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Forestil dig, at du er på vej til møde ...

Stilhed før storm

Det regner lige så stille, og lugten af våd og varm sommerasfalt slår op i dine næsebor. Du er på vej
til Det Hvide Hus. På vej til et vigtigt møde. Fandens til lugt! Den minder dig om den sidste glade
sommer med en af dine bedste kammerater. Hvorfor skulle han også lige være dér i Okinawa i Japan,
da helvede brød løs i et slag mellem de japanske og amerikanske styrker?

Du sparker til en sten. Kaster blikket ud i gadebilledet. Tænker på noget andet. Du er på vej til et
møde. Sikkert det vigtigste møde, som du nogensinde kommer til at deltage i. Du skal være med til
at beslutte, om dit land skal bruge atombomben mod Japan. Atombomben! De fleste aner endnu
ikke, hvad det ord betyder. Du mærker en kuldegysning. Det er ikke nogen let beslutning. Bomben
skal selvfølgelig ramme militære mål. Men alle ved jo inderst inde godt, at det også kommer til at gå
ud over uskyldige familier, kvinder og børn.

Men nogen skal jo tage beslutningen. Nu har man arbejdet på det bombeprojekt i flere år i et næsten
sindssygt hæsblæsende tempo. For at komme før tyskerne. Og så viste det sig, at tyskerne slet
ikke havde udviklet noget, der lignede en atombombe. Og for øvrigt har de jo næsten lige kapituleret.
Så nu melder spørgsmålene sig: Hvad så med bomben? Smider man bare 2 milliarder dollars ud i
den blå luft? Eller kan bomben bruges til at afslutte krigen med Japan?

Det er det, du skal være med til at finde ud af. Lige om lidt. Omkring et bord sammen med flere
andre eksperter og politikere.

Lige inden du går ind af den tunge dør til Det Hvide Hus, fanger dit øje en mindre overskrift i en
avis: ”Eksplosion på ammunitionsdepot”. Du tænker dit. Du ved godt, at lige præcis den eksplosion
var noget helt andet, nemlig prøvesprængningen af verdens første atombombe. Indtil videre er
det en dyb hemmelighed for den almindelige amerikaner. Men du er jo ikke nogen helt almindelig
amerikaner. Du har en helt særlig viden om atombomben. Lige om lidt hviler der tunge beslutninger
på dine skuldre.


