
Pas på mændene fra mellemøsten
De seneste dage har African Times haft
mistanke til tre mænd på lejren. De
indrømmer her at de kommer med krig.

Redaktionen har her til morgen været
udsat for et ondsindet terrorangreb på
vores teknologi. Chefredaktøren tror
ikke, det skyldes, at hun har sat papiret
forkert ind. Hun er overbevist om, at der
er tale om et bevist angreb fra en flok
unge arabisk udseende mænd, der i de
seneste dage er blevet set på lejren.

”Jeg har set dem hænge ud rundt
om den laminator i flere dage”, forklarer
hun. ”Men jeg har ikke haft tid til at
holde øje med den, og se nu hvad der er
sket”.

Redaktionens laminator, der natten til
torsdag var udsat for terror.

Sløsethed – noget for terrorister
Alle ved jo, at mænd fra mellemøsten
som en regel gennemgår en lang
terroruddannelse i træningslejr eller på
koranskole i Pakistan. Flere lejrdeltagere
har også set de mellemøstligt udseende
mænd efterlade tasker og sække rundt

omkring. Et kig rundt på pladsen afslører
en generel sløsethed - tasker,
barnevogne og kufferter med ukendt
indhold flyder på stier og plæner. Et
vidnesbyrd om generel og manglende
omsorg og skødesløshed, som lige er
noget for terrorister.

Jihad 3 efterlader en mistænkelig taske
på pladsen.

Jihadder
Vi har mødt terroristerne Jihad 1,2 og 3
og deres åndelige leder og imam,
Madhjid, til en snak om vores laminator
og deres øvrige terroristplaner på lejren.
Jihad 3 fortæller:

”Jeg er i gang med at forberede et
stort angreb på København, men jeg
udelukker ikke et lille angreb på lejren,
for man ved jo aldrig hvad sådan nogen
som mig kan finde på”.

Når man spørger til laminatoren
bliver snakken mere uklar, de
indrømmer ikke direkte, men Jihad 2
siger at redaktionens telt bliver næste
mål. Jihad 1, 2 og 3 har flere dæknavne,



men de er alle enige om at Jihad er det
pæneste.

Imamen Majid har for at forvirre skjult
bomben i en afrikansk kalabash. Den
arabiske påskrift betyder ”I skal have
hellig krig”.

Frygter kun kulden
Imanen Madjid har selv gennemgået
hård træning ”Det var på Bornholm”,
fortæller han. Nu vil han og Jihad 1, 2 og

3 omdanne lejren til en træningslejr for
terrorister.

”Vi har været ude og kigge, og det
bliver 100 m længere inde i skoven. Vi
lægger varmerør ned, for det største
problem for os terrorister er kulden”,
siger han. Terrorister kommer jo fra de
varme lande.

Hævn gennem mad og kaffe
Imamen Madid forklarer desuden at
terrorristerne har lagt en
udmattelsesstrategi for at skræmme
lejrdeltagerne væk.

”Vi har sørget for at maden
kommer for sent”, forklarer han. ”Det er
også os der står bag, at der ikke var kaffe
i går, for vi er trætte af, at I stjæler vores
kaffekultur”, uddyber han.

Jihad 3 siger at han står frem og
viser folk at han er terrorist for at skabe
panik, ”det er for at sprede angst”, råber
han, mens Jihad 2 kun gør det for at få
damer, ”vi ser jo godt ud”, mener han.



Brands langen.  P ladsmændenes
foretrukne våben i kampen mod
terrorister.

Hvis uheldet er ude
En pladsmands taler ud om lejrens
terrorberedskab. Af hensyn til den
fortsatte sikkerhed, vil den anonyme
pladsmand ikke fotograferes, og han

vælger at bruge dæknavnet Kim
Andersen.

Noget af det første Kim Andersen
fortæller er at Pladsmændene har
kropsvisiteret imamen Majids venner,
men ikke fundet noget på dem, ”Så vi
måtte lade dem gå”, siger han.
Pladsmændene har en klar plan, hvis
lejren angribes af terrorister. Kim
Andersen er ikke bleg for at jage dem
væk.

”Vi spuler dem ned i søen med
brandslangen”, siger han.  Kim
Andersen fortæller også at han kun har
været her i snart to uger, men at han ved
at de andre pladsmænd har arbejdet
længere på deres terrorberedskab.

”De mødes flere gange om året”,
forklarer han. Selv mener han at
terrorberedskabet er ret generelt og
ikke så sofistikeret, men at det passer
godt til Pladsmændene.

”En mand i rullestol kan jo ikke
være i militæret”, uddyber han.

Vox Pop
Har du set en terrorist?



Marianne Høj Andersen, 39 år , Silkeborg

Marianne har set to terrorister komme
drønende i en trillebør efter midnat
søndag nat. Det er faktisk utroligt, at
Marianne har set noget som helst på den
her lejr, for hun render rundt og sender
sms’er hele tiden.

»Det er bare dejligt, at man har
sådan nogle søde kolleger. Når vi har ferie,
kan vi slet ikke undvære hinanden,« smiler
hun, inden hun vender tilbage til at snakke
om terrorister:

»Jeg var lidt i tvivl om de ville
sprænge baren i luften. De kan ikke
kontrollere, hvor meget de drikker, og så
er det bedre, at baren ikke er der,« mener
hun, men hun er sikker på, at Madjid ikke
er terrorist:

»Madjid kunne ikke træde på en
flue uden at begynde at vræle.«

Marianne synes, at det bedste ved
terrorister er deres udseende.

»De ser som regel godt ud. Og gør
sig godt i pressen,« siger hun, men vil dog
ikke giftes med en.

»De skifter nok ikke en lorteble.«

Frederik Hansen, 17 år, Fjellerup

Frederik er ret overbevist om, at dem der
arbejder i opvasken er terrorister.

»De render rundt med kogende vand.
De terroriserer en til at vaske op,« forklarer
han. Det med terrorisme er ikke fjernt for
Frederik:

»Jeg kommer tit op at slås med politiet.
Man må godt råbe lidt. Jeg er vild med vold.«

Frederik har ikke selv efterladt mistænkelig
bagage på lejren.

»Men på vej til Roskilde mistede jeg mit
telt i toget. Så jeg sov i et fortelt på Roskile.«

Frederik synes, terrorister er lækre. Han kan
også godt lide African Times’ topreporter:

»Hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg tro
du var ægypter. Og du er superlækker.«

Dan sælger lækker hjemmelavet
hyldeblomstsaft fra Granlunden i
baren.

Køb den nu – og bliv ligeså stor og
flot som Dan.


