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You may say I’m 
a dreamer, but I’m not 

       the only one...

…I hope some day you'll join us… 
and the world will live

 as one…

CONTROLE PAPIEREN! 
Alstublieft!! Alstublieft !!

Amaï. Se, se!     
Wat en rare vogel!    
Hvad er han for    
en starut? 

Imagine all the people... 
living life in peace...



...Undskyld. Jeg maa være fal-
det i søvn. Hvad for en dato har 
vi i dag...? Og hvad er klokken?

...Erwin Engell Stern ... 
Kongeriget... Khazarien?!? 

Ligger det dersens 
Khazarien i Europa??

Det laa ved 
Sortehavet... ikke saa 
langt fra Krim... Men 
Stalin slettede det 
fra landkortet... og 

af historien.

A hvaffor noget? Verdomme! 
Underlig accent!

Det er fint! ’t Is goed! 
Fortsæt! Doorrijden!!

Det er det rene volapyk... Daar 
heb ik geen jota begrepen!

Hun hedder Fadya...

Amaï ! Prøv at se, hvad der kommer der!   
Tænk at alle de pæne mennesker skal ud at  

demonstrere... paa hvaffor et sprog?

Den europæiske union kalder 
de det i tv... Ferdekke ! Det 
rene babelstaarn, siger jeg.

Hvad skal du, 
meisje?

Det samme som alle de andre... 
Ud at demonstrere i gaderne 
og foran Europaparlamentet... 

Hvorfor standser I ikke 
italienerne og grækerne?
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Aabn din taske, Fatima... Jeg hedder ikke Fatima. 
I vil maaske ogsaa       
kropsvisitere mig?

Jeg ved ikke andet om hende, end at hun steg ud af et tog, og der stod jeg med Bluetooth aktiveret 
paa min telefon og parat til at parre mig med den første den bedste mobil. Det blev hende...

Hun hedder Fadya, hun er født i Belgien og 
er af marokkansk-babylonisk oprindelse. En 
fejlfarve, en perker, en ’zinneke’. En ægte 

europæer ligesom De og jeg...

Marokkansk-
babylonisk? 
A hvaffor  
en fisk?

Dig igen? 
Bland dig 
udenom, 

kammerat!

Tal ordentligt, tak! Vi standser kun folk 
med tasker! Onkelincks vil ikke have 
diskriminering. Geen discriminatie!!      
Det gælder ogsaa den anden vej!

Jeg har en aftale 
med hende...

Vi skal demonstrere 
for fred!


