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menneske det ene øjeblik slå ihjel og det andet øjeblik vende tilbage til kæresten, vennerne og alt det andet
»normale«? Brandon Bryant forsøgte. I en mørk container i Nevada-ørkenen styrede han førerløse fly med

missiler på den anden side af kloden som led i USAs krig mod international terrorisme. Slagmarken så han på
en computerskærm, og med et enkelt klik på joysticket låste han flyets laser på det menneske, der skulle

elimineres. Men krigen blev også til en krig i ham selv, for aldrig havde den stille mand fra Montana troet, at
han skulle tage andres liv. For hvem var de egentlig, alle dem han slog ihjel? Fælles for dem var, at de skulle
dø, mens han sad trygt i en stol med et joystick over 10.000 kilometer væk. Historien om Brandon er også

historien om »dronerne«, der begyndte som skrøbelige overvågningsfly, men siden tog brodden af terrorceller
i Irak og Afghanistan.
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