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“Jeg skulle have dræbt ham lige på stedet,” tænker Art Keller, 
da han flere år senere mindes sit første møde med Adán Barrera 
i en træningshal i Culiacán, Mexico. Dengang var Adán kun en 
splejset dreng og yngste skud på stammen i Barrera-familien. Men 
netop den familie skulle blive drivkraften i sammenslutningen af 
de mexicanske klaner, Federación, som er hovedleverandør af den 
narko, der oversvømmer gaderne i USA. Den sammenslutning, 
som narkoagenten Art Keller skulle vie sit liv til at bekæmpe.

Romanen er en stor og grum krønike om det amerikanske 
samfund og amerikansk udenrigspolitik gennem næsten 30 år, fra 
dannelsen af Federación i 1970’erne over Iran-Contra-skandalen 
i 80’erne til de beskidte narkokrige i 90’erne. Scenen skifter fra 
Hell’s Kitchen-kvarteret i New York over regeringskontorerne i 
Washington til den latinamerikanske jungle, Tijuanas gader og 
ørkenområderne i det sydvestlige USA.

I hundenes vold er en sindsoprivende spændende historie om 
kærlighed og hævn, politik og indflydelse, korruption og ære, 
og romanens omdrejningspunkt er den uhellige alliance mellem 
de latinamerikanske narkokarteller, mafiaen i USA og den 
amerikanske regering.

Don Winslow er så god, at man næsten har lyst til at beholde ham for sig selv.
Ian Rankin

En født klassiker.
Guardian

Dette er Winslows hovedværk og bør stå på enhver 
krimielskers boghylde. Fremragende. 

Independent on Sunday

Don Winslows Frankie Machines vinter fik Rosenkrantz-prisen 
for bedste krimi på dansk i 2008.

Pressen skrev om Frankie Machines vinter:

En stilsikker, skarp og velmikset cocktail fyldt med spænding, 
tempo og humor, godt krydret med rappe replikker og kradse 
kommentarer til det moderne USA.

Tonny Vorm i Information.

Et blændende gangsterepos, der er en værdig efterfølger til både 
The Godfather og Goodfellas.

Mette Strømfeldt i Berlingske Tidende.

Winslow har for mig været det mest spændende nye 
amerikanske krimibekendtskab i de sidste par år ... Frankie 
Machines vinter er en førsteklasses krimi. Især portrættet af 
Frankie er godt, og hele bogens tonefald er sat med udsøgt gehør. 
En killer-blues spillet på Sopranos-sax.

Kim Skotte i Politiken.

Don Winslow (født 1953) er et af de store navne i 
amerikansk spændingslitteratur. I 2008 udkom hans første 
roman på dansk, Frankie Machines vinter, og flere er på vej. 

Art sidder på en bakkekam over den brændende dal. At kigge ned i 
den er som at se ned i en dampende suppeskål – han kan ikke se klart 
gennem røgen, men det, han kan skimte, er en scene fra Helvede.
 Hieronymus Bosch maler Krigen mod Narko.
 Campesinos – mexicanske bønder – småløber foran flammerne 
med favnen fuld af de få ejendele, de nåede at få fat på, før soldaterne 
stak deres landsby i brand. Campesino’erne genner børnene af sted 
foran sig og slæber på madsække, familieportrætter, som har kostet 
dem dyrt, nogle tæpper og lidt tøj. Deres hvide skjorter og stråhatte 
– gulplettede af sved – får dem til at ligne spøgelser i røgtågen.
 Bortset fra tøjet, tænker Art, kunne det lige så godt være 
Vietnam.

fra bogen
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Mændene fra Sinaloa

Ser Du den Hede hisset, vild og gold,
hvor Ødet hersker vide, uden Lys,
undtagen det, som dette blygraa Skær
kan sprede blegt og gyseligt? Velan!

 John Milton: Det tabte Paradis

Badiraguato District
Sinaloa
Mexico
1975

Valmuerne brænder.
 Røde blomster, røde flammer.
 Kun i Helvede, tænker Art Keller, springer blomster i ild.

 Art sidder på en bakkekam over den brændende dal. At kigge ned i 
den er som at se ned i en dampende suppeskål – han kan ikke se klart 
gennem røgen, men det, han kan skimte, er en scene fra Helvede.
 Hieronymus Bosch maler Krigen mod Narko.
 Campesinos – mexicanske bønder – småløber foran flammerne med 
favnen fuld af de få ejendele, de nåede at få fat på, før soldaterne stak 
deres landsby i brand. Campesino’erne genner børnene af sted foran sig 
og slæber på madsække, familieportrætter, som har kostet dem dyrt, nogle 
tæpper og lidt tøj. Deres hvide skjorter og stråhatte – gulplettede af sved 
– får dem til at ligne spøgelser i røgtågen.
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 Bortset fra tøjet, tænker Art, kunne det lige så godt være Vietnam.
 Han bliver næsten overrasket over at se blåt denim og ikke militær-
grønt, når han kigger på sit eget skjorteærme, og må minde sig selv om, 
at det her ikke er Operation Phoenix, men Operation Condor, og at ste-
det ikke er I Corps’ bambusklædte bjerge, men Sinaloas valmuedækkede 
bjergdale.
 Og afgrøden er ikke ris, men opium.
 Art hører den dybe pisken fra helikopter-rotorer og kigger op. Som 
mange vietnamveteraner finder han lyden stemningsvækkende. Jo tak, 
men hvilken stemning? spørger han sig selv og bestemmer sig for, at visse 
erindringer har det bedst i glemslen.
 Helikoptere og små fly kredser over stedet som gribbe. Flyene står 
for selve sprøjtningen; helikopterne er der for at beskytte flyene mod de 
sporadiske AK-47-salver, som affyres af de resterende gomeros – opiums-
dyrkere – som endnu ikke har opgivet kampen. Art ved kun alt for godt, 
at en præcis salve fra en AK kan uskadeliggøre en helikopter. Hvis den 
bliver ramt i halerotoren, styrter den ned i en spiral som et ødelagt stykke 
legetøj ved en børnefødselsdag. Bliver piloten ramt, så … Indtil videre 
har de haft heldet med sig, og ingen helikoptere er blevet ramt. Enten er 
de her gomeros bare dårlige skytter, eller også er de ikke vant til at skyde 
mod helikoptere.
 Teknisk set er alle fly mexicanske – officielt er Condor et mexicansk 
foretagende, en fællesoperation mellem Det 9. Hærkorps og staten Sina-
loa – men flyene er købt og betalt af Drug Enforcement Agency, DEA, og 
flyves af piloter, der har kontrakt med DEA; de fleste af dem er tidligere 
CIA-ansatte fra det gamle hold i Sydøstasien. Her kan man tale om ironi, 
tænker Art – de Air America-drenge, der engang fløj heroin for thailand-
ske generaler, sprøjter nu afløvningsmiddel ud over mexicansk opium.
 DEA ville anvende Agent Orange som i Vietnam, men det havde 
mexicanerne protesteret imod. Så i stedet brugte de et nyt middel, 24-D, 
som mexicanerne følte sig mere trygge ved; primært, tænker Art smilen-
de, fordi deres gomeros i forvejen brugte det som ukrudtsmiddel omkring 
valmuemarkerne.
 Så forsyningerne var rigelige.
 Ja, tænker Art, det er en mexicansk operation. Vi amerikanere er bare 
hernede som ‘rådgivere’.
 Ligesom i Vietnam.
 Bare med nogle andre baseball-kasketter denne gang.
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 Den amerikanske Narkokrig har åbnet en front i Mexico. I øjeblikket 
trænger ti tusinde mexicanske soldater gennem dalen i nærheden af byen 
Badiraguato som støtte for flere eskadroner Municipal Judicial Federal-
politifolk, bedre kendt som federales, og en halv snes DEA-rådgivere som 
Art. De fleste af soldaterne er til fods; andre er beredne, som vaqueros, der 
driver kvæg af sted foran sig. Deres ordrer er meget enkle: Sprøjt gift 
ud over valmuemarkerne og brænd, hvad der er tilbage, spred de lokale 
gomeros som tørre blade i en orkan. Ødelæg kilden til heroin i det vestlige 
Mexicos Sinaloa-bjerge.
 Sierra Occidental har den bedste kombination af højde, regnmængde 
og surhedsgrad i jorden på den vestlige halvkugle til dyrkning af Papaver 
somniferum, valmuen, som leverer den opium, der til sidst omdannes til 
‘Mexican Mud’, den billige, brune og stærke heroin, som har oversvøm-
met gaderne i de amerikanske byer.
 Operation Condor, tænker Art.
 Kondoren er ikke set på den mexicanske himmel i over tres år, og det 
er endnu længere siden i USA. Men alle operationer skal have et navn, 
for ellers tror vi ikke, de eksisterer, så det blev altså ‘Condor’.
 Art har læst lidt om fuglen. Den er (var) den største af alle rovfugle, 
selv om betegnelsen er en anelse misvisende, eftersom den foretrækker 
ådsler frem for jagten på levende bytte. Art havde erfaret, at en stor kon-
dor kan dræbe et mindre rådyr; men den kan meget bedre lide, når dyret 
bliver dræbt på anden måde, så den bare kan slå ned og tage det.
 Vi lever af de døde.
 Operation Condor.
 Endnu et flashback fra Vietnam.
 Døden fra Himlen.
 Og her sidder jeg igen, sammenkrøbet i et buskads og ryster i den 
fugtige bjergkulde, mens jeg organiserer bagholdsangreb.
 Igen.
 Bortset fra at målet ikke er en Vietcong-partisan på vej tilbage til sin 
landsby, men gamle Don Pedro Áviles, Sinaloas narkobaron, selveste El 
Patrón. Don Pedro havde fragtet opium ud af disse bjergegne i et halvt 
århundrede, ja, før selveste Bugsy Siegel kom hertil med Virginia Hill på 
slæb for at sikre sig en fast leverance af heroin til mafiaen på USA’s vest-
kyst.
 Siegel indgik en aftale med en ung Don Pedro Áviles, som brugte 
samme aftale til at gøre sig selv til patrón, en status som han har fastholdt 
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lige siden. Men den gamle mands magt er begyndt at glide ham af hænde 
lige så langsomt, efterhånden som en flok unge opkomlinge er begyndt at 
udfordre hans autoritet. Naturens lov, formoder Art – de unge løver tager 
på et tidspunkt kampen op med den gamle. Art er blevet holdt vågen 
mere end én nat på sit hotelværelse i Culiacán af lyden af maskinpistol-
salver i gaderne; her på det seneste var det blevet så almindeligt, at byen 
havde fået øgenavnet Lille Chicago.
 Nå, efter i dag har de måske ikke noget at slås om længere.
 Anhold gamle Don Pedro, så har man sat en stopper for det.
 Og gjort sig selv til stjerne, tænker han og har lidt dårlig samvittig-
hed.
 Art tror fuldt og fast på Krigen mod Narko. Han var vokset op i San 
Diegos Barrio Logan og havde selv set, hvad heroin gør ved et kvarter, 
især de fattige kvarterer. Så han minder sig selv om, at det her skal handle 
om at få narkoen væk fra gaderne, ikke om hans egen karriere.
 Men sagen er den, at hvis det lykkes ham at fælde gamle Don Pedro 
Áviles, vil det betyde meget for hans karriere.
 Som godt kan trænge til et skub, hvis sandheden skal frem.
 DEA er en ny organisation, som har knap to år på bagen. Da Richard 
Nixon erklærede krig mod narko, skulle han bruge soldater til at udkæm-
pe den. De fleste af de nye folk kom fra det gamle Bureau of Narcotics & 
Dangerous Drugs, mange kom fra forskellige politiafdelinger rundt om i 
landet, men ikke så få af de først indkaldte til DEA kom fra CIA.
 Art var en af disse Company Cowboys.
 Det var det udtryk, folk fra politiet brugte om alle dem, der kom fra 
CIA. Der er stor uvilje mod og mistro til folk fra efterretningsvæsenet 
blandt lovens håndhævere.
 Det burde der ikke være, tænker Art. Det er i bund og grund den 
samme funktion, de udøver – nemlig at indsamle oplysninger. Man finder 
sine kilder, dyrker dem, styrer dem og handler ud fra de oplysninger, man 
får fra dem. Den store forskel mellem hans nye job og det, han havde før, 
er, at før anholdt man sine mål, og nu slår man dem bare ihjel.
 Operation Phoenix: den omhyggeligt planlagte likvidering af Viet-
congs infrastruktur.
 Art havde ikke meget at gøre med den beskidte del af arbejdet. Hans 
opgave i Vietnam gik ud på at indsamle ubearbejdede data og analysere 
dem. Andre mænd, som for det meste kom fra specialstyrker, der var 
udlånt til CIA, tog ud på aktioner, der var baseret på Arts oplysninger.
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 De tog for det meste af sted om aftenen, mindes Art. Undertiden var 
de væk i dagevis og vendte så tilbage til basen ud på morgenen efter at 
have kørt på dexedrin. Så forsvandt de ind i deres hytter og sov i flere 
dage i træk, hvorefter de tog af sted igen.
 Art var kun ved enkelte lejligheder taget ud sammen med dem. Det 
skete, når hans kilder havde fået oplysninger om, at en stor mængde kad-
rer var forsamlet i området. Så tog han med specialstyrkerne ud i junglen 
for at lægge natbaghold.
 Han havde ikke brudt sig særlig meget om det. Det meste af tiden var 
han ved at skide i bukserne af skræk, men han udførte sit arbejde, han 
trykkede på aftrækkeren, han dækkede soldaterne bagtil, og han kom 
levende derfra med alle lemmer i behold og uden at blive skør i hovedet. 
Han så en masse lort, som han nu ønsker, han kunne glemme.
 Jeg må bare leve med den kendsgerning, tænker Art, at jeg skrev 
mange mænds navne ned på papir og derved underskrev deres dødsdom. 
Senere gælder det om at finde en måde at føre et anstændigt liv på i en 
uanstændig verden.
 Men den skide krig.
 Den skide fucking lortekrig.
 Som så mange andre så han i fjernsynet de sidste helikoptere lette fra 
hustage i Saigon. Og som masser af andre veteraner gik han ud og drak 
sig godt og grundigt fuld den aften, og da han fik tilbuddet om at flytte 
over i det nye DEA, slog han til.
 Han drøftede det først med Althie.
 “Måske er det her en krig, der er værd at udkæmpe,” sagde han til sin 
kone. “Måske er det en krig, som vi rent faktisk kan vinde.”
 Og nu, tænker Art, mens han sidder og venter på, at Don Pedro skal 
komme, kan vi godt være meget tæt på.
 Hans ben gør ondt, efter at han har siddet stille så længe, men han 
rører ikke på sig. Det lærte han af sin tørn i Vietnam. De mexicanere, der 
kryber sammen i krattet rundt om ham, er disciplinerede på samme måde 
– tyve specialagenter fra DFS, bevæbnet med Uzier og iført camouflage-
tøj.
 Tío Barrera er iført jakkesæt.
 Selv heroppe i bjergkrattet er guvernørens særlige assistent iført sit 
varemærke, det sorte jakkesæt med hvid skjorte og sort, smalt slips. Han 
virker afslappet og rolig, det udtrykte billede på sydamerikansk maskulin 
værdighed.
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 Han minder om en af heltene fra matinéforestillingernes film fra 
fyrrerne, tænker Art. Sort, glatslikket hår, tyndt overskæg, smalt og kønt 
ansigt og kindben, der ser ud, som om de er hugget i granit.
 Og øjne så sorte som en nat uden måneskin.
 Officielt er Miguel Ángel Barrera politiofficer fra staten Sinaloa og 
livvagt for statens guvernør Manuel Sánchez Cerro. Uofficielt er Barrera 
mellemmand, guvernørens problemknuser. Og eftersom Condor teknisk 
set er en operation under staten Sinaloa, er det Barrera, der reelt kører 
forestillingen.
 Og mig, tænker Art. Hvis jeg skal være helt ærlig, styrer Tío Barrera 
også mig.

| }

Den tolv uger lange DEA-uddannelse var ikke så slem. Den fysiske 
træning var ren barnemad – Art kunne med lethed gennemløbe fem-
kilometerbanen og spille basketball, og selvforsvarsdelen var ingenting i 
forhold til Langley. Instruktørerne satte dem bare i gang med bryde- og 
boksekampe, og som dreng var Art blevet nummer tre ved San Diego 
Golden Gloves.
 Han var en middelmådig mellemvægter med en god teknik, men 
langsom på hænderne. Han måtte erkende den ubehagelige sandhed, 
at hurtighed ikke er noget, man kan lære. Han var kun god nok til at 
komme op i toppen, hvor han virkelig kunne få en omgang klø. Men 
han viste, at han kunne tåle dem, og det var hans billet som knægt 
af blandingsrace i det spansksprogede kvarter. Mexicanske boksefans 
har mere respekt for, hvad en bokser kan tåle, end for, hvad han kan 
uddele.
 Og Art kunne tåle mosten.
 Efter at han begyndte at bokse, lod de mexicanske unger ham stort set 
gå i fred. Selv banderne undgik ham.
 Men når de trænede i ringen under DEA-uddannelsen, tog han helt 
bevidst let på sine modstandere. Der var ingen grund til at uddele klø til 
en eller anden og skabe sig en fjende bare for at vise sig.
 Timerne i procedure vedrørende retshåndhævelse var værre, men 
han klarede sig udmærket, og narkotika-timerne var ren barnemad med 
spørgsmål som “Kan du genkende marihuana? Ved du, hvordan heroin 
ser ud?” Art modstod fristelsen til at svare, at det havde han altid kunnet 
derhjemme.
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 En anden fristelse, han modstod, var at slutte som nummer et på sit 
hold. Det kunne han godt, det vidste han, men han besluttede sig for at 
holde sig under radarhøjde. Fyrene fra politiet syntes i forvejen, at dem fra 
CIA trådte ind på deres enemærker, så det var bedre at holde lav profil.
 Derfor tog han det stille og roligt under den fysiske træning, holdt 
sig tilbage i timerne og lavede bevidst et par fejl i prøverne. Han kla-
rede sig godt nok til at bestå, men uden at brillere. Det var lidt sværere 
at spille komedie under felttræningen. Overvågningsøvelser? Ganske 
banalt. Skjulte kameraer, mikrofoner, aflytningsapparater? Dem kunne 
han installere i søvne. Hemmelige møder, døde postkasser, pumpe en 
kilde, afhøre en mistænkt, indsamle efterretninger, analysere data? Han 
kunne selv have undervist i det.
 Men han holdt mund, bestod sin eksamen og fik dermed titel af spe-
cialagent i DEA. De gav ham to ugers ferie og sendte ham derpå direkte 
til Mexico.
 Direkte til Culiacán.
 Den vestlige halvkugles narkohovedstad.
 Opiummens markedsplads.
 Råddenskabens røvhul.
 Hans nye chef gav ham en venlig modtagelse. Tim Taylor, Cualiacáns 
RAC (Resident Agent in Charge), den lokale ansvarshavende agent, 
havde allerede gransket Arts papirer og gennemskuet det tynde dække. 
Han kiggede ikke engang op fra chartekket. Art sad på den anden side af 
skrivebordet, og manden sagde: “Vietnam?”
 “Jeps.”
 “‘Det forøgede pacificeringsprogram’ …”
 “Jeps.” Forøget pacificeringsprogram alias Operation Phoenix. Den 
gamle vittighed gik ud på, at mange af fyrene lynhurtigt blev meget fre-
delige.
 “CIA,” sagde Taylor, og det var ikke et spørgsmål, men en konstate-
ring.
 Uanset om det var et spørgsmål eller en konstatering, svarede Art 
ikke. Han kendte udmærket Taylors baggrund – han havde været med i 
BNDD i mange år, Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, som var 
forløberen for DEA; han havde været med i de år, hvor budgettet havde 
været elendigt, og nu, hvor narko havde fået høj prioritet, ville han ikke 
miste sine hårdt tilkæmpede ressourcer til en flok nye drenge i gaden.
 “Ved du, hvorfor jeg ikke kan lide jer CIA-cowboys?”
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 “Nej, hvorfor?”
 “Fordi I ikke er strømere,” sagde Taylor. “I er mordere.”
 Og fuck dig i lige måde, tænkte Art. Men han holdt sin mund. Og 
bed tænderne godt sammen, mens Taylor kastede sig ud i en belæring 
om, hvordan han bare ikke ville tolerere noget pis fra Arts side. At de var 
et “hold” her på stedet, og Art havde bare at være “holdspiller” og “følge 
reglerne.”
 Art ville gladelig have været holdspiller, hvis de havde sat ham på 
holdet. Ikke at det betød allerhelvedes meget for Art. Når man vokser op 
i en barrio som søn af en hvid far og en mexicansk mor, er man ikke på 
hold med nogen.
 Arts far var en forretningsmand fra San Diego, som havde forført en 
mexicansk pige under en ferie i Mazatlán (Art tænkte af og til på, at det 
var morsomt, at han var blevet undfanget, om end ikke født i Sinaloa). 
Art senior besluttede sig for at gøre det anstændige og gifte sig med pigen 
– hvilket ikke var så svært, eftersom hun var strålende smuk; Art har sit 
gode udseende fra moderens side. Hans far tog hende med tilbage til 
USA, men fandt så ud af, at hun var ligesom så mange andre ting, man 
kan få i Mexico på en ferie – hun så meget bedre ud på en månebeskin-
net strand i Mazatlán end i den amerikanske hverdags kolde, hvide lys.
 Art senior skrottede hende, da Art var cirka et år gammel. Hun ville 
ikke opgive den ene fordel, hendes søn havde her i livet – et amerikansk 
statsborgerskab – så hun flyttede ind hos nogle fjerne slægtninge i Barrio 
Logan. Art vidste godt, hvem hans far var – en gang imellem sad han i 
den lille park på Crosby Street og kiggede på de høje glasbygninger og 
forestillede sig, at han gik ind i en af dem for at besøge sin far.
 Men han gjorde det ikke.
 Art senior sendte en check – regelmæssigt til at begynde med, og 
derefter sporadisk – og det skete, at han fik et anfald af faderlig skyld 
og dukkede op for at tage Art med ud at spise eller måske til en Padres-
kamp. Men deres far-søn-tid sammen var kejtet og anstrengt, og da Art 
begyndte i gymnasiet, kom der ikke flere besøg.
 Heller ikke penge.
 Så det var ikke helt nemt, da den syttenårige Art omsider tog turen 
ind til centrum, marcherede ind i en af de høje glasbygninger, trådte ind 
på sin fars kontor, lagde sine imponerende eksamensresultater og optagel-
sesbrevet til UCLA på hans skrivebord og sagde: “Slap bare af. Det eneste, 
jeg vil have, er en check.”
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 Det fik han.
 En gang om året i fire år.
 Han forstod godt budskabet: Klar dig selv.
 Og det var en god lektion at få, for DEA havde bare læsset ham af i 
Culiacán og nærmest overladt ham til sig selv. “Du skal bare få en for-
nemmelse af stedet,” havde Taylor sagt som indledning til et regulært 
klichéorgie, som også omfattede “Få fingrene ned i dejen,” “Tag det lidt 
gelinde,” og gud døde mig også “Mangel på forberedelse er forberedelse 
af fiasko.”
 Det skulle også have inkluderet “Og rend mig for øvrigt i røven”, for 
det var stort set essensen af det. Taylor og de andre politityper isolerede 
ham totalt, forholdt ham oplysninger, nægtede at præsentere ham for 
kontakter, frøs ham ud fra møder med de lokale mexicanske politifolk, 
tog ham ikke med til morgenkaffe-og-bassehalløjet eller fyraftensøllen, 
hvor de rigtige oplysninger blev udvekslet.
 De tog ham i røven fra dag ét.
 De lokale mexicanere ville ikke snakke med ham, for som Yanqui i 
Culiacán kunne han kun være én af to ting – narkohandler eller narko-
strømer. Han var ikke narkohandler, for han købte ikke noget (Taylor 
ville ikke finansiere det; han ønskede ikke, at Art skulle fucke noget op, 
som de allerede havde gang i), altså måtte han være narkostrømer.
 Politiet i Culiacán ville ikke have noget med ham at gøre, fordi han 
var en Yanqui-narkostrømer, som burde blive hjemme og passe sig selv, 
og desuden var de fleste af dem under alle omstændigheder i lommen på 
Don Pedro Áviles. Statspolitiet fra Sinaloa ville af samme grunde heller 
ikke samarbejde med ham af den yderligere årsag, at hvis Kellers eget 
DEA ikke ville samarbejde med ham, hvorfor skulle de så gøre det?
 Ikke at hans eget “hold” klarede sig meget bedre.
 DEA havde punket den mexicanske regering i to år for at få den til at 
skride ind over for landets gomeros. Agenterne fremlagde beviser i form 
af billeder, båndoptagelser og vidner, og de mexicanske federales lovede at 
slå til øjeblikkeligt, hvorefter der ikke skete noget, og forklaringen lød: 
“Hallo, det er Mexico, det her, señores. Den slags tager tid.”
 Imens blev beviserne for gamle, vidner blev bange, og der blev skiftet 
ud på federales-posterne, så amerikanerne måtte begynde forfra med en ny 
mexicansk embedsmand, som udbad sig tungtvejende beviser og vidner. 
Og når han så fik dem, kiggede han på udsøgt nedladende vis på dem og 
sagde: “Señores, den slags tager tid.”
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 Samtidig med at heroinen flød ned i Culiacán fra bjergskråningerne 
som mudder i forårstøvejr, angreb de unge gomeros Don Pedros styrker 
hver eneste aften, indtil byen i Arts ører lød som Danang eller Saigon, blot 
med mange flere skududvekslinger.
 Aften efter aften lå Art på sengen i sit hotelværelse og drak billig 
whisky, mens han så en fodboldkamp eller noget boksning i fjernsynet, 
pissesur og fuld af selvmedlidenhed.
 Og han savnede Althie.
 Himmel, hvor han dog savnede Althie.
 Han havde truffet Althea Patterson på Bruin Walk det sidste år, han 
gik på universitetet, og havde præsenteret sig med en helt håbløs replik: 
“Går vi ikke på samme hold i statsvidenskab?”
 Althea var høj, tynd og blond og mere kantet end kurvet; hendes næse 
var lang og kroget, munden en smule for bred, og hendes grønne øjne var 
en anelse for dybtliggende til, at man kunne kalde dem klassisk smukke, 
men Althea var yndig.
 Og kvik – de gik faktisk på det samme hold i statsvidenskab, og han 
havde hørt hende fremlægge noget på holdet. Hun havde argumenteret 
lidenskabeligt for sine synspunkter (som lå lidt til venstre for Emma 
Goldman), og det tændte han også på.
 Så de gik ud og spiste pizza sammen, hvorefter de gik hen til hendes 
lejlighed i Westwood. Hun lavede espresso, og de snakkede, og han fandt 
ud af, at hun var en velhavende pige fra Santa Barbara. Hendes familie 
var en af Californiens gamle, rige slægter, og hendes far var højt på strå i 
statens Demokratiske parti.
 I hendes øjne var han vanvittigt smuk med den store manke af sort 
hår, der faldt ned i panden på ham, den markerede, brækkede næse, som 
gjorde, at han ikke var glansbilledkøn, og den stilfærdige intelligens, som 
havde ført en knægt fra barrioen til UCLA. Der var også noget andet 
– en ensomhed, en sårbarhed, en smerte, en snert af vrede – som gjorde 
ham uimodståelig.
 De havnede i sengen, og i det postcoitale mørke spurgte han: “Nå, kan 
du så sætte kryds ud for det på din progressive tjekliste?”
 “Hvilket?”
 “At du har været i seng med en spic.”
 Det tænkte hun over et øjeblik og svarede så: “Jeg har nu altid troet, 
at spic blev brugt om puertoricanere. Det, jeg kan krydse af, er en bønne-
gnasker.”
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 “Faktisk er jeg kun halvt bønnegnasker,” sagde han.
 “Jamen du godeste, Art,” sagde hun. “Hvad skal jeg så bruge dig til?”
 Althea var undtagelsen fra Arts Klar-dig-selv-doktrin, en lumsk infil-
trator af den selvhjulpne livsform, som allerede var fast indgroet i ham, 
da han mødte hende. Hemmelighedsfuldhed var allerede en vane, en 
beskyttende mur, som han omhyggeligt havde bygget omkring sig selv 
som barn. Da han blev forelsket i Althea, havde han den yderligere fordel, 
at han havde fået professionel indføring i disciplinen mental sektions-
opdeling.
 CIA’s talentspejdere havde spottet ham det andet år på universitetet 
og plukket ham som en lavthængende frugt.
 Underviseren i internationale forhold, en cubansk udvandrer, invite-
rede ham ud på kaffe og gav ham gode råd om, hvilke hold han skulle 
følge, og hvilke sprog han skulle studere. Professor Osuna inviterede ham 
på middag hjemme hos sig selv, lærte ham, hvilken gaffel han skulle bruge 
hvornår, hvilken vin han skulle drikke til hvad, ja, selv hvilke kvinder han 
skulle invitere ud. (Professor Osuna var vild med Althea. “Hun er perfekt 
til dig,” sagde han. “Hun giver dig et skær af noget sofistikeret.”)
 Der var mere tale om forførelse end rekruttering.
 Ikke at Art var særlig svær at forføre.
 De har næse for folk af min slags, tænkte Art senere. De fortabte, de 
ensomme, de bikulturelle tilpasningshæmmede med et ben i to verdener, 
uden noget tilhørsforhold. Og du passede perfekt til deres formål – opvakt, 
gadesej, ambitiøs. Du lignede en hvid, men kæmpede som en fejlfarve. Det 
eneste, du manglede, var en afpudsning, og den gav de dig så.
 Så kom de små ærinder: “Arturo, der er en boliviansk professor på 
besøg. Kunne du ikke følge ham rundt i byen?” Lidt mere af samme skuf-
fe, og derpå: “Arturo, hvad foretager dr. Echeverriá sig i sin fritid? Drikker 
han? Kan han godt lide pigerne? Nej? Drengene, måske?” Og derefter: 
“Arturo, hvis professor Méndez får lyst til noget marihuana, kunne du så 
skaffe det til ham?” “Arturo, kan du fortælle mig, hvem vores fornemme 
digterven taler i telefon med?” “Arturo, det her er en aflytningsdims. 
Måske kunne du liste den ind på hans værelse …”
 Art gjorde det hele uden at blinke, og han var god til det hele.
 De gav ham hans eksamensbevis og en billet til Langley næsten sam-
tidig. At forklare det for Althie var en interessant øvelse. “Jeg kan ligesom 
godt fortælle det, men egentlig kan jeg ikke,” var det bedste, han kunne 
stille op med. Hun var ikke dum; hun forstod det udmærket.
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 “Boksning,” sagde hun, “er den bedste metafor for dig.”
 “Hvad mener du?”
 “Kunsten at holde ting på afstand,” sagde hun. “Det er du virkelig god 
til. Der er ikke noget, der påvirker dig.”
 Det er ikke sandt, tænkte Art. Du påvirker mig.
 De blev gift nogle uger før, han blev sendt af sted til Vietnam. Han 
skrev lange, lidenskabelige breve til hende, som aldrig omtalte noget af 
det, han reelt lavede. Han var en anden, da han kom hjem, tænkte hun; 
selvfølgelig var han det. Hvem ville ikke være det? Men den afsondret-
hed, der altid havde været der, var blevet forstærket. Han kunne pludselig 
lægge oceaner af emotionel distance imellem dem og benægte, at det var 
tilfældet. Og så vendte han rundt og blev igen den søde, intenst hengivne 
mand, som hun var blevet forelsket i.
 Hun var lettet, da han sagde, at han overvejede at skifte arbejde. Han 
var begejstret for det nye DEA; han mente, at han virkelig ville kunne gøre 
noget godt der. Hun opmuntrede ham til at tage jobbet, selv om det betød, 
at han skulle af sted i tre måneder igen, selv om han kun var hjemme længe 
nok til at gøre hende gravid, før han rejste igen, denne gang til Mexico.
 Han skrev lange, lidenskabelige breve til hende, som aldrig omtalte 
noget af det, han reelt lavede. For jeg laver ikke noget, skrev han.
 Ikke en skid, ud over at have ondt af mig selv.
 Så let røven og gør et eller andet, skrev hun tilbage. Eller sig op og 
kom hjem til mig. Jeg ved, at far kan skaffe dig arbejde hos en eller anden 
senator i løbet af ingen tid; bare sig til.
 Art sagde ikke til.
 Men han lettede røven og aflagde besøg hos en helgen.
 Alle i Sinaloa kender legenden om Santo Jesús Malverde. Han var en 
bandito, en dristig røver, en mand af folket, som gav tilbage til folket, en 
sinaloansk Robin Hood. Hans held ophørte i 1909, og de lokale federales 
hængte ham i en galge lige over for det sted, hvor valfartsstedet nu står.
 Stedet opstod spontant. Først i form af nogle blomster, så et billede 
og så en lille bygning af groft tilhuggede planker, som blev opført af de 
fattige i nattens løb. Selv politiet var bange for at rive den ned, fordi 
legenden om, at Malverdes sjæl havde til huse i helligdommen, voksede. 
At hvis man kom her og bad og tændte et lys og aflagde et manda – et 
fromt ønske – kunne og ville Jesús Malverde opfylde det.
 Give dig en god høst, beskytte dig mod dine fjender, kurere dine syg-
domme.



27

 Små sedler skrevet i taknemlighed over de bønner, Malverde har hørt, 
er stukket ind i væggene: et sygt barn, som er blevet kureret, penge til 
huslejen, som på mirakuløs vis er dukket op, en anholdelse, der er und-
gået, en dom, der er blevet omstødt, en mojado, som vendte sikkert hjem 
fra El Norte, et mord, der blev undgået, et mord, der blev hævnet.
 Art tog hen til helligdommen. Det kunne jo være et godt sted at 
begynde. Han gik derhen fra sit hotel, ventede tålmodigt i køen med de 
andre pilgrimme og kom omsider indenfor.
 Han var vant til helgener. Hans mor havde troligt trukket ham med 
hen til Vor Frue af Guadelupe i Barrio Logan, hvor han gik til katekismus-
timer, modtog sin første kommunion og blev konfirmeret. Han havde 
bedt til helgener, tændt lys ved helgenstatuer og siddet som barn og kig-
get på helgenmalerier.
 Faktisk var Art en temmelig trofast katolik, selv da han gik på uni-
versitetet. Til at begynde med gik han jævnligt til altergang i Vietnam, 
men hans fromhed aftog, og han holdt op med at gå til skrifte. Tilgiv mig 
Fader, for jeg har syndet, tilgiv mig Fader, for jeg har syndet, tilgiv mig 
Fader, for jeg har syndet – Hvad fanden skulle det gøre godt for? Hver 
eneste dag udpeger jeg folk, der skal dø, og hver anden uge dræber jeg 
dem selv. Jeg skal ikke herind og love, at jeg aldrig vil gøre det igen, når 
det er en fast del af dagsordenen og lige så regelmæssigt som messe.
 Sal Scachi, en af drengene fra specialstyrkerne, gik til messe hver søn-
dag, når han ikke var ude at slå folk ihjel. Art fattede ikke, at det åbenlyse 
hykleri ikke bragte ham ud af fatning. De talte endda om det en aften, 
hvor de fuldede sig, Art og denne meget italienske fyr fra New York.
 “Det generer mig ikke,” sagde Scachi. “Det burde heller ikke genere 
dig. Vietcong tror under ingen omstændigheder på Gud, så fuck dem.”
 Det endte med et gevaldigt skænderi, og Art var forfærdet over, at 
Scachi rent faktisk mente, at de “udførte Guds arbejde” ved at snigmyrde 
vietcong-soldater. Kommunister er ateister, gentog Scachi, som vil øde-
lægge kirken. Så det vi gør, forklarede han, er at forsvare kirken, og det er 
ikke en synd, det er en pligt.
 Han stak hånden ind under skjorten og viste Art den Skt. Antonius-
medaljon, som han havde hængende i en kæde om halsen.
 “Den hellige Antonius beskytter mig,” sagde han. “Du burde også 
anskaffe dig en.”
 Det gjorde Art ikke.
 Nu stod han her i Culiacán og stirrede ind i Santo Jesús Malverdes 
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mørke glasøjne. Helgenens gipshud var kridhvid, moustachen kulsort, og 
en skrigende rød cirkel var malet om hans hals for at minde pilgrimmen 
om, at helgenen som de bedste af hans slags havde lidt martyrdøden.
 Santo Jesús døde for vore synder.
 “Ja ja,” sagde Art til statuen. “Hvad det end er, du gør, så virker det, og 
uanset hvad jeg gør, virker det ikke, så …”
 Art afgav et manda. Knælede, tændte et lys og lagde en tyvedollar-
seddel. Hvad fanden …
 “Hjælp mig med at få dig ned fra din piedestal, Santo Jesús,” hviskede 
han på spansk, “og så lover jeg, at der er mere, hvor det kommer fra. Jeg 
skal nok give penge til de fattige.”
 Da Art gik tilbage fra valfartsstedet til sit hotel, mødte han Adán Bar-
rera.

| }

Art var gået forbi træningshallen en halv snes gange. Han havde været 
fristet til at kigge indenfor uden at gøre noget ved det, men lige denne 
aften var der temmelig mange mennesker derinde, så han gik derind og 
stillede sig i udkanten af flokken.
 Adán var knap tyve dengang. Lille, næsten undersætsig og spinkel. 
Langt, sort, tilbagestrøget hår, designerjeans, Nike-sko og en lilla polo-
skjorte. Dyrt tøj i en barrio som den her. Smart tøj, smart knægt – Art 
kunne se det med det samme. Adán Barrera havde simpelthen et udtryk, 
som om han altid var klar over, hvad der foregik.
 Art vurderede ham til at være 1,65-1,67, mens knægten, der stod ved 
siden af ham, mindst var 1,90. Og velbygget. Stor brystkasse, skrånende 
skuldre, ranglet. Man ville ikke tro, de var brødre, hvis ikke det var for 
deres ansigter. Samme ansigt på to forskellige kroppe – dybtliggende 
brune øjne, lys, kaffefarvet hud, mere spanske end indianske at se på.
 De stod lige uden for ringen og kiggede ned på en bevidstløs bokser. 
En anden bokser stod inde i ringen. Han var ikke stort mere end en 
knægt, og helt sikkert stadig teenager, men med en krop der så ud, som 
om den var mejslet i granit. Og så havde han det der blik – Art havde set 
det før i ringen – som karakteriserede den fødte dræber. Bortset fra at han 
lige nu virkede lidt forvirret og havde et skyldigt udtryk i øjnene.
 Art kunne straks se, hvad det handlede om. Bokseren havde netop 
knockoutet sin sparringspartner og havde nu ikke nogen at træne med. 
De to brødre var hans managere. Det var et helt normalt optrin i en hvil-



29

ken som helst mexicansk barrio. For fattige unger i slumkvarteret var der 
to veje frem og ud – narko eller boksning. Knægten var en kommende 
stjerne, hvilket forklarede de mange tilskuere, og de to middelklasse-
brødre var hans managere.
 Nu kiggede den mindste af dem sig omkring blandt publikum for at 
finde en, der ville gå op i ringen og tage nogle runder. Mange af mæn-
dene i flokken fik pludselig meget travlt med at studere deres skosnuder.
 Det gjorde Art ikke.
 Han fangede den mindstes blik.
 “Hvem er du?” spurgte knægten.
 Hans bror kastede et enkelt blik på Art og sagde så: “Yanqui narkostrø-
mer.” Så kiggede han hen over hovedet på folk direkte på Art, og tilføjede: 
“¡Vete al demonio, picaflor!”
 Frit oversat: “Skrid med dig, din bøsserøv!”
 Art svarede lynhurtigt: “Pela las nalgas, perra.”
 Op i røven, din møgsæk.
 Hvilket var noget af en overraskelse at høre fra en fyr, der så meget 
hvid ud. Den ranglede af brødrene begyndte at mase sig igennem tilskuer-
flokken for at komme hen til Art, men den mindre bror greb fat i hans 
arm og hviskede noget til ham. Den høje bror smilede, og så sagde den 
lille på engelsk til Art: “Du har den rigtige størrelse. Har du lyst til at gå 
nogle runder med ham?”
 “Han er jo bare en dreng,” svarede Art.
 “Han kan godt klare sig selv,” sagde den lille af brødrene. “Og han kan 
skam også godt klare dig.”
 Art lo.
 “Bokser du?” spurgte knægten.
 “Det gjorde jeg engang,” sagde Art. “Lidt.”
 “Så kom, Yanqui,” sagde knægten. “Vi finder nogle handsker til dig.”
 Det var ikke machismo, der fik Art til at acceptere udfordringen. Han 
kunne godt have slået det hen med en latter. Men boksning er hellig i 
Mexico, og når man bliver inviteret ind i kirken af folk, som man har 
prøvet at komme tæt på i flere måneder, går man derind.
 “Hvem er det, jeg skal op imod?” spurgte han en af tilskuerne, mens 
de var i færd med at tape hans hænder ind og få handskerne på.
 “El Leoncito de Culiacán,” svarede manden stolt. “Den lille løve fra 
Culiacán. Han bliver verdensmester en dag.”
 Art gik ind i ringens midte.
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