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Vi har iført os ligklæder K\u00e5re Bluitgen Hent PDF - Her er martyr Jihad. Vi har iført os ligklæder. - Tunis
her. Martyr Jihad, vi er rede til at forhandle om ... - Under vores dragter bærer vi ligklæder. Vi har gjort os
parate til at dø. Allah er stor! - Martyr Ji... - Der er ikke længere nogen forhandlinger. Man kan ikke stole på

jer. Vi har allerede skudt fristen for mange gange. Vi har valgt at dø sammen med fangerne på Shatilas
martyrers Fly. - Mart... - Der er sprængstof nok til et kæmpe hul i jorden. Sprængstof nok til at sende vores
sjæle til himlen. Jeg brænder efter at blive martyr. - Hallo, martyr Jihad ... Fly KQ 114 fra Kenya til London
afgår planmæssigt. Med om bord er Martin på tretten, der sammen med sin far er på vej hjem til Danmark. Da

de mellemlander i Yemen, står flere passagerer på. Og til London når KQ 114 aldrig.

 

- Her er martyr Jihad. Vi har iført os ligklæder. - Tunis her. Martyr
Jihad, vi er rede til at forhandle om ... - Under vores dragter bærer vi
ligklæder. Vi har gjort os parate til at dø. Allah er stor! - Martyr Ji... -
Der er ikke længere nogen forhandlinger. Man kan ikke stole på jer.
Vi har allerede skudt fristen for mange gange. Vi har valgt at dø
sammen med fangerne på Shatilas martyrers Fly. - Mart... - Der er

sprængstof nok til et kæmpe hul i jorden. Sprængstof nok til at sende
vores sjæle til himlen. Jeg brænder efter at blive martyr. - Hallo,

martyr Jihad ... Fly KQ 114 fra Kenya til London afgår planmæssigt.
Med om bord er Martin på tretten, der sammen med sin far er på vej
hjem til Danmark. Da de mellemlander i Yemen, står flere passagerer

på. Og til London når KQ 114 aldrig.
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