, da han hører fars stemme. 
Lettelsen er stor, og Achmed græder igen. 
Far græder også. De er alle fire sammen 
igen, og det er en stor trøst. De overnatter i 
kælderen.

Dagen efter har støvet lagt sig, og de går 
hen til det, der engang var deres hus. Ach-
med går imellem murbrokkerne og leder ef-
ter deres ejendele sammen med far, mor og 
Ibrahim. Måske kan de finde noget, der ikke 
er ødelagt. Men det virker som en umulig 
opgave. Alt ser ud til at være totalt smad-
ret. Der er kun ruiner og stumper og stykker. 
Intet tøj, legetøj eller værdier af nogen art. 
Hvis der er noget, der ikke er gået i stykker, 
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så ligger det så langt under murbrokkerne, 
at det vil tage ti mand en hel uge at grave 
det fri.

Så ser Achmed et lille glimt. Som et lysg-
limt i et spejl under murbrokkerne. Han stik-
ker hånden ned og får fat i mønten. Det er 
den mønt, bedstemor gav ham til hans otte-
års fødselsdag. Den er mere end hundrede år 
gammel. Achmed knuger den i sin hånd og 
tænker, at den ikke længere bare skal være 
hans minde om bedstemor. Nu er den også 
hans minde om det hjem, han engang havde 
i Aleppo i Syrien. 

Efter at have undersøgt alt, hvad han or-
ker, sætter Achmed sig ned sammen med 
Ibrahim. De leger med mønten, imens mor 
og far stadig leder i murbrokkerne. Da de 
også opgiver at finde værdier, sætter de sig 
triste ned ved siden af Achmed og Ibrahim.

– Hvad skal vi gøre, far?
– Vi må væk. Væk fra Aleppo, væk fra Syri-

en. Det er for farligt at blive her. 
– Jamen, hvor skal vi rejse hen? spørger 

Achmed.
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– Langt væk. Om Gud vil, så Europa. Først 
må vi til Tyrkiet. Du og Ibrahim må vente her 
hos mor, mens jeg forsøger at sælge grun-
den, vores hus stod på, og bilen. Bagefter 
rejser vi. 

– Men, far? 
Mor tager om Achmed.
– Ssh, siger far og holder en finger for 

munden. –Jeg er tilbage, før I sover i aften. 
Så er far væk. Achmed er rystet. Flygte? 

Hvorhen? Så kommer han til at tænke på 
Aylan. Han kan ikke rejse uden at sige farvel 
til sin bedste ven. 

– Hvorfor kan vi ikke blive her, mor?
– Achmed, se dig omkring. Vores hus er 

en ruin. Vi har ikke penge til at bygge et nyt 
hus. Her er ingen elektricitet, ingen vand. 
Hvordan kan vi leve her? 

Achmed er stille. Han skammer sig lidt 
over at være på tværs, for han ved, at det er 
rigtigt, hvad mor siger. 

– Og hvis vi havde penge til at bygge vores 
hus op igen, kunne vi risikere at være inde 
i huset næste gang, der falder en bombe …
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– Ja, ja, mor. Jeg ved det godt, siger Ach-
med stille.  

– Men du må ikke sige til nogen, at vi flyg-
ter, Achmed. Heller ikke til Aylan. Du kan 
bringe ham i stor fare, hvis han ved noget. 
Du har hørt de historier om folk, der er ble-
vet straffet hårdt, fordi de kendte nogen, der 
flygtede. Du må være forsigtig.

Da de har siddet et stykke tid, dukker Aylan 
op. Idet Achmed ser ham, er det, som om 
hans hals trækker sig sammen. Gråden træn-
ger sig på, men Achmed holder den tilbage.

Da Aylan er helt henne ved ham, krammer 
de hinanden. En ordentlig drengekrammer. 

– Er din familie ok? spørger Aylan.
Achmed nikker og holder stadig på tårer-

ne.
– Hvor er din far? 
– Han sku’ lige ordne noget, svarer Ach-

med grådkvalt og tørrer en tåre væk. 
– Dit hus. Det er væk. Hvad gør I nu? spør-

ger Aylan, selvom han kender svaret. 
Achmed slår ud med armene.
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– Vi ved det ikke endnu, vi må vel finde et 
andet sted at bo, siger han og sukker.

Aylan fortæller, at hans families hus er in-
takt. Han fortæller om andre de kender, der 
har fået smadret deres hus ved bombean-
grebet. Om hvem der er blevet slået ihjel, og 
hvem man endnu ikke har fundet. Achmed 
lader, som om han lytter, imens halsen sta-
dig trækker sig sammen. Som om han hvert 
øjeblik kunne bryde hulkende sammen. Han 
kan heller ikke lade være med at tænke på, 
at det måske er sidste gang, han ser Aylan. 
Nogensinde. De siger farvel, og så går Aylan. 
Achmed kigger efter ham. Aylan stopper op 
og snakker med folk på vejen. Det er, som 
om han slet ikke kan få øjnene fra Aylans 
ryg. Han savner allerede sin ven. Vejen er 
totalt smadret. Kæmpemæssige murbrokker 
ligger helt ud på gaden, og Aylan må gå over 
nogle af dem for at komme videre. Måske 
ligger der døde mennesker under nogle af 
murbrokkerne. Folk de har hilst på og talt 
med hver eller hver anden dag igennem hele 
deres liv. Achmed bliver ved med at stå og 
kigge ned ad vejen, til Aylan er helt væk. Så 
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sætter han sig i murbrokkerne igen. For sig 
selv.  
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Flugten

De får lov til at sove i kælderen endnu en nat. 
Nogle venner har hjulpet dem med mad og 
rent tøj til Achmed og Ibrahim. Achmed har 
fået et bad. Han var den, der trængte mest. 
Det har hjulpet lidt på humøret. Der er to an-
dre familier, som også skal sove i kælderen. 
Far er kommet tilbage. Han har solgt alt, så 
nu har de råd til at finde et andet sted at bo, 
siger han og lader, som om de bare skal flyt-
te til en anden del af Aleppo. Folk virker til 
at tro på det, men Achmed tror, at de inderst 
inde ved, at det ikke er det, far mener. 

Da de skal sove, ligger Achmed længe vå-
gen. De ligger tæt sammen alle fire. Achmed 
er bange. Bange for, at der skal komme flere 
bomber, og bange for rejsen, de skal ud på. 
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Han ved, at det er en farlig vej til Europa. 
Han har hørt historier om små børn, der er 
druknet på vej over havet fra Tyrkiet til Græ-
kenland.

– Mor, hvisker Achmed. 
Hun vender sig om mod ham.
– Hvad nu hvis vi drukner på vej til et an-

det land? Du kender historierne om folk på 
flugt, der er druknet.

Mor ser bekymret ud. Hun er selv bange. 
Hun holder en lille pause og kigger Achmed 
lige ind i øjnene. Så aer hun ham blidt på 
kinden og taler roligt til ham.

– Vi må stille os selv det spørgsmål, Ach-
med: Hvad er bedst? Leve uden tag over ho-
vedet i frygt for at blive slået ihjel og måske 
endda blive slået ihjel og hver dag høre om 
andre, der bliver slået ihjel, eller …

Hun tøver.
– … eller sejle til Europa med risiko for at 

drukne, imens vi kæmper for at få et nyt liv. 
Hvilken en måde er bedst at leve på, Ach-
med?
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Tårerne triller lydløst ned ad kinderne på 
Achmed, idet han fremstammer: ”Vi kan ikke 
blive her”.

Efter morgenmaden går hele familien til bus-
sen. De har lidt mad, tæpper og varmt tøj i 
to rygsække. De tager bussen til den nord-
lige del af Aleppo og står af i udkanten af 
byen. Jo længere de kommer nordpå, desto 
mere militær er der. Achmed har aldrig væ-
ret i denne del af byen. Han har heller aldrig 
set så meget militær på gaden, som der er 
her. De ser så rå ud, soldaterne, synes Ach-
med. Som de går der og holder øje, venter, 
kontrollerer og styrer alle andre. Han bryder 
sig ikke om soldater. Det er, fordi man al-
drig ved, hvad de kan gøre ved én. En gang 
han og Aylan spillede fodbold hjemme på 
vejen, var bolden trillet hen til en gruppe 
unge soldater. De havde samlet bolden op, 
og da Achmed kom hen for at hente bolden, 
havde de drillet ham ved at kaste bolden til 
hinanden, og til sidst havde en af soldaterne 
stukket en kniv i bolden, så den punkterede. 
Nogle voksne havde set det og var blevet 
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rasende. De havde skældt soldaterne vold-
somt ud, men de var bare ligeglade. Hver 
gang Achmed ser soldater på gaden, husker 
han, hvor ked af det og bange han var den 
dag, soldaterne ødelagde fodbolden. 

Far er i tvivl om, hvad de skal nu. Han og 
mor står ved busstoppestedet og diskuterer. 
Ingen må vide, at de egentlig er på vej ud af 
landet. Det er tidlig formiddag. Sommerso-
len luner allerede godt. Mor holder Ibrahim 
i hånden. Han hopper op og ned og ser glad 
ud, imens de står og ikke ved, om de skal gå 
den ene eller den anden vej. Ibrahim virker, 
som om han fuldstændig har glemt alt, hvad 
der er sket. Sådan er det at være fire år, tæn-
ker Achmed. Så glemmer man hurtigere.  

Far tager mobilen frem og ringer til sin 
fætter. Mor tager kiks og vand frem til dem 
imens. Da han er færdig med at snakke, ved 
far, hvor de skal gå hen. 

– Vi må ud af byen uden at blive set. Fæt-
ter Muhammed kender en, der kan hjælpe 
os, siger far.

De ankommer til en lejlighed, hvor en per-
son tager varmt imod dem. Achmed kender 
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ham ikke. Han smiler høfligt og prøver ikke 
at vise sin nervøsitet. De er i lejligheden en 
halv times tid. Så fører manden dem ned til 
sin varevogn. Achmed og hans mor og far 
og lillebror gemmer sig bag nogle kasser ba-
gerst i varevognen. 

Manden lægger tæpper over dem og sta-
bler kasserne, så familien ikke kan ses, når 
man åbner bagdøren på varevognen. Ach-
med tænker, at man nemt vil kunne finde 
dem, hvis man bare skubber kasserne til 
side. Manden er vant til at køre ud og ind 
af Aleppo mange gange om dagen, og han 
kender flere af soldaterne, der nogle gange 
stopper ham. 

– Det skal nok gå, hvisker far. 
Varevognen kører igennem byen. Achmed 

ligger så stille som muligt og siger ikke en 
lyd. På vej ud af byen stopper de ved en kon-
trolpost. De kan høre chaufføren tale med 
vagten. Der bliver banket på lastbilen ude-
fra. Ibrahim bliver bange og klynker lidt, 
men han forstår, han skal være stille. Ach-
med er rædselsslagen, da han hører dørene 
til varevognen blive åbnet. Stemmerne lyder 
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meget tæt på, og Achmed er sikker på, de 
bliver opdaget nu. Far vil komme i fængsel, 
og hele familien vil blive slået og sparket for 
at have forsøgt at flygte. Men manden ta-
ger det helt roligt. Han taler med vagterne, 
som om alt er helt normalt. Derefter lukker 
de dørene igen, og varevognen kører videre. 
Achmed ånder lettet op, og nu kan de tale 
sammen igen. De er lettede. Efter en times 
tid stopper lastbilen igen. De stiger ud og 
takker manden mange gange for at få dem 
sikkert ud af byen. De er stoppet ved et stort 
landsted. 

– Det var første skridt på vejen, siger far, 
imens de går imellem oliventræer på vej væk 
fra landstedet. Det er en kæmpe plantage 
udelukkende med oliventræer. Det er, som 
om den er uendelig. Næsten en time tager 
det, før de er ude af olivenplantagen og på 
vej videre nord på. Far følger GPS’en på sin 
telefon. Det er svært at finde vej – selv med 
GPS. De går langsomt. Et par timer senere er 
det så varmt, at de er nødt til at finde et sted 
i skyggen, hvor de kan holde en pause. Først 
på den anden side af middag, kan de gå vide-
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re. De har ikke set nogen mennesker, siden 
varevognen satte dem af ved landstedet. I 
udkanten af et lille skovområde finder de et 
sted at gøre holdt. I skyggen under træer-
ne er der en udholdelig temperatur. De drik-
ker, spiser og hviler alle fire. Far har dårlige 
knæ og dårlig ryg. Han har brug for hvile. 
Achmed sidder og slår med en pind i jorden. 
Han laver små huller. Han er i dårligt humør. 
Der er så langt til grænsen. Og det er ikke 
engang deres mål. De skal meget længere. 
Det er så frygtelig varmt. Hvis huset ikke var 
blevet bombet, havde Achmed siddet og set 
fjernsyn lige nu. Han tager mønten frem og 
kigger på den. Måske er der en fodboldkamp 
i fjernsynet lige nu. Eller måske havde han 
selv spillet fodbold sammen med Aylan ude 
på vejen. Hvis bare alting var som før. Nu 
sidder han her. Han aner ikke, hvor de er. 
Der er bare træer og buske og græs omkring 
ham. Ingen huse eller mennesker. Og tusind-
vis af kilometer til deres nye hjem, som han 
ikke engang ved, hvor er.
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De går mange timer mere. Achmed har ondt 
i fødderne, men han siger ikke noget. Det 
må være endnu hårdere for Ibrahim, der kun 
er fire år gammel. Og for mor og far, som må 
skiftes til at bære ham.

Det er ved at blive mørkt, og pludselig ser 
de et bål på lang afstand. Da de kommer 
tættere på, kan de se en stor gruppe menne-
sker, der sidder ved bålet. De tænker, at det 
måske er flygtninge som dem selv og går 
derhen. Selvom det er sommer, kan aftener-
ne og især nætterne godt være kolde, så de 
håber på at få lov til at sidde med ved bålet. 
Det ER en gruppe flygtninge. En stor grup-
pe, og de bliver varmt modtaget med suppe, 
brød og en masse spørgsmål. Det er familier 
og enlige mænd. Nogle er meget ivrige for 
at fortælle, imens andre holder sig lidt for 
sig selv, men det er dejligt at møde nogen, 
der er i samme situation som dem selv. Der 
er også nogle børn på Achmeds alder. Mor 
trækker tæpperne frem og pakker Ibrahim 
ind i det ene tæppe. Det andet får Achmed. 
Det er gruopvækkende historier, der bliver 
fortalt omkring bålet. Hele nabofamilier, der 
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er blevet dræbt. Nogle har mistet familie-
medlemmer, mens andre har oplevet deres 
fædre blive anholdt af politiet eller ført væk 
af militæret. Achmed kan ikke lide at høre de 
forfærdelige historier. Han putter sig ind til 
mor og mærker, hvordan hans mave trækker 
sig sammen, som blomster gør om natten. 
Den her blomst trækker sig så meget sam-
men, at den bliver til et lille frø igen. Det gør 
ondt i maven. Alligevel falder han i søvn op 
ad mor. 

Næste morgen siger de farvel til gruppen og 
går videre på egen hånd. De kommer op at 
køre med en lastbilchauffør, der kører dem 
til en by nær grænsen til Tyrkiet. Da de står 
af, ser de mange andre flygtninge. Det er ty-
deligt, at folk kommer her for at flygte til 
Tyrkiet. Nu behøver de ikke skjule noget 
mere. De taler med en mand, der ved, hvad 
der skal til for at komme videre.

– Ved grænsen er der gravet en 3-4 meter 
dyb grøft. Den skal I over. Men I kan ikke 
bare springe over, der er alt for langt. I skal 
kravle ned i grøften. På den anden side hol-
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der politiet vagt, fortæller han. – I skal have 
et reb med, og I må være tålmodige og holde 
jer ude af syne, indtil grænsepolitiet er væk. 
Hvis I kan det, så er I lykkedes med at flygte 
til Tyrkiet.

Far køber et langt, stærkt reb, og de går ud 
af den lille syriske landsby imod Tyrkiet. Far 
og Achmed går foran lidt for sig selv.

– Vi må være forsigtige, Achmed, siger far. 
Hvis det tyrkiske politi får fat i os på den 
anden side, skal vi søge asyl i Tyrkiet, eller 
også bliver vi sendt tilbage hertil. Derfor må 
vi hurtigst muligt igennem Tyrkiet og til et 
andet land.   

– Hvorfor kan vi ikke bo i Tyrkiet? De hjæl-
per ikke syriske flygtninge. Der er så mange, 
der er flygtet til Tyrkiet. Vi kan ikke få job, 
og så bliver det svært at få et godt liv der. Vi 
må videre.

– Men far, hvor skal vi så hen.
– Europa, min søn. Om Gud vil, skal vi til 

Europa.
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De når ind i et lille skovområde, hvorfra de 
kan skimte den dybe grøft imellem træerne. 
På den anden side kan de skimte det tyrki-
ske grænsepoliti. Familien gemmer sig bag 
buske og træer og venter. Indimellem kigger 
far over busken for at holde øje med politiet. 
Han kan se fire tyrkiske betjente tale sam-
men. En af dem binder nogle reb op, som 
flygtninge må have fæstnet tidligere på da-
gen for at komme op ad grøften. Politiman-
den tager rebene med og stiger ind i politibi-
len, der kører væk.

– Så er det nu, siger far og rejser sig. 
Far er stor og tung, og med hans dårlige 

ryg og to ødelagte knæ er det svært for ham 
at bevæge sig hurtigt rundt. De når frem til 
kanten af den dybe grøft og kigger ned. Et 
stykke længere henne er nogle unge mænd 
på vej over grænsen. Far kravler ned. Mor 
og Ibrahim kravler efter. Idet Achmed lander 
med begge fødder i grøften, begynder mor at 
kravle op på den anden side. Far hjælper og 
skubber til hendes skosåler for at få hende 
det sidste stykke op ad den stejle væg. Mor 
har rebet med over skulderen. Hun er hur-
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tigt oppe og begynder at binde rebet fast. Så 
løfter far Ibrahim så højt op som muligt. Mor 
får fat i ham og trækker ham op. Så smider 
hun rebet ned.

– Jeg ved ikke, om jeg kan komme op her, 
siger far. – Du må hjælpe mig, Achmed. 

Achmed lader ham træde på sit lår med 
den ene fod, og far tager fat i rebet. Han sæt-
ter af og går på den stejle væg af jord, imens 
han skridt for skridt trækker sig op ad rebet.

Så er det Achmeds tur. Han er bange. Han 
er alene nede i grøften. Han tror ikke, han 
kan komme op. Hans hænder bliver svedige.  

– Skynd dig, Achmed, kravl nu op, siger 
far. Politiet er tilbage lige om lidt. 

Achmed prøver ligesom far at gå op ad 
jordvæggen, men han skrider og falder ned 
igen. Hans vejrtrækning bliver hurtigere. 
Han rejser sig for at prøve igen. Om lidt lø-
ber mor, far og Ibrahim sikkert væk, tænker 
Achmed, og så er han alene tilbage med po-
litiet. Eller tænk, hvis mor, far og lillebror bli-
ver taget af politiet, og han bliver efterladt 
hernede. Måske dør han? Han er lige ved at 
gå i panik. Han kan høre mor bede for ham. 
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Han beder selv, imens han igen tager godt 
fat i rebet. Nu kan han ikke koncentrere sig 
om, hvad han skal. Maven trækker sig sam-
men ligesom aftenen før, og det lille frø i ma-
ven sitrer. Frøet bliver til en sort blomst med 
stikkende torne. Det gør ondt. 

– Ta’ rebet om maven, siger far, så hiver 
jeg dig op. – Hurtigt! Politiet kommer om et 
øjeblik. Hurtigt, Achmed, kom nu!

Achmed bliver svimmel. Det er, som om 
han ikke hører far. 

– Achmed, hører du. Skynd dig! 
Så kommer han til sig selv igen. Han bin-

der rebet om maven, selvom det gør ondt. 
Far trækker, imens Achmed går opad, lige-
som far gjorde. Skridt for skridt. Endelig er 
han oppe! Det lykkedes, men der er ikke tid 
til jubelscener. De ved, at politiet kan være 
tilbage, hvert øjeblik det skal være, og så 
er alt besværet spildt. De løber. Far bærer 
Ibrahim, og mor trækker Achmed med, men 
han er hurtigere end mor. Lidt efter er det 
Achmed, der trækker mor. Han spurter, som 
var han tilbage på fodboldbanen. Så snart 
de er ude af syne, stopper Achmed op. Kort 
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efter er mor også kommet frem. Achmed ser 
far trække ansigtet sammen i smerte, mens 
han løber de sidste par hundrede meter med 
Ibrahim i armene. Da de alle er kommet i sik-
kerhed bag træer og buske, falder de om i 
skovbunden. De pruster og stønner og for-
søger at få vejret.

Achmed stikker hånden i lommen. Hvor er 
mønten? Der var den! Han sukker dybt og 
klemmer øjnene hårdt sammen. Det stikker 
i maven, og Achmed knuger mønten i hån-
den. De klarede det.  
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Første skoledag

– Achmed … Achmed! siger læreren forsig-
tigt. 

Achmed sidder stadig og stirrer ud i luf-
ten. Mønten vandrer imellem hans fingre. 
Læreren lægger forsigtigt en hånd på hans 
skulder. 

– Achmed, kan du prøve at lave opgaven. 
Han kommer til sig selv igen, smiler og 

nikker. Han kigger venligt op på læreren, 
slår ud med armene og siger: ”Jaik ikke fosto 
opgave.”

Læreren hjælper ham. Hun er virkelig ven-
lig, og Achmed falder helt til ro, når hun 
hjælper ham. Han er helt sikker på, at hun 
er så dygtig, at hun kan lære ham alt, han 
har brug for. Kort tid efter har han forstået 
opgaven og er i gang igen.
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Da opgaven er lavet, stikker han mønten 
i lommen. Han kigger ud over klassen. Alle 
børnene sidder og arbejder. Lidt efter skal 
de spise, og så er det frikvarter. Achmed går 
sammen med en anden dreng fra Syrien. Det 
er trygt at have en at snakke med. De står 
lidt genert op ad en jernpæl under et halv-
tag. Det er slud og temmelig koldt. Achmed 
folder armene på maven og skutter sig lidt. 
Han ser på de andre børn og savner sol og 
varme. 

– De har næsten alle lyst hår og blå øjne 
her, siger Achmed til sin syriske ven.

– Ja, man føler sig helt forkert, svarer ven-
nen.  

Men det er også ret spændende, synes 
Achmed. De er så smukke med blå øjne og 
lyst hår. Men så kommer han til at tænke på 
Aylans søstre. De er virkelig også smukke 
med deres lange sorte hår og meget mør-
kebrune øjne. Han kommer til at tænke på 
Aleppo, på bomber og kaos. Hvordan mon 
Aylan og hans familie har det? Er de også 
flygtet? Med båd fra Izmir?
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Båden

De går videre igennem skoven. Der er ingen, 
der siger noget. De er trætte og udmattede, 
men det hjalp at hvile sig. Far tror nok, han 
ved, hvilken retning de skal gå. De er alle 
sammen påvirket af situationen og af uvis-
heden om, hvor de nu skal hen. Achmed vil 
gerne vide, hvad der skal ske. Hvor turen 
ender. Livet bliver aldrig ligesom før. De har 
mistet deres hjem. Det eneste, han helt sik-
kert ved, er, at fra nu af vil alting være ander-
ledes. Han ved ikke engang, hvor længe det 
skal vare. Før vidste han i det mindste, hvad 
han skulle frygte. Soldaterne, bomberne, at 
dø. Det var hverdag. Nu ved han ikke, hvad 
han skal frygte, eller hvor de skal hen. Det 
er mere skræmmende. Måske kommer han 
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aldrig nogensinde til at gense Aleppo … eller 
Aylan.

De kommer ud af skoven og følger derefter 
en landevej et par kilometer. Så kommer de 
til en stor parkeringsplads. Far fik ret. Det var 
den rigtige vej, de gik. På parkeringsplad-
sen holder en række lastbiler, og der står en 
masse mennesker. Far går hen og taler med 
en mand. Achmed, Ibrahim og mor drikker 
vand og spiser dadler og kiks. Far kommer 
hen til dem.

– Den lastbil kan køre os helt til Izmir, si-
ger far begejstret.

Izmir, tænker Achmed, hvad er det? Hvor 
er det? 

Far betaler for turen. Mor ser skeptisk ud. 
– En lastbil? siger hun irriteret. Kan vi ikke 

tage en bus i stedet? 
– Skat! Der er 25 kilometer til nærmeste 

busstation, vrisser far. Vi bliver nødt til at 
tage med den lastbil.

– Men kan lastbilen ikke køre os til bussen?
Nu bliver far vred. Achmed kan ikke lide 

det. Blomsten i maven stikker igen.
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– Lastbilen stopper ikke, før vi er i Izmir. 
Det er den letteste vej for os. Det er direkte 
herfra til Izmir med lille risiko for at blive 
taget af politiet. 

Mor mumler noget, der minder om en bøn, 
men hun protesterer ikke mere. De kravler 
op bag i lastbilen. Der er mørkt derinde. 
Mere end fyrre andre flygtninge skal også 
med. De sidder næsten helt op ad hinan-
den. Nogen står op. Achmed er bange. Han 
sætter sig på en af deres tasker. Ingen skal 
stjæle fra dem, tænker han og putter sig ind 
til mor. Folk taler dæmpet sammen, og der 
er en tung stemning. Det er heldigvis høj-
lys dag, så de små lufthuller, der er øverst 
oppe giver en anelse lys til dem. Men luften 
er endnu tungere end stemningen, og det 
bliver hurtigt svært at trække vejret ordent-
ligt. Formiddagssolen er allerede bagende 
varm, og Achmed frygter, at de alle sammen 
vil blive kogt levende i lastbilens kvælen-
de varme. Efter en times tid er det virkelig 
ubehageligt. Varmen er ikke til at holde ud. 
Alle sveder. Nogen tørrer sveden af panden 
med lommetørklæder, der bagefter vrides, 
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så sveden drypper ned i bunden af lastbi-
len. Der stinker af sved. Achmed må hive ef-
ter vejret. Nogle gange rejser han sig for at 
kunne trække lidt mere luft ind. Så sætter 
han sig igen blandt prustende og stønnende 
medpassagerer. De har ikke længere kræfter 
til at tale sammen. Det er den længste kø-
retur i Achmeds liv. En køretur til helvede, 
tænker han. Den sorte maveblomst vokser 
og stikker i Achmed i takt med, at lastbilen 
buldrer fremad. Måske vil de alle sammen 
dø af varmen? De drikker alle fire små slurke 
vand næsten hele tiden. Lastbilen kører hur-
tigt uden at tage hensyn til passagererne. I 
svingene vælter folk rundt oven i hinanden. 
På et tidspunkt vælter en voksen mand ind i 
Achmed, der får slået al luften ud af maven, 
så han længe efter må hive efter vejret. Det 
er ikke kun Achmed, der er bange. Han mær-
ker angsten fra de andre børn, voksne, gam-
le og unge. Achmed bliver sløv af varmen og 
den dårlige luft. Han lukker øjnene og fal-
der lidt hen. Sover. Han vågner brat, da hele 
familien vælter bagover i et sving. Ibrahim 
skriger sammen med flere andre små børn. 
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Sådan fortsætter det i timevis. Achmed har 
god tid til at tænke. Når de er på lige vej, 
flyver tankerne. Tilbage til Syrien og tilbage 
i tiden. Han står med bolden foran sine fød-
der. Aylan løber imod ham. Achmed laver en 
kropsfinte, som om han vil gå til højre, men 
han snyder Aylan og dribler mod venstre i 
stedet. Så flyver han op fra fodboldbanen og 
ender i bedstemors stue. Det er mange år 
før bomben. Dengang bedstemor stadig le-
vede. Han griner med hende og spiser kage. 
Gid bedstemor stadig var her. Og dog. Hun 
havde aldrig klaret turen i den lastbil. 

– Achmed, hvisker mor. Vågn op.
Achmed gisper efter vejret. 
– Ta’ lidt at drikke, siger mor nervøst. 
De bumler videre. Pludselig stopper lastbi-

len, håndbremsen bliver trukket, og motoren 
går ud. På hvinende hængsler bliver lastbi-
lens bagdør åbnet. Lyset er skarpt, og støjen 
fra bilerne på vejen brøler ind i lastrummet. 
Alligevel er det et lettelsens suk, der kom-
mer fra gruppen af flygtninge, da de endelig 
kan rejse sig og stavre ud i den friske luft. De 
er alle sammen udmattede, ømme og bange 
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efter at have siddet pakket sammen i lastbi-
lens iltfattige mørke i fem timer. 

Achmed og hans familie fortsætter deres 
vandring. Lastbilchaufføren har forklaret 
dem, hvilken vej de skal gå for at komme 
til havet. Nu går de i det mindste på asfalt. 
Lettelsen over at være kommet ud i det fri er 
stor. Lyset og den friske luft gør det lettere 
at klare den ulidelige varme.  De går læn-
ge. Achmed lægger mærke til, at der er no-
get underligt ved far. Han går så mærkeligt. 
Han går også langsommere, end han plejer. 
Idet Achmed kigger tilbage for at holde øje 
med ham, falder far pludselig om. Achmed 
spæner tilbage til ham. Mor kommer lige ef-
ter. Far er besvimet. Achmed rusker i ham 
og råber på ham. Langsomt kommer far til 
sig selv igen. Mor giver ham lidt vand. Det 
går hurtigt bedre, og de sidder alle fire og 
sunder sig. Solen bager ned på dem. Det er 
sidst på eftermiddagen, og det bliver snart 
mørkt. Efter far har hvilet sig lidt, kan de be-
gynde at gå igen. De går langsommere end 
før. Temperaturen er faldet, og far har det 
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bedre. De følges med en lille gruppe flygt-
ninge, der har fået et tip om mulig overnat-
ning i en lade. Achmed er helt udkørt, da de 
endelig når frem, og han lader sig falde om i 
en bunke hø. Han lukker øjnene. Det var en 
hård tur med lastbilen. Han er øm i kroppen 
og tung i hovedet af varmen, for lidt væske 
og den dårlige luft i lastbilen. Det er, som 
om den stærke lugt af sved og støv stadig 
hænger i hans næsebor. Fem timer. Og turen 
er langt fra slut endnu. Han lytter til far, som 
taler med en mand, der tilfældigt kom forbi 
og begyndte at snakke.

– Jeg kan skaffe jer et skib til Grækenland, 
siger manden.

Far er mistroisk.
– Hvordan det? Hvis det er med gummi-

båd, så nej tak, svarer far.
– Nej, nej, nej. Det er ikke med gummibåd. 

Det er et rigtigt skib. Et solidt skib, der sejler 
jer sikkert til Grækenland.  

– Det lyder for godt til at være sandt, siger 
far bestemt. Det må ikke være overfyldt, så 
vi falder over bord på vej over havet. Hvor 
mange mennesker er der plads til?
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– Halvtreds, svarer den fremmede mand 
roligt. 

– Og hvor mange mennesker har købt bil-
let til den? 

– Halvtreds, svarer den fremmede. 
– Hvad koster turen?
– 300 euro pr. person.
Far slår til. 

Da de vågner næste morgen har de ingen 
morgenmad. De må finde et sted, hvor de 
kan købe mad. De forlader laden og går ud 
ad landevejen. Far kan se på sin GPS, at der 
ikke er langt til havnen. Far har det bedre og 
bærer på lillebror. De går i raskt tempo. Kort 
tid efter når de til en lille købmand, hvor de 
får købt lidt proviant, og så går de ned til 
havnen. Der er mange skibe og mange men-
nesker, men far ved, hvad de skal kigge ef-
ter og finder hurtigt den båd, de har købt 
plads på. Foran båden står en flok menne-
sker samlet. 

– Hvem er skipper på den båd? spørger far. 
– Det troede vi, du var, svarer gruppen, og 

far griner med. 
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– Er der ingen styrmand?
– Der kommer vel en på et tidspunkt. 
De står længe og venter. Båden ser stabil 

ud, og de kan sagtens være i den, men der 
er ingen styrmand. Langsomt går det op for 
dem, at de har købt plads på en båd, men at 
de selv skal sejle den til Grækenland. Folk er 
vrede og føler sig snydt. Der er ikke nogen i 
gruppen, der før har sejlet en båd af denne 
størrelse. Det er høj sol og varmt, men hel-
digvis er der lidt vind. De beslutter sig for at 
gå om bord. Nøglen sidder i tændingen.

I begyndelsen er der højt humør. 
– Det skal vi nok klare, råber én. 
– Bare vi hjælper hinanden, skal vi nok 

komme til Grækenland.
Folk prøver på skift at styre båden ud af 

havnen, men det går ikke så godt. Flere gan-
ge sejler de ind i havnekajen, og da de ende-
lig er kommet ud af havnen, bliver båden ta-
get af vind og strøm. Det blæser meget ude 
på havet, og de har svært ved at styre båden 
i den rigtige retning. Achmed sidder ned og 
holder godt fast om Ibrahim. Det stikker i 
maven, og Achmed er utilpas. Han prøver at 
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synge for Ibrahim, så han kan skjule, hvor 
bange han er, og måske kan han også få 
Ibrahim til at falde til ro. De er ikke så bange 
for, at båden synker, eller at de falder over 
bord, men tænk, hvis politiet ser dem, el-
ler hvis de ikke kan komme ind til land. De 
voksne kan jo ikke styre båden ordentligt. 
Eller hvad hvis de ender tilbage i Tyrkiet, så 
har de mistet alle de penge, de har betalt 
for turen, og de har ikke råd til at sejle over 
igen. Så er rejsen slut. 

Mere end en time driver de rundt på må og 
få, og nu er der ikke længere nogen, der ved, 
hvor Tyrkiet er, og hvilken retning de græske 
øer er. I løbet af den næste halve time nær-
mer de sig land. Om det er en tyrkisk eller en 
græsk ø, er der ingen, der ved. De håber, de 
er nået til Grækenland. De støder på grund, 
og folk kæmper sig i land. Det er svært at gå 
på de glatte sten i vandet, og Achmed er fle-
re gange tæt på at falde. Da han når ind på 
land er både strømper og sko og det neder-
ste stykke af hans lange shorts blevet våde. 
De står på en stenstrand, og foran dem hæ-
ver en skrænt sig. De må op ad skrænten 
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for at komme længere ind på den ø, de er 
ankommet til. Skrænten er ikke så stejl, men 
den er til gengæld lang, og der er ingen vej 
udenom. Det er alt for hårdt for mor og far 
at bære Ibrahim op ad stigningen, men hel-
digvis får de hjælp af en ung mand, de mød-
te på båden. Da de er kommet op, takker de 
manden mange gange og går videre ad en 
sti, der fører dem igennem et bakket land-
skab med skove og marker. Endnu en lang 
vandretur ligger foran dem. Achmed er mis-
modig. 

– Mor, jeg kan ikke mere. Er vi der ikke 
snart?

Skridt for skridt bevæger de sig videre 
igennem landskabet. De aner stadig ikke, om 
de er kommet til Tyrkiet eller Grækenland. 
Achmed knuger mønten hårdt, når han er al-
lermest træt af det hele. Hele tiden vender 
hans tanker tilbage til Syrien. Krigen. Aylan. 
Skolen. Gaden. Deres sønderbombede hus. 
Solen bager ned på dem, og de fortsætter. 
Kort efter bliver de enige om at finde et sted 
i skyggen, hvor de kan hvile. Kort efter når 
de frem til en stor sø, hvor en masse andre 
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flygtninge hviler og bader. Ibrahim og Ach-
med løber ned til søbredden, smider tøjet 
og springer ud i vandet. De leger, griner og 
pjatter. Mor og far hviler sig i skyggen under 
træerne, der står langs søbredden. 

Et par timer senere er familien af sted 
igen. Opløftede og friske efter badning i det 
kølige vand, frokost og hvile. De følges med 
nogle af de andre flygtninge, de mødte ved 
søen. Så får de øje på nogle mennesker ved 
en kirke et stykke derfra. 

– Soldater! udbryder far. 
Mor ser forskrækket over mod soldaterne 

ved kirken. Der er pansrede køretøjer og en 
jeep, og soldaterne har automatrifler hæn-
gende over skulderen. I Syrien betød solda-
ter aldrig gode nyheder, og de har også hørt 
skræmmende historier om det tyrkiske politi 
og militær, men hvis de er kommet til Græ-
kenland … 

Soldaterne har set dem, så der er ingen 
grund til at prøve at stikke af. De går stille 
og roligt hen imod kirken og soldaterne. Sol-
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daterne er rolige og venter på, at de kommer 
helt frem til dem. 

– Where are you from, siger de til de først 
ankomne.

– No English, er svaret. 
Der bliver vinket efter en ung fyr, som går 

længere tilbage. Da han kommer frem til sol-
daterne, begynder de en samtale på engelsk. 
De griner mange gange, imens de taler, og 
der breder sig en lettelse i flokken. Den unge 
mand fortæller, at det er Grækenland, de er 
kommet til. Folk nikker, smiler, samler hæn-
derne, kigger op mod himlen, takker Allah 
og bukker. Glæden spreder sig i flokken, da 
den unge mand fortæller videre.

– Soldaterne er fra FN. De vil følge os til en 
færge, der kan bringe os videre til fastlan-
det. Så kan vi rejse frit, hvorhen vi vil. 
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Truslen

På færgen sidder familien sammen ved et 
bord. De spiser det sidste af deres proviant 
fra købmanden i Tyrkiet. De er lettede, og 
folk omkring dem griner. Stemningen er som 
en familiefødselsdag hjemme i Aleppo, tæn-
ker Achmed. Før bomberne. Før krigen blev 
hverdag. Ibrahim har mødt en dreng på sin 
egen alder, så han kan slet ikke sidde stille 
og spise. Det ene øjeblik tager han en bid af 
sit brød, og det andet øjeblik løber han over 
til drengen. De griner og fjoller.

– Far, du lovede at sige, hvor vi skal hen. 
Hvor langt skal vi rejse? spørger Achmed.

Far smiler. 
– Ja, det er rigtigt, Achmed. Det har jeg 

lovet dig.
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Far holder en pause og tænker sig om. Han 
tager en tår kaffe. Det ser ud, som om kaffen 
ikke smager ham. Achmed smiler. Så smiler 
far til Achmed.  

– Der findes et land, der ligger langt væk 
herfra. Det er landet med de lykkeligste men-
nesker i verden. Der er fred, og folk må selv 
bestemme, hvordan de vil leve deres liv.

Far tøver et øjeblik. Han kigger på mor og 
tager hendes hånd. 

– Der skal vi bo, fordi kun det bedste er 
godt nok til Ibrahim og dig.

– Og dig og mor, slutter Achmed.
Mor smiler til Achmed og aer ham på kin-

den. Han tænker sig lidt om og tager en slurk 
mere af sin ananasjuice. 

– Hvad hedder det land? spørger Achmed 
så. 

– Danmark, siger far.
– Er du sikker på, man selv må bestemme, 

hvordan man vil leve?
– Helt sikker, Achmed. Jeg kender nogen, 

der er flygtet dertil fra Syrien. Om Gud vil, så 
lykkes det også for os. 
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– Og der er fred? spørger Achmed håbe-
fuldt.

– Ja, ingen krig. – Kun fred i Guds navn.
– Du er klog, far! siger Achmed. 
– Mm, lyder det fra mor. De smiler alle tre.
De går ud på dækket og mærker, hvordan 

færgen sikkert og hurtigt bringer dem frem-
ad. Ibrahim jubler og løber rundt. Det er en 
god dag. 

Færgen lægger til, og en bus venter dem på 
kajen. Achmed har hånden i lommen og knu-
ger mønten, da de træder ind i bussen. Bus-
sen kører mod en FN-flygtningelejr. Det er en 
god bus. Der lugter ikke, og alle har et blødt 
sæde at sidde på. Også Ibrahim og Achmed. 
Tænk, at ingen behøver at stå op. Det er luk-
sus, tænker Achmed og tager mønten frem 
for at kigge på den. Han bliver helt rolig. Det 
er, som om mønten bringer ham tættere på 
deres gamle hjem i Aleppo. Uden død, krig 
og ødelæggelse. Han husker alt det gode, 
når han har mønten i hånden. Bedstemor, 
Aylan, skolen, fodboldbanen og alle de an-
dre venner og familiemedlemmer.  
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Da de når frem til flygtningelejren, er der 
mennesker overalt. De må stå i kø meget 
længe, før der er nogen, der har tid til at 
tage sig af dem. Far strækker ryggen mange 
gange, og han masserer sine knæ. Achmed 
kan se og høre, at det er hårdt for far. Han 
har brug for at sidde ned, tænker Achmed. 
Men der er ingen steder, de kan sidde ned. 
De må stå i kø i flere timer. Achmed kan ikke 
lide det. Varmen er slem, men indimellem 
går folk i uniform rundt og deler vand ud til 
alle dem, der står i kø. De får også kiks og 
nogle mærkelige stænger, som Achmed ikke 
har set før. Far siger, at de er sunde og giver 
energi. De smager ok, synes Achmed. 

Da det endelig bliver deres tur, er der mad, 
medicin og venlige mennesker, som gør alt, 
hvad de kan, for at hjælpe dem. Far taler 
med en læge om sine smerter og om epi-
soden, hvor han faldt om på vejen. Lægen 
giver far et par gode råd og nogle smertestil-
lende piller. 
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I flygtningelejren er der mange børn at lege 
med. Achmed er hurtigt i gang med at spille 
fodbold, og Ibrahim render rundt med dren-
gen fra færgen. Senere får de et varmt måltid 
mad og en seng at sove i. Ibrahim og Ach-
med ligger ved siden af hinanden i den sam-
me seng. Det er godt at komme til at ligge 
ned, men der er mange mennesker over det 
hele, og de larmer. Ibrahim er for træt til at 
lægge mærke til noget, og han falder hurtigt 
i søvn. Achmed kan ikke sove. Han tænker. 
Han tænker på alting på én gang. Efter lidt 
tid begynder han at få det skidt. Der er ikke 
plads til alle de tanker og al den uro. Achmed 
vender sig om på siden og trækker tæppet 
til sig. Men så er mor der med det samme.

– Du trækker tæppet af Ibrahim. Du må 
lige tage hensyn til ham også. Det er ikke 
kun dig, der skal have tæppe på. 

– Men det er koldt, mor. Kan jeg ikke få et 
tæppe mere? 

Achmed gider ikke tale med mor om alle 
de tanker, der er i hans hoved. Han vil have 
sin egen seng med sit eget tæppe, så han 
kan trække tæppet op over hovedet og få ro 
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til at sortere tankerne. Han må forstå hver 
enkelt af dem og sætte dem i system på en 
eller anden måde, før han kan falde i søvn. 
De skal i bokse eller kasser hurtigst muligt, 
så han kan holde dem på plads, ellers for-
styrrer de alt, og så kommer maveblomsten, 
og den gør ondt. 

Far får fat i et tæppe til Achmed. Mor put-
ter Ibrahim og Achmed i hver deres tæppe. 
Achmed sorterer. Bedstemor, Aylan, bom-
ben, folk fra kvarteret, der blev begravet i 
ruinerne, grænsen med den dybe grøft, far, 
der besvimede, lastbilen, båden … 

  
Der går en bus direkte fra FN-lejren til Ma-
kedonien. Achmed tager en af de mærkeli-
ge stænger frem. Han kigger ud af vinduet, 
tager en dyb indånding og gnasker stangen 
i sig. Ibrahim tegner, og han snakker kon-
stant. Achmed er ved at blive vanvittig af 
det, men siger ikke noget. Han nikker bare 
til alt, hvad Ibrahim siger. 

Det er en køretur uden problemer. De mø-
der venlige folk i bussen. 
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– Om Gud vil, så håber jeg, det fortsætter 
sådan her hele vejen til Danmark, siger mor 
og smiler til Achmed.

– Mm, om Gud vil, mumler far, som om 
han ved, at det nok ikke vil fortsætte lige så 
nemt hele vejen. 

Achmed ville ønske, han kunne læse vej-
skiltene, de kører forbi. Han kan læse ara-
bisk, men han kender ikke det alfabat, man 
bruger i Europa. Far kan hverken læse eller 
skrive, så han er ikke til meget hjælp. Men 
mor kan læse skiltene og hjælper Achmed 
med at forstå dem. De kigger på kortet på 
telefonen, og på den måde kan de følge den 
rute, bussen kører. De kører hele vejen igen-
nem Makedonien og krydser grænsen til Ser-
bien. De ankommer til den serbiske hoved-
stad, Beograd. Der skal de skifte til en anden 
bus. 

Da de har kørt et par timer i den nye bus, 
sænker den pludselig farten. De ser en stor 
gruppe flygtninge gå i vejkanten længere 
fremme. Jo længere de kører, desto flere folk 
kommer der på vejene. Bussen kan næsten 



60

ikke komme frem, og til sidst er vejen helt 
fyldt med flygtninge. Buschaufføren kører 
ind til siden og slukker motoren.

– Hvorfor stopper du? råber folk ned igen-
nem bussen.

– Om et par kilometer er vi ved den un-
garske grænse, siger den serbiske chauffør i 
bussens mikrofon.

– Vi forstår ikke serbisk, råber folk på ara-
bisk ned igennem gangen i bussen. 

– Jeg kan oversætte, råber en syrisk flygt-
ning, der kan engelsk. Heldigvis kan chauf-
føren også engelsk.

– Som I kan se, er der rigtig mange flygt-
ninge i dag. Jeg kan ikke køre jer længere. Jeg 
vil anbefale, at I forsøger at krydse grænsen 
uden om de officielle grænseovergange. De 
ungarske myndigheder vil nemlig forsøge at 
tvinge jer til at få taget fingeraftryk og der-
med søge asyl i Ungarn. Også selvom I har 
familie andre steder i Europa. Det ungarske 
grænsepoliti har ry for at være nogle hårde 
hunde. 

Folk i bussen er tydeligt utilfredse og dis-
kuterer livligt chaufførens budskab. 
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– Jeg er ked af det. Jeg ønsker jer held og 
lykke på jeres rejse, afslutter chaufføren og 
åbner dørene til bussen. 

En mand går helt tæt på chaufføren.
– Men vi har betalt for at komme helt til Un-

garn, råber han lige ind i hovedet på chauf-
føren.

Achmed rykker tæt på far og stikker hån-
den i lommen. Ned til mønten. Maveblom-
sten er tilbage. Manden er rasende. Chauf-
føren er rolig. De kigger hinanden lige ind i 
øjnene. Der er ingen andre, der blander sig. 

– Det er ikke min skyld, at jeg ikke kan 
køre de sidste fem kilometer, siger chauffø-
ren behersket.

Den vrede mand går ud af bussen. 

Så står Achmed og hans familie på vejen sam-
men med hundredvis af andre flygtninge. 
Det er sidst på eftermiddagen, og sommer-
solen bager stadig ned på dem. Men snart 
bliver det mørkt og køligt. Achmed kan alle-
rede fornemme, at lyset er en smule svagere 
end for lidt siden. Landskabet fra Beograd 
til den ungarske grænse er fladt. Lange, lige 
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asfalterede landeveje skærer sig igennem ki-
lometer efter kilometer af marker og skov. 
Sådan er det også det sidste stykke over den 
serbisk-ungarske grænse.

De går længe uden at sige ret meget. Hvor 
de før følte sig lidt som en flok på bustur til 
Europa, så føler Achmed sig nu som en rigtig 
flygtning, når de går blandt så mange andre. 
Han kigger rundt på folk. Mange ser træt-
te og slidte ud. Nogle bærer på rygsække, 
andre bærer store, hvide plastikposer. Børn 
græder, fordi forældrene går for hurtigt. 
Nogle stopper op og tager sig af børnene, 
andre trækker børnene med videre, selvom 
de græder. Achmed bliver trist. Det burde 
ikke være sådan her, tænker han. 

Efter et par kilometer er flokken, der kørte 
i bus sammen, spredt. Sammen med et par 
andre familier beslutter far, at de skal følge 
chaufførens råd og forlade landevejen for at 
krydse markerne og finde et sted, hvor de 
kan komme over grænsen, uden grænsepo-
litiet ser dem. Det gider Ibrahim ikke. Han er 
sur nu. Han VIL gå ad landevejen. Han gider 
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ikke gå i de ujævne marker. Han sætter sig 
ned og hyler og skriger. Mor tager ham op 
og bærer ham. De må videre. Ibrahim finder 
hurtigt ud af, at han ikke når nogen vegne 
med skrigeriet. For hvert skridt han tager, 
bliver Achmed mere og mere trist, og han 
kan ikke styre sine tanker. Han forstår ikke, 
at nogen vil ødelægge et helt land. Der kan 
aldrig være en god grund til at ødelægge et 
helt land og sende så mange uskyldige fami-
lier på flugt.

Efter en halv times tid over ujævne marker 
må far sætte sig.

– I Guds navn! Jeg må holde pause lidt, gå 
I bare videre, siger far til de andre familier. 
Han sukker og pruster, før han sætter sig på 
en stor sten.

– Ikke tale om, siger faren fra en af de an-
dre familier. Om Gud vil, skal vi følges over 
grænsen sammen. 

Far forklarer de andre fædre om sine ryg- 
og knæproblemer, imens mødrene samles 
om at dele mad ud til alle. Achmed tager en 
dunk vand og går lidt væk fra de andre. Han 
må sortere tankerne lidt. Der er ikke nogen 



64

børn på hans alder i de andre familier, og han 
gider ikke lige snakke med nogen. Achmed 
drikker, imens han kigger ud over marker-
ne. Lyset er blevet lidt svagere, og skyerne 
vandrer roligt hen over den enorme himmel. 
Tværs over landegrænser rejser skyerne ud i 
det blå. Er de også på flugt? tænker Achmed. 
Drevet af vinden. Ligesom mine tanker, når 
de flyver hjem til Syrien. Achmed forsvinder 
helt væk fra marken i sine egne tanker. 

– Achmed, vi går videre nu.
Kort efter kan de se et skilt. Der står Un-

garn. Efter skiltet begynder en asfalteret vej. 
Der er ingen mennesker at se. De tre familier 
krydser grænsen sammen. Stille og fredeligt. 
De fortsætter ind i Ungarn ad den asfaltere-
de vej, der bliver bredere, efterhånden som 
de kommer frem. 

Far banker skoene i asfalten for at ryste 
jord af dem. Achmed kigger på ham og gør 
det samme. De smiler til hinanden. Far smi-
ler bredere, end han har gjort længe. 

– Gud er god ved os. Vi er kommet et vig-
tigt stykke længere på vores vej igennem 
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Europa, min dreng. Om Gud vil, skal vi nok 
klare det sidste stykke, siger far optimistisk.

Kort efter er de på en landevej med skilt-
ning, og GPS’en viser, hvilken retning de skal 
gå. Nu lægger mørket sig for alvor over land-
skabet. 

De voksne diskuterer, hvor de skal over-
natte, da de hører en motorlyd bag sig. De 
vender sig om og ser lyset fra en bils forlyg-
ter. Da den er kommet tættere på, kan de se, 
at det er en ungarsk patruljevogn. 

– Åh Gud! udbryder mor. 
– Må Gud hjælpe os, mumler far. 
Achmed stivner. 
Patruljevognen kører helt op og holder 

foran dem. To politimænd stiger ud. Den ene 
begynder at tale vredt til dem på ungarsk. 
De kan bare stå og kigge på ham. De forstår 
ikke et ord af, hvad han siger. Achmed un-
drer sig over, at han skælder dem ud. Hvad 
har de gjort, der er så forfærdeligt, at han 
skal skælde dem sådan ud? Men fra Syrien er 
han vant til, at politi og soldater skælder ud 
på grund af ingenting. Bare fordi de vil styre 
nogen eller noget. De tre familier tager det 
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helt roligt. Ingen af dem taler engelsk. Efter 
lidt tid går det op for politimanden, at han 
ikke kommer nogen vegne med dem. Den 
anden politimand taler i telefon. De lader 
familierne forstå, at de skal blive stående 
i grøftekanten, og så sætter betjentene sig 
ind i patruljevognen igen. Kort efter kom-
mer der en større politivogn, der kan have 
dem alle sammen med. De bliver komman-
deret ind bag i vognen. De går langsomt ind, 
imens politifolkene råber og skriger ad dem. 
Så sidder de tre familier samlet og kigger på 
hinanden. De ryster på hovedet og taler om, 
hvor de mon bliver kørt hen. 

– Vi har ikke gjort noget, siger moren fra 
en af de andre familier. 

– Vi flygter fra krig, tortur og elendighed. 
Vi er uskyldige ofre for en forfærdelig øde-
læggelse af vores land. De burde lade os gå, 
hvorhen vi vil.

Stemningen bliver mere og mere ophidset. 
Mor og far holder lav profil. Det undrer Ach-
med lidt, men det er rart. Det er skræmmen-
de, når de voksne diskuterer så højlydt om 
krig og uretfærdighed. Achmed har oplevet 
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det så mange gange. Men hans mor og far er 
altid rolige, når nogen begynder på det, og 
det er han glad for. 

De ankommer til en flygtningelejr tæt på 
den officielle grænseovergang mellem Ser-
bien og Ungarn. Achmed, Ibrahim, mor og 
far bliver ført ind i et telt til afhøring. Der er 
en tolk og to politifolk til stede. Da de har 
sat sig ned, begynder den ene politimand at 
skælde ud på samme højrystede måde som 
ham, der stoppede dem på landevejen, men 
denne gang kan tolken oversætte for dem.

– I SKAL søge asyl her. Derfor skal I have 
taget fingeraftryk nu. 

Politimanden er vred.
Far kigger roligt på ham og taler langsomt 

og med dæmpet stemme. 
– Vi kommer fra krigen i Syrien. Vores hjem 

er bombet. Vi har mistet alt. Vi ønsker at rej-
se igennem jeres land til et andet land i EU.

Så bliver politimanden rasende. 
– I er kommet til et land, hvor der er regler. 

I må følge de regler. Reglerne er: I skal søge 
asyl i det første EU-land, I kommer til. Derfor 
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tager jeg jeres fingeraftryk nu, brøler politi-
manden. 

Achmed er anspændt. Han trækker sig 
sammen og rykker tættere på mor. Så tager 
den vrede politimand en strømpistol frem og 
går hen imod mor. 

– Du sætter dine fingeraftryk her nu, ellers 
bruger jeg den her, oversætter tolken. 

Mor holder Achmed og Ibrahim tæt ind til 
sig. 

– Truer du os? siger far roligt. Os der kom-
mer fra krig og bomber, der ødelægger vores 
hjem og slår vores familie og venner ihjel? 

Politimanden tøver. Han virker overrasket 
over, at far tager det så roligt, og at han si-
ger politimanden imod. 

– Måske hvis du satte en rigtig pistol for 
panden af min kone, der sidder der med 
mine to børn, så kunne du få hende til at 
gøre, hvad du vil. Men det, vi har oplevet, 
der hvor vi kommer fra, kan ikke viskes væk 
med en lille strømpistol fra en ungarsk poli-
timand.
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Far holder en kort pause. Politifolkene har 
mistet mælet. De er overrasket over den ro-
lige måde, far svarer igen på.

– Nu tager jeg mine børn og min kone, rej-
ser mig og går ud af teltet. Derefter rejser 
vi igennem Ungarn til et land, hvor vi kan få 
hjælp til en bedre fremtid.

Ingen siger noget. Far rejser sig og tager 
om mor, Achmed og Ibrahim.

– Gud velsigne jer, afslutter far.

De går alle fire ud i mørket. De er alene. 
Uden at tale sammen bevæger de sig væk 
fra den ydmygende og skræmmende situa-
tion. Skridt for skridt. Efter et par kilometer 
sætter de sig i siden af vejen. Da bryder mor 
sammen. Tårerne står ud af øjnene på hen-
de, og familien rykker sammen om hende. 
Ibrahim krammer mor, og Achmed aer hende 
på ryggen. Far tager mor i hånden, og sam-
men bliver de alle fire siddende et stykke tid 
i mørket. 
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Første skoledag

Achmed og hans ven går væk fra halvtaget 
og ud i regnen. 

– I Syrien går vi indenfor, når det begynder 
at regne. I Danmark går folk bare ud i reg-
nen. De er ligeglade her, siger vennen. 

– Måske er de ikke lige så kloge som os på 
det område, griner Achmed. 

– Det er meget mærkeligt, men nu gør vi 
ligesom dem. Måske vil de snakke med os, 
hvis vi gør det samme som dem?

De prøver at smile til nogle af børnene fra 
de andre klasser i skolegården. Nogle af de 
mindre børn smiler igen, andre kigger væk. 
De har alle sammen gang i et eller andet. 
Achmed tænker: Det er, som om vi er dum-
pet ned i en fremmed verden, hvor der ikke 
er plads til os. Vi må gerne være her, uden at 
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vi rigtig må blive en del af den, fordi den ejes 
af andre børn, som taler et fremmed sprog. 
Først må vi lære sproget, og når vi kan det, 
må vi også lære hemmelige kodeord for at 
blive inviteret ind i deres verden lidt ad gan-
gen.

Pludselig hører Achmed et højt skrig. De 
to drenge vender sig rundt, men kan ikke se 
noget. Instinktivt skynder de sig i retning af 
lyden. Rundt om et hjørne på en af skolebyg-
ningerne. Lyden bliver kraftigere. Der ligger 
en lille pige fra en af de yngste klasser og 
skriger. Hun er faldet af en mooncar. 

– Av, av, jeg bløder. 
– Hvad siger hun? når kammeraten lige at 

sige, før Achmed løber hen til pigen og hjæl-
per hende op. 

– Lad være! siger pigen. – Lindaaaa!
Achmed vender sig og ser en lærer komme 

gående roligt over skolegården. Hun smiler 
venligt til Achmed, som om hun værdsætter, 
at han ville hjælpe pigen. 

Et stik i maven på Achmed. Pigens skrig. 
Av, tænker han. Maveblomsten. Han bliver 
dårlig. Svimmel. Det stikker igen. Han må 
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rejse sig. Han lader som ingenting og går 
lidt væk fra pigen, da læreren sætter sig hos 
hende. Læreren lægger ikke mærke til, at 
Achmed bliver dårlig. 

– Hvad’ sker der, Achmed? Er der noget 
galt, spørger vennen. 

– Nej, nej. Det går over igen. 
Achmeds tanker fører ham tilbage igen. 

Det skrig pigen sendte ud i skolegården. Det 
mindede utrolig meget om et andet skrig, 
han hørte i bjergene i Ungarn på vej til Østrig.
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Skriget

Et kraftigt skrig i mørket rammer familien, 
der vandrer igennem Ungarns skove nær 
grænsen til Østrig. 

– Hvad var det? spørger Achmed. 
– Det lød som en lille pige, svarer mor. 
Endnu et skrig. Det ER en lille pige! Måske 

lidt ældre end Ibrahim. Hun skriger efter sin 
mor. De skynder sig i retningen af skriget, 
og da de nærmer sig, kan de se, hvordan tå-
rerne render ned ad kinderne på pigen. Hun 
er helt ude af den. Hun sidder hos en kvin-
de, der vugger hende og prøver at berolige 
hende. De er sammen med en større gruppe 
flygtninge. Mor går helt hen til kvinden og 
pigen. 

– Pigens mor er blevet væk fra hende, for-
tæller kvinden. Vi har prøvet at lede efter 



74

moren, men vi kan ikke finde hende. Nu er 
pigen helt alene. 

Lyden er hjerteskærende, og pigen bliver 
ved med at skrige. Det skærer i maven på 
Achmed. Han kan ikke holde det ud. Han får 
vand i øjnene. Han må væk. Han vender sig 
og går lidt væk derfra. Det er meget mørkt 
nu, og pludselig virker de ustoppelige skrig 
meget uhyggelige. Det hjælper ingenting, at 
han går væk. Han sætter sig op ad et træ, 
holder sig for ørerne og vugger lidt frem og 
tilbage. Han prøver at tænke på noget andet. 
Han må sortere tanker igen. Tårerne presser 
sig på. Det lykkes at tænke sig væk, op over 
træerne og tilbage mod Syrien. Henover 
båden, der stadig ligger ved stenstranden, 
tværs over Tyrkiet og ned i ruinerne i deres 
gamle kvarter. Der står Aylan. Våd af regnen 
og forladt. 

– Hvorfor står du der, prøver Achmed at 
sige, men så hører han den lille piges skrig 
igen. 

– Achmed, siger far. Kom! Vi må videre nu. 
Vi går med den gruppe her. Om Gud vil, skal 
vi finde et sted at overnatte. 
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Achmed rejser sig og går med. Pigen vil 
ikke med. Nu skriger hun endnu højere. En 
stærk ung mand løfter hende op, og de be-
gynder at gå. Pigen bliver ved med at skri-
ge, sparke og slå omkring sig. Hun prøver 
at bide i mandens skulder. Det er, som om 
hun er bange for, at moren vil vende tilbage 
til det sted, hvor hun sad. Manden prøver at 
berolige hende. 

– Måske leder din mor efter dig der, hvor 
vi er på vej hen. 

Men det hjælper ingenting. Pigen skriger 
videre. Achmed rykker helt tæt ind til mor 
og klemmer hendes hånd. Tænk at miste sin 
mor, tænker Achmed. De går videre, selvom 
pigen skriger. Efter en halv times tid er hun 
faldet til ro. Pigen stirrer tomt ud i luften nu, 
mens manden fører hende igennem den un-
garske skov. Skridt for skridt i bakket ter-
ræn ad skovstier. Endelig falder pigen i søvn. 
Achmed ånder lettet op. Så lægger han igen 
mærke til, hvor mørkt det er. Det er, som om 
pigens stilhed har åbnet Achmeds øjne for 
mørket.
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– Jeg forstår godt, pigen kunne blive væk 
fra sin mor i det mørke, siger Achmed til mor. 

Mor nikker. Hun er tydeligt rystet over den 
stakkels pige. De går og går igennem mør-
ket. Indimellem småregner det. Achmeds 
ene sko er begyndt at gnave i hælen. Han vil 
helst ikke sige noget om det til mor og far. 
Det virker som et alt for lille problem i for-
hold til at miste sin mor. Men det er begyndt 
at gøre rigtig ondt i hælen. Achmed vil gerne 
se, om der er en vabel eller et sår. Det føles, 
som om de har gået i en evighed, og det bli-
ver bare ved. 

– Hvor skal vi sove, far? spørger Achmed. 
Far sukker dybt og stopper op. 
– Jeg ved det ikke. Vi må fortsætte, indtil 

vi finder et sted.
– Jeg kan ikke gå mere, far, siger Achmed. 

Kan vi ikke tage en pause? 
Ibrahim græder.
– Jeg er træt, siger han grædende.
Hele gruppen vælger at holde en lille pau-

se. De drikker vand og juice, spiser frugt, 
brød og kiks og hviler lidt. Ibrahim falder i 
søvn. Achmed har taget sko og strømper af. 
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Der er en stor vabel på hælen, og der er gået 
hul på den. Mor hjælper med at få vasket og 
tørret den. Hun sætter et plaster på. Far ta-
ger smertestillende piller for sin ryg og sine 
knæ, men der går mindst en halv time, før 
de virker. 

Kort efter er de på benene igen. Far bæ-
rer på den sovende Ibrahim, selvom han har 
store smerter i ryggen. De går langsomme-
re end før. Efter en times gang i mørket får 
de øje på skæret fra et bål længere fremme. 
Da de kommer tættere på, hører de nogen 
snakke. De taler arabisk. En lille tyk, skal-
det mand med et stort sort skæg får øje på 
dem og rejser sig. Han går lige hen imod den 
unge mand med den sovende pige i armene. 

– Hej, du der, siger manden.
– Hvad?
– Hvor har du fundet den pige der, spørger 

den lille mand mistroisk, som om hun var 
blevet stjålet. Flere af folkene ved bålet rej-
ser sig. De virker truende. 

– Vi fandt hende, siger den unge mand. 
Hun kan ikke finde sin mor. Så vi tog hende 
med. Hun var helt alene. 
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Den lille mand bliver god igen.
– Gud er god, siger han, samler hænderne 

og kigger mod himlen. 
– Vi gik sammen med hendes mor, forkla-

rer den lille mand. Men moren er gået ud for 
at prøve at finde hende. Bliv her hos os i nat. 
Om Gud vil, kommer moren tilbage i mor-
gen. 

Achmed og hans familie pakker sig ind i 
tæpper og samler sig så tæt på bålet som 
muligt. Duggen har lagt sig, så der er fugtigt 
på jorden. De falder hurtigt i søvn. Både mor, 
far og Achmed vågner meget tidligt næste 
morgen. Achmed er iskold, og hans tøj er 
vådt fra den fugtige skovbund. De rejser sig 
og pakker sammen. Det er kun lige ved at 
blive lyst. Ibrahim sover tungt. Mor binder et 
klæde om maven, og far hjælper med at svø-
be Ibrahim ind i det, så han ligger spændt 
fast til mor. Et par af de andre er også vågne. 
De tager afsked med dem.

– Vi vil bede til Gud, at den lille pige finder 
sin mor, siger far.

Så er de videre. Alene. Far følger sin GPS 
på telefonen, der er ikke så langt til nærme-



79

ste by, men der er heller ikke meget batte-
ri tilbage på telefonen. Et par timer måske. 
Stien er kringlet med buskads og klipper, de 
må over eller forbi. Efter et par kilometer er 
det blevet helt lyst. Så rører Ibrahim på sig 
og klynker lidt. Mor synger den vuggevise, 
hun også sang for Achmed, da han var lille. 
Et smil breder sig på hans læber. Det er vind-
stille. Pludselig kommer de til en lysning i 
skoven, hvor der er udsigt til en større pro-
vinsby længere nede. 

– Det er Sopron, siger far. Der er vel ti kilo-
meter derned, siger han glad. 

Som om det er ingenting. Achmed føler de 
har gået utrolig langt, siden de tog fra Syri-
en, og han er sikker på, at det nye plaster, 
han satte på, inden de forlod lejrbålet, er rø-
get af, for vablen gør virkelig ondt igen. Men 
Achmed vil gerne vise far og mor, at han er 
sej, så han nævner det ikke. 

Gad vide, om de nogensinde når helt til 
Danmark, tænker han. Far har fortalt, at der 
er meget langt endnu. At de skal igennem to 
lande mere for at nå frem. Det virker umu-
ligt. Der er virkelig stille i skoven. De hører 
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kun deres egne skridt. Maveblomsten er i ro, 
og det er godt. Achmed er slet ikke bange 
lige nu. Der er så stille, at han ikke kan fore-
stille sig, at noget farligt skulle kunne ram-
me dem. Han går og håber, at den skrigende 
pige finder sin mor, at de kommer i sikker-
hed et sted sammen. 

Når de går igennem gaderne i Sopron, er det 
tydeligt for enhver, at de er flygtninge, og 
der går ikke lang tid, før en gruppe menne-
skesmuglere er over dem. For den rigtige pris 
kører de flygtninge tværs igennem Østrig til 
München i Tyskland. Og det er fristende at 
tage imod tilbuddet. 

– Efter alt det vi har været igennem … hvi-
sker mor til far … der har vores oplevelser i 
Ungarn været de værste. Jeg vil have en fa-
milie mere med i bilen, hvis vi skal lade dem 
køre os til München.

– Men …
– Nej, husker du min fornemmelse om-

kring lastbilen i Tyrkiet? Fik jeg ret?
Far siger ikke mere, og han spørger en an-

den familie, om de vil rejse med dem. 
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Kort efter er de af sted sammen med en 
anden syrisk familie. En enlig mor med tre 
børn. De kører på motorvej hele vejen. De 
får lov til at passere både ved grænsen til 
Østrig og til Tyskland uden vanskeligheder. 
Fem timer senere står de på banegården i 
München. Der er mennesker overalt. Flygt-
ningegrupper, der venter på tog videre til 
andre steder i Europa. Achmed er mismodig. 
Han orker ikke mere. Det har været sådan 
en lang tur siden Syrien. Fire nætter, hvor de 
har sovet alle mulige forskellige steder. De 
har mødt så mange mennesker, og de har 
været så bekymrede for, hvordan det skulle 
gå. Nu er de nået til Tyskland, men Achmed 
orker ikke mere.  

– Jeg køber billetter til toget til Danmark,
siger far. 
Achmed sætter sig ned på jorden, hvor de 

står. Mor, far og Ibrahim kigger overrasket 
på ham. 

– Er du okay, Achmed? spørger mor.
– Kan vi ikke overnatte et sted her i Mün-

chen, inden vi skal videre til Danmark? siger 
Achmed stille.
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Mor og far kigger på hinanden. Achmed 
kan kun høre små bidder, af det de siger til 
hinanden. 

– … snart ikke flere penge …, kommer det 
fra far.

– Men se ..., Achmed … ikke mere, hører 
han mor sige, og så lægger Achmed sig på 
ryggen midt på fliserne på banegården. 

Han når lige at se far forsvinde i folke-
mængden på banegården, før han lukker øj-
nene. Mor klapper Achmed på kinden.

– Achmed! Achmed!
Men Achmed er helt væk. Mor kan ikke få 

liv i ham. 
Han vågner med et sæt, da mor hælder 

vand i hovedet på ham. Far er allerede til-
bage. Mor holder om Achmed, som drikker 
vand og spiser frugt. Det går bedre nu. 

– Er du okay, Achmed? spørger far. 
– Ja, jeg har det bedre.
– Toget er gratis, siger far. De kører alle 

flygtninge gratis til et hvilket som helst land, 
der grænser op til Tyskland. Vi har råd til at 
overnatte her, hvis I stadig vil.
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– Nej, nej, far, det er ok, siger Achmed. 
Gud vil, at vi skal tage videre nu. Lad os få 
det overstået. 

Fars ansigt lyser op. Det er sidste etape 
på den lange rejse. De sidder i toget. Alt er 
roligt. Achmed har det bedre. Ibrahim sover. 
Mor og far snakker og smiler. De er afslappe-
de og glæder sig til at komme til det sidste 
stop på deres lange rejse.  

Achmed kigger ud ad vinduet. Den rytmiske 
lyd af togets hjul imod skinnerne har en hyp-
notiserende effekt på ham. Han flyver igen 
tilbage til bedstemoren. Denne gang hen 
over graven. Han ser hende sidde og smile 
under jorden, hun gynger frem og tilbage i 
takt med toget. Så flyver han op igen. Han 
ser Aylan, der stadig står i regnen. Han er 
mager. Hans øjne er matte. Armene hænger. 
Der er noget, der bevæger sig rytmisk på 
hans bryst. Så ser han, at Aylans hjerte hæn-
ger og dunker uden på tøjet. Aylan stirrer 
tomt ind i Achmeds øjne. 

Med et sæt rejser Achmed sig op midt i 
togkupéen. Han har perler af sved på pan-
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den. Mor og far vender brat hovederne imod 
ham. Han gisper og stønner. Kan ikke få vej-
ret ordentligt. Som om han har spillet en hel 
fodboldkamp på få sekunder. 

– Hvad sker der, Achmed? spørger mor for-
skrækket.

– Mor … 
Achmed kan ikke sige noget. Han er ry-

stet. Der går lidt tid, før han igen er rolig og 
kan fortælle.

– Det er Aylan. Jeg tror, der er sket ham 
noget. Kan vi ikke nok ringe til ham, far? Kan 
vi ikke nok. Hurtigt. 

– Men Achmed, du ved godt, at vi ikke kan 
ringe her fra Tyskland. Det er alt for dyrt. Vi 
må vente, til vi kommer til Danmark, før du 
kan tale med ham. 

Achmed ved det godt. Han vil bare så ger-
ne have fat i Aylan. Han føler, han har svigtet 
ham, og han fik ikke engang mulighed for 
at sige farvel til ham. Han så bare ryggen af 
Aylan ved ruinerne af Achmeds hjem. Han 
husker så tydeligt Aylan, der bevæger sig 
over murbrokkerne på vej væk fra Achmeds 
vej. Hvordan han stoppede op og talte med 
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folk, som de begge kendte, og som også 
havde fået smadret deres hjem. Nu er Ach-
med flygtet fra det hele, og han har efterladt 
Aylan midt i alle problemerne. De kommer 
nok aldrig til at se hinanden igen. 
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Første skoledag

Den skrigende pige er gået med læreren in-
denfor. Achmed og hans nye kammerat går 
over skolegården på vej tilbage til halvtaget. 
De har taget hætterne over hovedet for at 
skærme for regnen. Så ringer Achmeds tele-
fon. 

– Åh nej, siger Achmed. Jeg har glemt at 
sætte den på lydløs. Hvis lærerne opdager 
det, tager de telefonen fra mig. 

Han kan ikke lade være med at tage tele-
fonen op af lommen for at tjekke nummeret. 
Han stivner. Det er et syrisk telefonnummer. 
Hvem kan det være? tænker Achmed.

– Hey, du må dække for mig, jeg går lige 
herom og tager telefonen. Achmed går rundt 
om hjørnet.

– Hallo, det er Achmed.
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– Achmed?
– Ja, det er mig. Hvem er det?
– Det er mig, Aylan.
Achmed bliver tavs. 
– Er du der, Achmed?
– Ja, ja, selvfølgelig. Hej Aylan. Hvordan 

går det? Jeg har prøvet at ringe til dig mange 
gange. Dit gamle nummer …

– Ja, ja, den er ødelagt. Jeg måtte få et nyt 
nummer. Achmed, hør godt efter nu. 

– Ja, hvad er der, Aylan.
– Vores hus er også blevet bombet. Et par 

måneder efter jeres hus.
– Åh nej, det er jeg ked af at høre, Aylan. 

Hvor er I henne nu?
– Jeg … jeg … Achmed, der er kun mig 

tilbage. Mine søstre og min mor og far døde 
under angrebet … 

Der bliver stille. Achmed kan ikke få et ord 
frem. Det kniber med at få luft. Tårerne pres-
ser på. Halsen trækker sig sammen.

– Det gør mig ondt, fremstammer Achmed 
til sidst. Stemmen knækker. 

– Hvor er du henne, Achmed? 
– Vi er flygtet til Danmark. 
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– Okay …
Achmed tager en dyb indånding. 
– Du skal komme op til os. Du har mig. Du 

kan bo hos mig og min familie. Vi har fået en 
lejlighed, og jeg er begyndt i skole. Det er 
min første skoledag i dag.

Der bliver igen stille i telefonen. 
– Måske, siger Aylan stille. Vi må se. Du 

har mit nummer nu. Vi må tales ved. 
Det ringer ind på skolen. 
– Jeg må gå nu, Aylan. Jeg ringer til dig 

meget snart.
– Okay, Achmed. Godt at tale med dig. Held 

og lykke med dit liv i Danmark. 
– Nej, Aylan, det skal du ikke sige. Du skal 

komme herop til os, Aylan.
– Hvordan? udbryder Aylan med grådkvalt 

stemme. Jeg har ingen penge. Hvordan skal 
jeg komme til Danmark?

– Vi finder ud af noget. Jeg taler med min 
far og mor. 

– Måske, Achmed. Gud velsigne dig.
– Og Gud velsigne dig, Aylan. Godt du rin-

gede.
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Achmed læner sig op ad skolens mur. Han 
lader sig glide ned, så han til sidst sidder 
på jorden. Han kigger på mobilen. Han tæn-
ker på Aylan. Og på Aylans søstre, der er så 
utroligt smukke. Var smukke, retter Achmed 
sig selv og får tårer i øjnene. Aylans gode 
forældre. Huset med det altid åbne vindue i 
gården. 

Klokken ringer for anden gang. Han må 
trække sig ud af tusind sorgfulde tanker. 
Han er så tung, at han næsten ikke kan be-
væge sig. Omsider lykkes det ham at kom-
me på benene. Han går langsomt hen imod 
døren, åbner den, videre op ad gangen, hen 
til klasseværelset. Da han kommer ind i klas-
sen, udbryder læreren: – Du kommer godt 
nok sent, Achmed. Du skal komme ind, når 
klokken ringer første gang. 

Achmed sætter sig på sin plads uden at sige 
noget. Timen går i gang. Han prøver at lytte 
til læreren, men det er helt umuligt. Det er 
tankerne, der styrer ham. Achmed kan ikke 
selv vælge, hvad han skal tænke på. Igen 
får han tårer i øjnene, da han tænker på, at 
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Aylan har mistet hele sin familie. Hvem er 
han så sammen med nu? Der må da være 
en onkel eller fætter, der kan hjælpe ham. 
Achmed prøver at gøre sig stærk. Han tør-
rer en tåre væk, idet han lader, som om han 
har fået noget i øjet. Han tvinger sig selv til 
at lytte. Pludselig rejser de andre sig op og 
forlader klassen. Achmed aner ikke, hvad de 
skal. Han har ikke hørt efter. Han giver op og 
bliver siddende. Han må sortere tanker.

– Achmed? Kom! Jeg skal vise jer rundt på 
skolen, siger læreren. 

Achmed rejser sig. Han samler alle de 
kræfter, han kan finde frem, og skubber Sy-
rien og Aylan væk. Så går han foran læreren 
ud af klassen. Han må tvinge sine fødder til 
at tage det ene skridt efter det andet ned ad 
gangen. Han forsøger at indhente de andre 
fra klassen, men han kan ikke gå hurtigere. 

Når jeg kommer hjem, må jeg snakke med 
mor og far. Vi må gøre alt, hvad vi kan, for 
at hjælpe Aylan, tænker Achmed. Han skal 
her til Danmark, og jeg skal hurtigst muligt 
lære det her sprog. Det vil hjælpe hele fami-
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lien, hvis jeg bliver bedre til dansk, og det 
vil hjælpe Aylan, når han kommer herop. Jeg 
må være stærk, så jeg kan hjælpe os alle-
sammen.
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