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KAPITEL ETT

Om den unge talibanske livvakten hade vetat att mobilsamtalet 
skulle döda honom skulle han inte ha ringt det. Nu visste han 
emellertid inte det, så det gjorde han och dog.

Den 7 juli 2005 lät fyra attentatsmän sina ryggsäcksbomber de-
tonera i centrala London. Förutom sig själva dödade de femtiotvå 
pendlare och skadade cirka sjuhundra personer, varav minst ett 
hundratal blev invalidiserade för resten av livet.

Tre av de fyra männen var födda och uppväxta i Storbritan-
nien, men de var av pakistansk härkomst. Den fjärde var född på 
Jamaica men hade blivit brittisk medborgare och konverterat till 
islam. Han och en av de andra var fortfarande tonåringar. Den 
tredje var tjugotvå och gruppens ledare trettio. Alla hade radi-
kaliserats – hjärntvättats – till extrem fanatism, inte utomlands 
utan mitt i hjärtat av England efter att ha besökt extremistiska 
moskéer och lyssnat på extremistiska präster.

Inom  ett  dygn  efter  explosionerna  hade  de  identifierats  och 
spårats till olika adresser i och omkring staden Leeds. Alla hade 
rentav talat med mer eller mindre bred Yorkshiredialekt. Ledaren 
var  lärare  för barn med speciella behov och hette Mohammad 
Siddique Khan.

Under genomsökningen av deras bostäder och ägodelar gjorde 
polisen ett fynd som man valde att inte säga någonting om. Det 
var fyra kvitton som visade att en av de äldre männen hade köpt 
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mobiltelefoner  av  engångsmodell  –  trebandsversioner  som  gick 
att använda nästan var som helst i världen och var försedda med 
SIM-kort för cirka tjugo pund. Telefonerna hade betalats kontant 
och återfanns aldrig. Polisen kunde emellertid spåra numren och 
”flaggade” dem för den händelse att någon skulle ringa med dem.

Man kunde dessutom konstatera att Siddique Khan och hans 
närmaste man i gruppen, en ung punjabi vid namn Shehzad Tan-
weer, hade rest till Pakistan i november och tillbringat tre må-
nader där. Man  lyckades  inte  ta  reda på vilka de hade  träffat, 
men några veckor efter detonationerna sände den arabiska teve-
kanalen al-Jazira en utmanande video som spelats in av Siddique 
Khan medan han planerade sin död, och det stod klart att inspel-
ningen hade gjorts under hans besök i Islamabad.

Det var först i slutet av 2006 som det dessutom stod klart att en 
av självmordsbombarna tog med sig en av de ”idiotsäkra” mobil-
telefonerna  och  gav  den  till  sin  administratör/instruktör  inom 
al-Qaida. (Den brittiska polisen hade redan kommit fram till att 
ingen av attentatsmännen hade de tekniska färdigheter som kräv-
des för att tillverka bomberna utan instruktioner och hjälp.)

Vem denne högt uppsatte person inom al-Qaida än var tycks 
han ha lämnat gåvan vidare för att visa sin respekt för en medlem 
av  den  innersta  kretsen  runt  Usama  bin  Ladin  i  dennes  hem-
liga  gömställe,  som  man  förmodade  fanns  någonstans  i  södra 
Waziristans  karga  bergskedja  utmed  gränsen  mellan  Pakistan 
och Afghanistan väster om Peshawar. Den skulle enbart komma 
att användas i yttersta nödfall, eftersom alla inom al-Qaida är 
oerhört  försiktiga  med  mobiltelefoner,  men  då  kunde  mannen 
som överlämnade gåvan inte veta att den brittiske fanatikern var 
så  korkad  att  han  lämnade  kvar  ett  kvitto  på  sitt  skrivbord  i 
Leeds.

bin Ladins ledningskommitté är uppdelad i fyra sektioner som 
arbetar med operationer, finansiering, propaganda och doktriner. 
Varje sektion har en ledare, och det är bara bin Ladin och hans 
närmaste man, Ayman al-Zawahiri, som har högre rang. I sep-
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tember 2006 leddes sektionen för terroristorganisationens finan-
siering av en landsman till Zawahiri, egyptiern Tewfik al-Qur.

Av orsaker som skulle framkomma senare vistades han i störs-
ta hemlighet i den pakistanska staden Peshawar den 15 septem-
ber. Han var inte ute på en lång och riskabel utflykt från fästet i 
bergen utan på väg tillbaka från en. Han väntade på guiden som 
skulle  föra  honom  tillbaka  till  Waziristans  berg  och  shejken  i 
egen hög person.

Under  den  tillfälliga  vistelsen  i  Peshawar  skyddades  han  av 
fyra fanatiska talibaner från staden. Män som har sitt ursprung 
i bergen i den nordvästra delen av landet, de otillgängliga klan-
distrikten utmed den svårkontrollerade gränsen, är formellt sett 
pakistanier, men klanmässigt är de wazirer. De talade inte urdu 
utan pashto, och deras lojalitetsband var med pashtunfolket, var-
av wazirerna utgör en undergrupp.

Alla hade hämtats från rännstenen till en madrassah, islamis-
ka  internatskolor med  extremistisk  inriktning  enligt Wahhabi-
sektens  läror,  den  strängaste  och  mest  intoleranta  av  alla.  De 
hade inga kunskaper om eller färdigheter i någonting annat än 
Koranen, och därför hade de precis som miljontals andra mad‑
rassah-skolade ungdomar svårt att få jobb någonstans. Men när 
deras klanledare gav dem en uppgift att göra kunde de offra sina 
liv  för den.  I  september hade de  fått  i uppdrag att  skydda den 
medelålders egyptiern,  som talade nilotisk arabiska men också 
kunde tillräckligt med pashto för göra sig förstådd. En av de fyra 
ungdomarna var Abdelahi, och hans stora glädje och stolthet var 
hans mobiltelefon. Dessvärre  var batteriet  tomt därför att han 
hade glömt att ladda upp det.

Det var efter middagstid och för farligt att bege sig till moskén 
för att be.  al-Qur hade  förrättat  sin bön  tillsammans med  liv-
vakterna i lägenheten högst upp i huset. Därefter åt han en lätt 
måltid och drog sig tillbaka för att vila.

Abdelahis bror bodde tiotals mil västerut i den lika fundamen-
talistiska staden Quetta, och deras mor hade varit sjuk. Han ville 
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höra hur det var med henne, så han försökte ringa med mobil-
telefonen. Det han tänkte säga skulle knappast vara några hemlig-
heter,  bara  ytterligare  några  av  de  biljoner  ord  som  dagligen 
 snattrades  i  etern över de  fem kontinenterna. Men hans mobil-
telefon fungerade inte. En av hans kamrater påpekade att det inte 
syntes några svarta streck i batterirutan och förklarade att man 
måste  ladda  telefonen. Då fick Abdelahi  se mobiltelefonen  som 
låg på egyptierns attachéväska i vardagsrummet.

Den var fulladdad. Han trodde inte att det skulle göra någon 
skada,  så  han  slog  broderns  nummer  och  hörde  signalerna  gå 
fram  i  den  avlägsna  staden  Quetta.  I  den  underjordiska  laby-
rint  i  Islamabad  där  Pakistans  antiterroristbyrå,  CTC,  har  sin 
avlyssningscentral började en röd liten lampa att blinka.

Många  som  bor  där  betraktar  Hampshire  som  den  vackraste 
bygden i England. Vid dess södra kust, ut mot Engelska kanalen, 
ligger Southamptons enorma hamn och örlogsvarvet Portsmouth. 
Dess administrativa centrum är den anrika staden Winchester, 
som domineras av den nästan tusen år gamla katedralen.

I hjärtat av  landskapet,  långt  från alla motorvägar och även 
större  landsvägar,  hittar  man  floden  Meons  fridfulla  dalgång. 
Det är ett lugnt och krithaltigt vattendrag som passerar byar och 
samhällen med saxiska rötter.

Det  går  en  enda  landsväg  genom  dalgången,  och  resten  av 
den är ett flätverk av slingrande småvägar som kantas av träd, 
häckar och ängar. Detta är traditionella jordbruksbygder med få 
åkrar som är större än tio tunnland och ännu färre gårdar som 
är större än femhundra. De flesta av husen är uppförda av gamla 
bjälkar, tegel och takpannor, och några av dem omges av stora 
och otroligt vackra lador.

Mannen som satt uppflugen på en av dessa lador kunde se ut 
över Meons dalgång och den närmaste byn, Meonstoke, en dryg 
kilometer bort. Just som Abdelahi ringde sitt sista telefonsamtal 
flera tidszoner österut torkade mannen på taket svetten ur pan-
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nan och fortsatte att försiktigt lossa de lerpannor som hade lagts 
dit hundratals år tidigare.

Han borde ha anlitat erfarna takläggare, och de skulle ha om-
gett hela ladan med byggnadsställningar. Det skulle ha gått snab-
bare och varit säkrare men blivit betydligt dyrare. Och det var 
just problemet. Mannen med klohammaren var före detta militär 
och hade slutat efter tjugofem år, och han hade lagt ner det mesta 
av de sparade pengarna på att köpa sin dröm: ett ställe på landet 
som han till slut kunde kalla sitt hem. Därför hade han en lada 
som låg på tio tunnland mark och en stig till närmaste körväg 
mot byn.

Militärer är emellertid inte alltid så bra på att handskas med 
pengar, och ombyggnaden av den medeltida ladan till ett bonings-
hus och ett gemytligt hem skulle enligt firmor som specialiserade 
sig på sådant kosta svindlande belopp. Därför hade han bestämt 
sig för att göra det själv, oavsett hur lång tid det tog.

Platsen var riktigt idyllisk. För sitt inre öga kunde han se hur 
taket återfick sin forna, vattentäta prakt med nio tiondelar av de 
ursprungliga och hela plattorna och resterande köpta på ett upp-
lag som sålde rivningsmaterial från gamla hus. Det gotiska takets 
stickbjälkar av ek var fortfarande lika friska som den dag då de 
höggs till, men läkten skulle få bytas ut över modern takpapp.

Han kunde  föreställa  sig  vardagsrummet, köket,  arbetsrum-
met och hallen som han skulle bygga långt där nere där dammet 
nu  täckte  de  sista  gamla  höbalarna.  Han  visste  att  han  måste 
anlita hantverkare för det elektriska och rörarbetena, men han 
hade  redan  anmält  sig  till  kvällskurser  vid  Southamptons  tek-
niska  högskola,  där  han  skulle  lära  sig  att  mura,  snickra  och 
sätta in fönster.

En dag skulle det finnas en stenlagd uteplats och en köksträd-
gård där;  stigen  skulle bli  en grustäckt uppfart,  och  får  skulle 
beta  i den gamla  fruktträdgården. Varje kväll, medan naturen 
var vänlig nog att tillhandahålla behaglig sensommarvärme, satt 
han i tältet i hagen och gick igenom siffrorna. Han hade kommit 
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fram till att han med lite tålamod och en massa hårt arbete precis 
skulle klara det på sin blygsamma budget.

Han var fyrtiofyra år och hade solbränd hy, svart hår och ögon 
i samma färg, och han var smärt, senig och i väldigt god kondi-
tion. Men han hade fått nog. Nog av öknar och djungler, nog av 
malaria och blodiglar, nog av isande blåst och kulna nätter, nog 
av usel mat och smärtande lemmar. Han skulle skaffa ett jobb i 
trakten, en labrador eller ett par jack russel och kanske till och 
med en kvinna som han kunde dela sitt liv med.

Mannen på taket avlägsnade ytterligare ett dussintal plattor, 
behöll de tio som var hela och slängde ner de trasiga, och i Isla-
mabad blinkade den röda lampan.

Många  tror att det är  slut med  räkningar och  registrering när 
man har ett kontantkort i en mobiltelefon. Det är sant för den 
som  köper  det,  men  inte  för  operatören.  Såvida  inte  telefonen 
enbart används  inom det  täckningsområde där den köptes blir 
det fortfarande transaktioner, men de sker mellan telefonbolagen 
och sköts av deras datorer.

När Abdelahis samtal besvarades av brodern i Quetta började 
han använda sig av en radiomast som var placerad strax utanför 
Peshawar. Den ägdes av Paktel. Så Paktels dator började leta efter 
den ursprungliga säljaren av mobiltelefonen i England i avsikt att 
elektroniskt säga: ”En av era kunder använder vår tid och vårt 
eterutrymme, så ni är skyldiga oss pengar.”

Pakistanska CTC hade emellertid sedan flera år krävt att både 
Paktel  och dess  konkurrent Mobitel  kopplade  alla  samtal  som 
ringdes eller togs emot av deras nätverk till CTC:s avlyssnings-
central.  De  hade  varskotts  av  britterna  och  installerat  brittisk 
mjukvara i de lyssnande datorerna som snappade upp samtal till 
och från vissa nummer. Ett av dessa hade plötsligt aktiverats.

Den  unge  pashtotalande  pakistanske  furiren  vid  panelen 
tryckte på en knapp, och hans överordnade officer svarade. Han 
lyssnade i flera sekunder och frågade sedan:
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”Vad säger han?”
Furiren lyssnade och svarade:
”Något om sin mor. Det verkar som om han pratar med sin 

bror.”
”Varifrån?”
Ännu en kontroll.
”Sändaren i Peshawar.”
Officeren behövde  inte  säga mer  till  furiren.  Samtalet  skulle 

spelas in automatiskt och studeras senare. Den omedelbara upp-
giften var att lokalisera den som ringde. CTC:s vakthavande ma-
jor den dagen betvivlade att det skulle gå att ta reda på med hjälp 
av ett kort telefonsamtal. Inte var väl mannen så dåraktig att han 
skulle tala länge i telefon?

Flera våningar ovanför källaren satt majoren vid sitt skrivbord 
och slog in ett kortnummer, och en telefon började kvittra i det 
kontorsrum som innehades av CTC:s platschef i Peshawar.

Många år tidigare, och förvisso före den händelse som numera 
kallas Elfte september, attentatet mot World Trade Center 2001, 
hade den pakistanska underrättelsetjänsten, ISI, blivit infiltrerad 
av fundamentalistiska muslimer i armén. Det var ett stort pro-
blem och förklaringen till deras fullständiga misslyckande i kam-
pen mot talibanerna och deras gäster al-Qaida.

Pakistans president, general Musharraf, hade känt sig mer eller 
mindre tvingad att lyssna på USA:s starkt formulerade ”råd” om 
att göra rent hus. Man började förflytta de extremistiska office-
rarna  från  ISI  till  vanliga  militära  befattningar,  och  samtidigt 
skapade man inom ISI en elitenhet, CTC, som bemannades med 
en  ny  sorts  unga  officerare  som  inte  hade  något  till  övers  för 
islamisk terrorism, hur djupt troende de än var. Överste Abdul 
Razak, en före detta pansarofficer, var en av dem. Han var chef 
för CTC i Peshawar och tog emot samtalet klockan halv tre.

Han lyssnade uppmärksamt på sin kollega i huvudstaden och 
frågade sedan:

”Hur länge?”
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”I tre minuter, hittills.”
Överste Razaks kontor låg turligt nog bara åttahundra meter 

från Paktels mast, väl  inom den kilometer  som under normala 
omständigheter behövdes  för att hans pejlingsutrustning skulle 
fungera tillförlitligt. Han sprang upp på kontorsbyggnadens plat-
ta  tak  tillsammans  med  två  tekniker  och  började  pejla  för  att 
fastställa att källan befann sig någonstans inom en allt mindre 
yta.

I  Islamabad  sa  den  lyssnande  furiren  till  sin  överordnade: 
”Samtalet har avbrutits.”

”Jäklar”,  sa majoren. ”Tre minuter och  fyrtiofyra  sekunder. 
Men man kunde knappast vänta sig mer.”

”Fast det verkar som om han inte har stängt av telefonen”, sa 
furiren.

I  en  lägenhet  på  översta  våningen  i  Peshawars  gamla  stads-
del hade Abdelahi begått sitt andra misstag. När han hörde att 
egyptiern kom ut ur sitt rum avslutade han snabbt samtalet med 
brodern och körde in telefonen under en soffdyna. Han glömde 
emellertid  att  stänga  av  den.  En  halv  kilometer  därifrån  kom 
överste Razaks pejlare allt närmare.

Både Storbritanniens Secret Intelligence Service (SIS) och USA:s 
Central Intelligence Agency (CIA) har av uppenbara skäl omfat-
tande verksamhet  i  Pakistan. Det  är  en av de viktigaste krigs-
zonerna i kampen mot den moderna terrorismen. Att alliansen 
mellan västmakterna, som går tillbaka ända till 1945, är så stark 
beror  till  stor  del  på  att  de  båda organisationerna har  kunnat 
arbeta tillsammans.

Det har  förekommit dispyter,  framför allt om raden av brit-
tiska  förrädare  som började med Philby, Burgess och Maclean 
1951. Sedan upptäckte amerikanerna att även de hade en upp-
sättning förrädare som arbetade åt Moskva, och käbblet mellan 
underrättelsetjänsterna upphörde. Kalla krigets slut 1991 ledde 
till det enfaldiga antagandet bland politiker på båda sidor om At-
lanten att det äntligen hade blivit fred och att den hade kommit 
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för att stanna. Det var just då som det nya kalla kriget, tyst och 
dolt i islams mörker, genomled sina födslovärkar.

Efter Elfte september rådde det ingen rivalitet längre, och även 
den  sedvanliga  kohandeln  upphörde.  Regeln  var:  Om  vi  kän-
ner till någonting är det lika bra att ni också får veta det. Och 
omvänt. Bidrag  lämnades  till den gemensamma kampen av ett 
lappverk  av  utländska  underrättelseorganisationer,  men  ingen-
ting kunde jämföras med det nära samarbetet mellan de engelsk-
talande uppgiftsinsamlarna.

Överste Razak kände de båda organisationernas platschefer i 
sin egen stad. Personligen var han mer bekant med mannen från 
SIS, Brian O’Dowd, och den misstänkta mobiltelefonen var från 
början en brittisk upptäckt. Så det var O’Dowd han ringde till 
när han kom ner från taket.

Just då gick al-Qur på toaletten, och Abdelahi tog fram mobil-
telefonen som låg under soffdynan för att lägga tillbaka den på 
attachéväskan där han hade hittat den. Med ett skuldmedvetet 
ryck  såg han att den  fortfarande var påslagen,  så han  stängde 
genast av den. Det var batteriet han bekymrade sig över, inte att 
telefonen kunde spåras. Hur som helst gjorde han det åtta sekun-
der för sent. Pejlingsutrustningen hade gjort vad den skulle.

”Vad menar du med att ni har hittat den?” frågade O’Dowd. 
Plötsligt  kändes  det  som om det  hade  blivit  julafton  och hans 
födelsedag på en och samma gång.

”Vi  är  säkra  på  det,  Brian.  Samtalet  kom  från  den  översta 
lägenheten  i  ett  femvåningshus  i den gamla  stadsdelen. Två av 
mina agenter är på väg dit för att rekognoscera och se hur vi ska 
ta oss in.”

”När tänker ni göra det?”
”Strax efter skymningen. Jag skulle vilja göra det klockan tre 

på natten, men riskerna är för stora. De kan flyga sin kos …”
Överste Razak hade fått ett stipendium och gått en ettårig kurs 

på Camberley Staff College i England, och han var stolt över hur 
väl han behärskade språket.
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”Får jag vara med?” frågade O’Dowd.
”Vill du det?”
”Är påven katolik?” sa irländaren.
Razak skrattade högt. Han tyckte om att munhuggas.
”Som tillbedjare av den ende sanne guden vet jag inte det”, sa 

han. ”Nåväl. Mitt kontor klockan sex. Men det blir mufti. Och 
jag menar vår sorts mufti.”

Han menade att det var civila kläder som gällde, och inte väs-
terländska  civila  kläder.  I  den  gamla  stadsdelen,  och  särskilt  i 
basaren Qissa Khawani, var det bara shalwar kaameez med löst 
sittande byxor och en lång skjorta som skulle passera obemärkt. 
Eller bergsklanernas kaftaner och turbaner. Och det gällde även 
för O’Dowd.

Den brittiske agenten kom dit strax före klockan sex i sin svar-
ta Toyota Land Cruiser med tonade rutor. En brittisk Land Rover 
skulle kanske ha varit mer patriotisk, men Toyotamodellen var 
det fordon som föredrogs av de lokala fundamentalisterna, och 
ingen skulle ta någon notis om den. Han hade dessutom med sig 
en flaska helmaltswhisky av märket Chivas Regal. Det var Abdul 
Razaks favoritdryck. Vid ett tillfälle hade han förebrått sin paki-
stanske vän  för hans  förkärlek  för den alkoholhaltiga brygden 
från Skottland.

”Jag  betraktar  mig  själv  som  en  from  muslim,  men  jag  går 
inte  till  överdrift”,  sa Razak. ”Jag  äter  inte fläskkött, men  jag 
ser  inget ont  i att dansa eller  röka en god cigarr. Att  förbjuda 
dessa  saker  är  talibansk  fanatism, och den delar  jag  inte. Vad 
viner och även spritdrycker beträffar drack man sådant allmänt 
under de fyra första kalifaten, och om jag en dag i paradiset blir 
anklagad av en makt som är högre än du tänker jag be den alltid 
lika barmhärtige Allah om förlåtelse. Till dess kan du fortsätta 
att fylla på mitt glas.”

Det verkade kanske märkligt att en pansarofficer skulle visa sig 
så skicklig som polis, men det var Abdul Razak. Han var trettio-
sex år, gift, far till två barn och välutbildad. Han hade dessutom 
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en förmåga att angripa problem från olika håll, använda sig av 
list och utnyttja mungons taktik framför kobran istället för den 
rasande elefantens. Om det var möjligt ville han slå till mot lägen-
heten högst upp i huset utan att det utbröt en vild eldstrid. Där-
för tänkte han närma sig lugnt och förstulet.

Peshawar är en uråldrig stad, och dess äldsta del är basaren 
Qissa  Khawani.  I  århundraden  stannade  karavaner  som  följde 
den  stora  handelsvägen  genom  det  upptornande  och  skräm-
mande  Khyberpasset  där  för  att  låta  männen  och  kamelerna 
vila. Och precis som alla bättre basarer har Qissa Khawani alltid 
tillgodosett  människans  elementära  behov  –  filtar,  sjalar,  mat-
tor, mässingsföremål, kopparskålar, mat och dryck. Det gör den 
fortfarande.

I basaren rör sig olika etniska grupper, och det talas flera olika 
språk. Ett vant öga kan skilja afridiernas, wazirernas, ghilzaier-
nas och pakistaniernas turbaner från chitramössorna norrifrån 
och tadzjikernas och uzbekernas pälsmössor.

I denna labyrint med smala gator och gränder där det är lätt 
att skaka av sig en förföljare finns urmakarnas, korgmakarnas, 
penningväxlarnas, fågelförsäljarnas och historieberättarnas bu-
tiker och stånd. På imperiets tid kallade britterna Peshawar för 
Centralasiens Piccadilly.

Lägenheten som pejlingen hade utpekat som telefonsamtalets 
källa  låg på  femte  våningen  i  ett  av de höga och  smala husen 
med  konstrikt  utsirade  balkonger  och  fönsterluckor  utmed  en 
gata  där  en  bil  nätt  och  jämnt  fick  plats.  I  gatuplanet  var  ett 
mattmagasin inrymt. På grund av de varma somrarna har dessa 
hus alltid platta tak där de boende kan få lite sval kvällsluft, och 
öppna trapphus leder upp från gatan. Överste Razak anförde sitt 
team tyst och till fots.

Han skickade upp fyra män, allihop i klankläder, till taket på 
en byggnad som låg fyra hus från det aktuella. De tog sig ut på 
det och fortsatte lugnt över de andra hustaken tills de var fram-
me. Där väntade de på  ett kommando. Översten och  sex män 
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gick uppför trappan från gatan. Alla hade kpistar under kläderna 
utom den förste, en muskulös punjabi som bar på murbräckan.

När alla var beredda  i  trapphuset nickade översten mot den 
förste, som förde murbräckan bakåt och slog sönder  låset med 
den. Dörren flög upp, och teamet rusade in. Tre av männen på 
taket  sprang nerför  trappan, och den  fjärde  stannade kvar  för 
den händelse att någon skulle försöka fly den vägen.

När Brian O’Dowd försökte erinra sig det efteråt genomfördes 
det otroligt snabbt och hektiskt. Samma intryck fick personerna 
som befann sig i lägenheten.

Insatsteamet hade ingen aning om hur många det kunde finnas 
där inne eller vad de skulle hitta. Det kunde ha varit en mindre 
armé;  det  kunde  ha  varit  en  familj  som  satt  och  drack  te.  De 
visste inte ens hur lägenheten såg ut. I London och New York ar-
kiverar man kanske byggnadsritningar, men inte i basaren Qissa 
Khawani. Det enda de visste var att ett samtal hade ringts där-
ifrån med en flaggad mobiltelefon.

Det de fann var fyra män som satt och såg på teve. Under två 
sekunder  befarade  attackstyrkan  att  de  hade  slagit  till  mot  en 
helt oskyldig familj. Sedan såg de att de unga männen hade långa 
helskägg och var bergsbor, och en av dem, han som reagerade 
snabbast, försökte få fram ett vapen som han bar under dräkten. 
Han hette Abdelahi och dog med fyra kulor från en Heckler & 
Koch MP5 i bröstet. De andra tre männen övermannades innan 
de kunde göra motstånd. Överste Razak hade varit tydlig på den 
punkten. Han ville gripa dem levande om det var möjligt.

Att det fanns en femte man i lägenheten avslöjades av en smäll 
inifrån sovrummet. Punjabin hade slängt ifrån sig murbräckan, 
men det räckte med hans axel. Dörren vräktes upp, och två agen-
ter störtade in, följda av överste Razak. Mitt i rummet stod en 
medelålders arab med ögon som var uppspärrade av fruktan eller 
hat. Han böjde sig ner för att ta upp den bärbara dator som han 
hade slängt på golvets terrakottaplattor i ett försök att förstöra 
den.
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Sedan insåg han att han inte skulle hinna, vände sig om och 
sprang  mot  fönstret,  som  stod  vidöppet.  Överste  Razak  skrek 
”Stoppa honom!” men pakistaniern fick inte tag i honom. Egyp-
tiern var bar på överkroppen i värmen, och hans hud var glatt 
av svett. Han stannade inte ens vid balkongräcket utan kastade 
sig helt sonika över det och slog i den stenlagda gatan tolv me-
ter nedanför. Inom några sekunder hade förbipasserande samlats 
runt kroppen, men al-Qaidas finansman rosslade två gånger och 
dog.

Det  rådde  kaos  på  gatan  utanför  huset  medan  människor 
 skrek  och  sprang  omkring.  Översten  använde  mobiltelefonen 
och  kallade  in  de  femtio  uniformerade  soldater  som  väntade  i 
skåpbilar med svarta rutor fyra gator bort. De kom springande 
genom  en  gränd  för  att  återställa  ordningen,  om  man  nu  kan 
kalla ännu mer kaos för det. De gjorde emellertid vad de skulle 
göra – de spärrade av hyreshuset. I sinom tid skulle Abdul Razak 
intervjua samtliga grannar och framför allt hyresvärden, matt-
grossisten i gatuplanet.

Liket på gatan omringades av soldater och täcktes med en filt. 
Snart skulle en bår bäras fram. Den döde mannen skulle föras till 
bårhuset vid Peshawars allmänna sjukhus. Ingen hade ännu nå-
gon aning om vem han var. Det enda som stod klart var att han 
hade föredragit att dö framför att behöva utstå amerikanernas 
ömsinta behandling vid Bagram Camp  i Afghanistan, där han 
säkert skulle ha hamnat efter lite kohandel mellan Islamabad och 
CIA:s stationschef i Pakistan.

Överste Razak vände sig från balkongen. De tre gripna männen 
försågs med handfängsel och huvor. De skulle få föras därifrån 
av en väpnad eskort. Det var fundamentalistiskt territorium, och 
klanmedlemmarna  skulle  inte  stå  på  hans  sida.  När  fångarna 
och  liket hade kommit därifrån skulle han ägna timmar åt att 
leta  i  lägenheten efter  ledtrådar om mannen med den flaggade 
mobiltelefonen.

Brian O’Dowd hade blivit tillsagd att vänta i  trapphuset un-
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der tillslaget. Nu stod han i sovrummet med den skadade datorn 
i händerna. Både visste att den med största sannolikhet var en 
guldgruva. Alla pass, alla mobiltelefoner, alla papper, hur ovid-
kommande de än verkade vara, fångarna själva och grannarna 
– alltihop skulle föras till ett säkert ställe och synas under lupp. 
Men först den bärbara datorn …

Den döde egyptiern hade varit överdrivet optimistisk om han 
trodde att Toshibans innehåll skulle fördärvas om han skadade 
höljet. Det skulle inte ens ha fungerat om han hade försökt rade-
ra alla dokument. Det fanns trollkarlar i Storbritannien och USA 
som mödosamt kunde plocka fram vartenda ord som någonsin 
funnits i datorns minne.

”Tråkigt med Vem-det-nu-var”, sa SIS-agenten.
Razak  grymtade.  Han  hade  fattat  ett  logiskt  beslut.  Om de 

hade väntat i flera dagar kunde mannen ha försvunnit. Om hans 
agenter  ägnade  timmar  åt  att  snoka  runt  lägenheten  skulle  de 
ha blivit  upptäckta,  och  fågeln kunde ha  lämnat boet.  Så han 
hade slagit  till  snabbt, och hade han haft  fem sekunder  till på 
sig så skulle den mystiske självmördaren ha kunnat gripas. Han 
skulle  sammanställa  ett  offentligt  uttalande  om  att  en  okänd 
brottsling hade avlidit efter ett fall i samband med ett gripande. 
Det skulle gälla tills liket hade identifierats. Om han visade sig 
vara högt uppsatt inom al-Qaida skulle amerikanerna insistera 
på en storslagen presskonferens för att tillkännage framgången. 
Han hade fortfarande ingen aning om hur betydelsefull Tewfik 
al-Qur egentligen hade varit.

”Du kommer att bli kvar här ett tag”, sa O’Dowd. ”Kan jag 
göra dig en tjänst och se till att datorn tryggt kommer till ditt 
högkvarter?”

Lyckligtvis var Abdul Razak begåvad med ett torrt sinne för 
humor. I hans yrke var det ett försonande drag. I underrättelse-
världen är det bara humor som kan bevara en persons förstånd. 
Det var ordet ”tryggt” som han tyckte var lustigt.

”Det vore mycket vänligt av dig”, sa han. ”Jag ska  låta fyra 
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män eskortera dig till din bil. För säkerhets skull. När det här 
är över måste vi dela på den omoraliska flaska som du hade med 
dig.”

SIS-mannen  återvände  till  sin  Land  Cruiser  med  det  värde-
fulla föremålet tryckt mot bröstet och på alla sidor flankerad av 
pakistanska soldater. Den tekniska utrustning som han behövde 
fanns redan där bak, och vid ratten satt hans chaufför, en obän-
digt lojal sikh som vaktade fordonet och dess innehåll.

De åkte till ett ställe utanför Peshawar där O’Dowd kopplade 
ihop Toshiban med sin egen, större och kraftigare Tecra, och den 
öppnade en  förbindelse  i  cyberrymden med den brittiska kom-
munikationscentralen i Cheltenham, GCHQ, långt uppe i Cots-
woldbergen i Engand.

O’Dowd visste vad han skulle göra, men han förundrade sig 
fortfarande över det rent magiska (för en lekman) med cybertek-
nologi. Efter några sekunder hade Cheltenham, hundratals mil 
därifrån, läst in hela innehållet på Toshibans hårddisk. De hade 
tömt den bärbara datorn lika effektivt som en spindel suger all 
näring ur en fluga.

Platschefen körde datorn till CTC:s högkvarter och överläm-
nade den i säkra händer. Innan han kom fram till kontorsbygg-
naden hade Cheltenham  låtit  amerikanernas National  Security 
Agency i Fort Meade ta del av den värdefulla informationen. Det 
var beckmörkt i Peshawar, skymning i Cotswoldbergen och mitt 
på eftermiddagen i Maryland. Det spelade ingen roll. På GCHQ 
och NSA lyser solen aldrig – det är  ingen skillnad på natt och 
dag.

I de båda byggnadskomplexen ute på landsbygden sker avlyss-
ningen från pol till pol och allt där emellan. De biljoner ord som 
varje dag uttalas av människor på  femhundra olika  språk och 
mer än tusen dialekter blir hörda, sållade, bortrensade, sparade 
och, om de är intressanta, analyserade och spårade.

Men det är bara början. De båda organisationerna använder 
sig av hundratals koder för chiffrering och dechiffrering, och de 
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har särskilda avdelningar som ägnar sig åt att upptäcka och av-
slöja cyberkriminalitet. Medan planeten fortsatte att snurra mot 
en ny dag och en ny natt började de båda organisationerna ta sig 
förbi de försiktighetsåtgärder som al-Qur trodde skyddade hans 
privata dokument. Experterna hittade de dolda filerna och de till 
synes tomma utrymmena.

Förfarandet  har  liknats  vid  det  arbete  som  en  erfaren  kon-
servator utför. De yttersta  lagren av  smuts  eller  färg avlägsnas 
från duken och blottlägger det dolda verket under dem. al-Qurs 
 Toshiba började visa dokument efter dokument som han trodde 
att han hade raderat eller skrivit över.

Brian  O’Dowd  hade  givetvis  varskott  sin  egen  kollega  och 
överordnade, stationschefen i Islamabad, redan innan han gjorde 
överste Razak sällskap vid tillslaget. SIS-chefen hade informerat 
sin  ”kusin”,  CIA:s  stationschef,  och  de  båda  männen  väntade 
otåligt på nyheter. I Peshawar skulle det inte bli någon sömn.

Överste  Razak  kom  tillbaka  från  basaren  vid  midnatt  med 
sina fynd i flera säckar. De tre överlevande livvakterna placerades 
i celler i källaren till hans egen byggnad. Han tänkte absolut inte 
låta dem sitta i det vanliga häktet. Rymningar och aktiv döds-
hjälp  var  närmast  formaliteter.  Nu  kände  Islamabad  till  deras 
namn och höll säkert på att köpslå med CIA:s folk på den ame-
rikanska ambassaden. Översten trodde att de skulle bli förda till 
Bagram för flera månaders förhör, även om han misstänkte att de 
inte ens kände till namnet på mannen som de bevakade.

Den  avslöjande  mobiltelefonen  från  Leeds  i  Engand  hade 
hittats och  identifierats. Det  visade  sig  snart  att den dåraktige 
 Abdelahi bara hade lånat den utan lov. Han fanns på bårhuset 
med fyra kulor i bröstet men oskadat ansikte. Mannen intill ho-
nom hade fått ansiktet krossat, men stadens bäste plastikkirurg 
försökte återställa det. När han hade gjort det han kunde togs ett 
fotografi av mannen. En timme senare ringde överste Razak till 
O’Dowd och kunde inte dölja sin upprymdhet. Likt alla under-
rättelseorganisationer som bekämpade de islamiska terrorgrup-
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perna  förfogar  CTC  i  Pakistan  över  en  mängd  fotografier  av 
misstänkta.

Att  Pakistan  ligger  långt  från  Marocko  betyder  ingenting. 
al-Qaidas terrorister härrör från minst fyrtio olika nationaliteter 
och dubbelt  så många etniska grupper. Och de  reser omkring. 
Razak hade tillbringat natten med att  titta på ansikten på den 
stora plasmaskärmen  i kontorsrummet och gick hela  tiden till-
baka till ett av dem.

Av de beslagtagna passen, elva stycken, allihop falska och av 
förstklassig kvalitet, framgick det redan att egyptiern hade rest 
runt och uppenbarligen ändrat sitt utseende av den anledningen. 
Trots det  verkade ansiktet på den här mannen – mannen  som 
skulle kunna sitta obemärkt i ett styrelserum i väst samtidigt som 
han förtärdes av hat mot alla som inte delade hans snedvridna 
religiösa övertygelse – ha något gemensamt med det vanställda 
huvudet på bårhuset.

När  Razak  ringde  satt  O’Dowd  och  åt  frukost  tillsammans 
med sin amerikanske kollega i Peshawar. De båda männen läm-
nade  sin äggröra och skyndade  iväg  till CTC:s högkvarter. De 
stirrade också på ansiktet och jämförde det med fotografiet från 
bårhuset. Om det bara kunde vara sant … Inget kunde vara vikti-
gare för de båda männen än att kunna meddela respektive huvud-
kontor den häpnadsväckande nyheten att  liket på bårhuset var 
ingen mindre än Tewfik al-Qur, al-Qaidas högste finansman.

Mitt  på  förmiddagen  anlände  en  pakistansk  arméhelikopter 
för att hämta alltihop. Fångarna fördes bort, fjättrade och med 
en huva på huvudet, tillsammans med två lik och lådorna med 
bevismaterial från lägenheten. Många tack uttalades, men Pesha-
war var bara en utpost. Tyngdpunkten höll på att förskjutas, och 
det snabbt. Den hade faktiskt redan hamnat i Maryland.

I efterdyningarna av katastrofen som numera bara kallas Elfte 
september stod en sak klar, och det var ingen som på allvar för-
nekade den. Bevisen för att någonting var i görningen och dess-
utom ungefär vad som var i görningen fanns där hela tiden. Det 
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fanns där i form av underrättelseuppgifter så som de alltid finns 
där. Inte i ett presentinslaget paket utan i småbitar som var ut-
spridda överallt. Sju eller åtta av USA:s främsta uppgiftsinsam-
lande eller brottsbekämpande organisationer hade bitarna, men 
de pratade aldrig med varandra.

Efter Elfte september har det skett stora förändringar. Numera 
finns  det  sex  huvudpersoner  som  ska  bli  underrättade  i  ett  ti-
digt skede. Fyra av dem är politiker: presidenten, vicepresidenten 
samt  försvars-  och  utrikesministern.  De  båda  yrkesmännen  är 
ordföranden  för National Security Council, Steve Hadley,  som 
övervakar säkerhetsdepartementet och de nitton organisationer-
na, och den högste av dem alla, direktören för National Intelli-
gence, John Negroponte.

CIA är fortfarande den främsta underrättelseinsamlande orga-
nisationen utanför USA, men dess chef är inte längre den ensam-
varg han var förr. Alla rapporterar uppåt, och de tre nyckelorden 
är: kollationera, kollationera, kollationera. Bland jättarna är Na-
tional Security Agency vid Fort Meade fortfarande den största, 
både vad gäller budget och personal, och den mest hemlighets-
fulla. Det är bara de som inte har några kopplingar till allmän-
heten eller massmedierna. Man arbetar i det tysta men lyssnar på 
allt, dechiffrerar allt, översätter allt och analyserar allt. Delar av 
det som snappas upp, spelas in, laddas ner, översätts och grans-
kas är  emellertid  så  svårtillgängligt att man även använder  sig 
av ”utomstående” expertkommittéer. En av dessa är Korankom-
mittén.

När  materialet  från  Peshawar  kom  in,  elektroniskt  eller  fy-
siskt, började även andra underrättelseorganisationer att arbeta. 
Det var ytterst viktigt att identifiera den döde mannen, och den 
uppgiften  gick  till  FBI.  Inom  ett  dygn  rapporterade  Byrån  att 
man  var  säker  på  sin  sak.  Mannen  som  kastade  sig  från  bal-
kongen i Peshawar var verkligen al-Qaidas finansansvarige och 
en av de få personerna i själve Usama bin Ladins innersta krets. 
Kontakten hade förmedlats av Ayman al-Zawahiri, hans egyp-
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tiske landsman. Det var han som hade upptäckt och rekryterat 
den fanatiske finansmannen.

Utrikesdepartementet tog hand om passen. Det var hela elva 
stycken. Två hade aldrig blivit använda, men i nio fanns det in-
rese- och utresestämplar från hela Europa och Mellanöstern. Till 
ingens förvåning var sex av dem belgiska, allihop i olika namn 
och helt äkta förutom uppgifterna i dem.

I den globala underrättelsegemenskapen har Belgien länge va-
rit det  läckande kärlet. Sedan 1990 har så många som 19 000 
”blanka” belgiska pass anmälts stulna, och den uppgiften kom-
mer från den belgiska staten. I själva verket blev de sålda av kor-
rumperade  statstjänstemän.  Fyrtiofem  kom  från  det  belgiska 
konsulatet i Strasbourg i Frankrike och tjugo från den belgiska 
ambassaden i Haag i Holland. De båda pass som användes av de 
marockaner som mördade den antitalibanske motståndskämpen 
Ahmad Shah Massoud fanns bland de senare. Det gjorde även 
ett  av  de  sex  som  al-Qur  använde.  De  andra  fem  förmodades 
tillhöra de 18 935 som fortfarande var försvunna.

Den federala luftfartskommissionen, FAA, använde sig av sina 
förbindelser och sitt enorma inflytande i den internationella flyg-
trafiken och kontrollerade biljetter och passagerarlistor. Det var 
tröttsamt arbete, men inrese- och utresestämplarna gav ledtrådar 
till vilka flighter som skulle undersökas närmare.

Ett  mönster  började  sakta  men  säkert  framträda.  Tewfik 
al-Qur hade uppenbarligen fått i uppdrag att samla in stora sum-
mor svarta pengar som skulle användas för oredovisade inköp. 
Det fanns inget som tydde på att han hade gjort några själv, så 
den enda logiska slutsatsen var att han hade deponerat pengarna 
hos de personer som skulle göra inköpen. De amerikanska myn-
digheterna skulle ha gett vad som helst för att få veta exakt vilka 
han hade träffat. De trodde att de namnen skulle ha nystat upp 
ett hemligt nätverk i Europa och Mellanöstern. Det enda fiende-
land som egyptiern anmärkningsvärt nog  inte hade besökt var 
USA.
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Till slut var det i Fort Meade som uppföljningen av spåren kör-
de fast. Sjuttiotre dokument hade laddats ner från den bärbara 
dator  som hittades  i  lägenheten  i Peshawar. Några var vanliga 
flygtidtabeller, och de flighter på dem som al-Qur faktiskt hade 
varit med på var redan kända. Andra dokument var offentliga 
ekonomiska rapporter som tydligen hade intresserat finansman-
nen så pass att han sparat dem för att gå igenom dem senare. De 
avslöjade emellertid ingenting.

De flesta var skrivna på engelska och några på franska eller 
tyska. Man visste att al-Qur talade de tre språken flytande för-
utom  sitt  modersmål  arabiska.  De  tillfångatagna  livvakterna 
pratade för fullt i Bagram och hade avslöjat att mannen pratade 
stapplande pashto, vilket antydde att han måste ha tillbringat tid 
i Afghanistan, även om västmakterna inte hade några uppgifter 
om när eller var.

Det var de arabiska texterna som orsakade viss oro. Eftersom 
Fort Meade i första hand är en enorm armébas lyder den under 
försvarsdepartementet. NSA:s befälhavare är alltid en fyrstjärnig 
general. Det var i hans kontorsrum som chefen för den arabiska 
översättningssektionen bad om ett möte.

NSA:s intresse för arabiska hade ökat stadigt under 1990-talet 
medan den islamiska terrorismen började tillta vid sidan om den 
pågående  konflikten  mellan  Palestina  och  Israel.  Intresset  blev 
framträdande efter Ramsi Yousefs försök att spränga World Tra-
de  Center  i  luften  med  en  lastbilsbomb  1993.  Men  efter  Elfte 
september  sa man: ”Vi vill känna  till vartenda ord på det där 
språket.” Så den arabiska sektionen är enorm med tusentals över-
sättare. De flesta av dem födda och utbildade i ett arabiskt land, 
men det finns även ett antal icke-arabiska lärda.

Arabiska  är  inte  ett  enda  språk.  Förutom  Koranens  och  de 
akademiska  kretsarnas  klassiska  arabiska  talas  det  av  en  halv 
miljard människor, men de gör det på minst femtio olika dialek-
ter och med olika uttal. Om en person pratar snabbt med kraf-
tig accent, använder lokala idiomatiska uttryck och kvaliteten är 
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dålig behövs det oftast en översättare från samma område för att 
han ska uppfatta alla detaljer och nyanser.

Det är ofta ett målande språk med en mängd bilder, smicker, 
överdrifter, liknelser och metaforer. Dessutom kan det vara ofull-
ständigt med betydelser som är underförstådda snarare än klart 
uttryckta. Det skiljer sig avsevärt från den sakliga engelskan.

”Det är framförallt två dokument som vi är intresserade av”, sa 
chefen för den arabiska översättningssektionen. ”De tycks vara 
skrivna av två olika personer. Vi tror att det ena mycket väl kan 
komma från Ayman al-Zawahiri själv och det andra från al-Qur. 
Det första verkar innehålla de ordmönster som Zawahiri använt 
sig av i tal och på videoband. Hade det varit en ljudinspelning 
skulle  vi  förstås kunna uttala oss med hundra procents  säker-
het.

Svaret tycks vara från al-Qur, men vi har inget arkiverat om 
hur han skriver på arabiska. Som finansman pratade och skrev 
han huvudsakligen på engelska.

I  båda  dokumenten  förekommer  hänvisningar  till  Koranen 
och citat ur den. De nedkallar Allahs välsignelse över någonting. 
Jag har många  experter på arabiska, men  språket och de  sub-
tila innebörderna i Koranen är mycket speciella. Den skrevs för 
fjortonhundra år sen. Jag anser att vi bör låta Korankommittén 
ta en titt på det här.”

Generalen nickade.
”Nåväl, professorn, ordna med det.” Han sneglade på sin ad-

jutant. ”Kontakta våra  lärda  i Korankommittén, Harry. Ta hit 
dem med flyg. Inga dröjsmål och inga ursäkter.”
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