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 Nå, min gode 
  doktor Amin Jaafari, 

Jeg hører, at du
kæmpede en brav 
kamp for at redde 

din patient.

Små slag, små slag.
Du er 

åbenbart 
stadig lige 
beskeden, 

hvad?

Fint nok... 
Nå, er du 

frisk på at 
spille tennis 

i aften? 

Desværre.

Hvad?! 
Hvad med min 
revanche?

hvlken revanche? 
Du har aldrig 
  slået mig.

Det er ikke 
i orden, Amin. Jeg 
begynder at tro, 

at du kun vil spille 
mod mig, når jeg 

er i dårlig 
form. 

Og ved 
du, hvad jeg 
tror, Ezra? 

Jeg tror, du er 
mopset, fordi 
du altid taber 

til mig.
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Den store, store 
direktør for et af Tel 
Avivs største hospitaler 
taber konstant til en 

menig kirurg... som oven 
i købet er israelsk 

araber.

Uhuhuhuhu!

Pff! Sikke dog noget 
forfærdeligt sludder. Du 
ved godt, jeg altid har 

været der for...

Rolig, nu... 
Hvor er du hurtig 
på aftrækkeren. 

Sagen er den, at du 
ikke slår så hårdt 

mere, og det nænner 
jeg da ikke at 

udnytte.

Bip!

Du skal ikke afskrive mig 
endnu. Jeg skal nok få 
   lukket munden på dig 
     en gang for alle.

Fan-
dens!

Det kan du 
sagtens gøre uden 

en ketsjer!

Det kan en 
simpel fyring 
snildt klare. Ha ha ha!

Det havde jeg 
ikke tænkt på. 

Jeg må lige spørge 
personalechefen, om 
”afvisning af et slag 

tennis med overordnet” 
er gyldig afskedigelses-

grund.

Hvis det er, 
ved du, hvad der 

venter dig.

Ringer du 
hjem?
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Og Sihem er 
selvfølgelig 
ikke kommet 
hjem endnu?

Du er 
ikke nem 
at narre.

Nej, men... vejene 
er garanteret helt 
proppede på grund af 

ferietrafikken. Har du 
prøvet at ringe til 
hendes bedstemor?

Pff! Hvad tror 
du? De har da ikke 
telefon på gården.

Hvad med 
mobilen?

Svareren.

 Nå, nok 
 om det. 
 Jeg er 
sulten!

Efter dig, smukke. Så jeg 
kan se alle de smukke 

fortrin bagfra.
Tør du også 
sige det, når 
Sihem hører 

det?

Kun en tåbe 
skifter aldrig 

mening.

Du, Amin? Er 
du stadig på 

udkig efter et 
fritidshus?

Hvorfor? Har du 
da hørt om 

noget?

Ja! En lille 
villa ikke så langt 
fra Ashkelon. Helt 

perfekt til at stresse 
af efter job. 

Og, øh... er det noget, 
der passer til min 

pengepung?

Helt ærlig, så dybe som dine lommer 
er, må du da for længst have fået 
råd til at realisere dine drømme.
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Kan | se 
noget?

Det må 
være et 
attentat. Der er 

intet 
  at se.

På den 
anden side 

måske.
Kom!

Hmm. 
Ikke 
godt!

Slet ikke 
godt!

Nej... Jeg tror, 
vi skal se at komme 

ned igen!
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Det er lige blevet 
bekræftet: Det er 

    i Hakirya.

Ved du andet? En selvmords-
bomber har 

sprængt sig selv 
i luften på en 

restaurant. Flere 
døde og adskillige 

sårede.

Gør operationsstue 3 og 4 
klar, og vær parat til at 

tage imod de første 
ofre.

Ung mand... 
I tyverne... Venstre 

hånd afrevet.

Vågen?

Ved det ikke. 
Det var han, da 
vi kørte, men 
han holdt op 

  med at skrige 
   undervejs.

Han har mistet 
meget blod.

Det skal gå stærkt! 
Han skal på bordet 
med det samme.
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Doktor!
  Læg Dem ned, hr. 

Lad mig kigge 
på Dem.

Slip mig!
Ingen 
araber 

skal røre 
ved mig! Så 
  hellere 

  dø!
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Hjælp mig 
med at holde 

ham!
?!?

Kør ham til 
operationsstuen nu! 
Han skal foran alle 
andre. Gør ham klar. 
jeg kommer om et 

øjeblik!

Jeg ved ikke, hvor mange 
jeg opererede den nat.

Knap var jeg færdig med en, 
før en ny båre var på vej.

Jeg fatter ikke, at jeg kan 
holde mig oprejst.
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Hvor mange 
dødsfald?

Nitten... 
Indtil videre... 

Det ville undre mig 
meget, hvis vi ikke 
skal genoperere 
 nogen i nattens 

løb.

Jeg går hen 
og lægger mig lidt. 
Hvis der bliver brug 

for mig, så...
Ikke tale om... 

Du skal tage hjem 
og sove nu.

 Vi har folk 
nok her.

Jeg prøvede først at finde Kim. 
  Jeg fik at vide, hun var gået.

  Men hun mistede også 
tre patienter i rap. På et 

tidspunkt giver det bare ikke 
mening mere at blive ved.
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Åh nej!

  Ingen pludse-
lige bevægelser. 
Jeg vil se Deres 

hænder på 
rattet.

Hvad laver De 
    her?

Jeg er på 
vej hjem.

Har De 
ikke set, det 
er et afspær-
ret område?

Åbn langsomt 
bildøren, og 
   stig ud.

Hvordan er 
han kommet 

ind?

Aner 
det 

 ikke.

Amin Jaafari... Hmm... 
Hvor kommer De fra?

Jeg er kirurg på |chilov. jEG 
komMer lige fra operations-

stuen. Jeg er dødtræt 
    og vil gerne hjem nu.

Se lige 
her!

Hmm... israelsk ind-
fødsret... Vi tjekker 
det for en sikker-

   heds skyld.
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Udmærket! 
de må gerne

køre!

Men De skal vende 
om. Ingen kommer 

forbi her.

Dut!

Der er 
ingen nye 
beskeder.
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Pff! 
Typisk 

   hende.

?!
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Hallo! Hvem?

 Nå... 
Naveed... 

Undskyld! Jeg 
genkendte ikke 
    din stemme...

Puha... 
Jeg er lige 
gået i seng. 

Jeg har haft en 
sindssyg dag. Spørg 
|lan Ros... Han 
 er på vagt.

Pfff!
Nej, nej, 

det går nok. 
Jeg kommer 

nu.

Vent... 
Naveed!

Giv dine folk 
besked om, at jeg 

skal igennem check-
pointene. De var virke-
lig ikke i orden lige 
før. Hvis jeg ikke 
skal kontrolleres, 
går det hurtigere.

Fandens!

Det er 
Naveed... Naveed 

Ronnen.

Hør her, Amin, 
jeg ringer fra 
hospitalet. Vi 
skal bruge 
  dig her.

Beklager, 
Amin, men du 
er nødt til at  

  komme...

Hvis du 
ikke har det 
godt, kan jeg 
få dig hentet.

Vi skal virkelig 
bruge dig.

Okay! 
Vi ses!

Ikke noget 
problem. Det 
klarer jeg.

Ja?


