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Toget kører hundredevis af kilometer
fra provinshovedstaden Krasnodar
først mod havet, siden langs
Sortehavskysten mod den tidligere
OL-by Sotji med russiske, ossetiske og
abkhasiske passagerer.

Tragedien i Skole Nummer Et

På vej på ferie

Beslan, 12:08 Stilhed sænker sig uvilkårligt blandt de rejsende, idet toget passerer tæt forbi
ruinerne af Skole Nummer Et i byen Beslan. Med lav stemmeføring fortæller en medpassager om tragedien, der fandt sted i 2004. Terrorister fra naborepublikken Tjetjenien besatte
skolen og tog eleverne som gidsler. Under den mislykkede befrielsesaktion blev næsten 200
børn dræbt. Episoden ligger stadig som en skygge over Nordossetien og udgør et trist fælles referencepunkt for beboerne i området. Skolen er ikke taget i brug igen. I stedet er der
rejst et kapel for at mindes ofrene. På en baggrund af regntunge skyer glimter solen i den
gyldne kuppel.

Vladikavkaz, 16:52 Togskifte i ossetiernes hovedstad Vladikavkaz. Mens vognstammen
endnu holder stille ved perronen prikker regndråber mod ruden. Himlen spejler sig i de små
vandpytter på perronen, og de, som er kommet for at vinke farvel, søger ly under farverige
paraplyer ﬂere ad gangen. Da toget er oppe i fart, tager uvejret til og gør den sene eftermiddag ekstra dunkel. Regndråberne glider skråt ned over vinduet. Inde i ﬁrmandskupeen har
30-årige Venera Bajgubekova og 43-årige Anatolij Stepanov taget plads. De løser krydsogtværs og tygger solsikkekerner i skæret fra loftslampen, der udsender et varmt skær. Parret
er på vej ud til Sortehavet og byen Sotji for at slappe af. Deres søn har de sendt på ferie hos
hendes forældre i Usbekistans hovedstad Tasjkent. Anatolij er etnisk russer og oprindelig
fra Moskva. Hans hustru tilhører den tatariske befolkningsgruppe, som blev tvangsforﬂyttet fra halvøen Krim til Centralasien under Stalin i 1944.

