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mo Karash sørger for at sjeik Bajrai ikke orker lukten av røyk. Bak sitter engelskmannen Robert Cro.wwy 1m lAmdon som 0f/.'II'1 hm'
n Oslo lor å slutte å røyke. En del av kuren er innhalering av urteekstrakt (innfelt). Dette gjør at han skal slutte fl røyke løpet

i

i

Røyker 50

OlD

dagen • b,ruker 50 000 på å slutte

Av ANITA FLEIME SYVERSEN og HELGE MIKALSEN (foto)
venningskurs hos Dr. Kimo i Bygdøy alle i Oslo. - Jeg
Sjeik Amer M. Bajrai (55) fra Jeddah i Saudi-Arabia, har prøvd alt, og røkt 50 sigaretter om dagen. Dette er
har reist helt til Norge, i ens ærend for å gå på røykeav- min siste sjanse til å slutte! sier den rike sjeiken til VG.
Han kom til Oslo tirsdag og i
går greide han seg med «bare»
fem sigaretter. Etter fem dagers kurs skal han etter planen
være røykfri.
Det er i hvert fall ikke økonomien som driver ham til å
stumpe røyken. Men Bajrai
har lungeemfysem, astma og
eli forferdelig stygg hoste.
Det ga støtet til turen til Norge. Tur/retur
Saudi-Arabia,
oppholdet på Continental Hotel
og kursavgiften koster til sammen rundt 50000 kroner.
- Penger betyr ingenting, ba-

re jeg greier å slutte å røyke,
sier han som begynte å røyke
bare 13 år gammel.
••

Niktoinslove

- Det var en venn av meg
som anbefalte Dr. Kimo Karkash i Oslo, sier sjeiken. Og etter 42 år som nikotinslave, føler han seg endelig motivert til
å gjøre et ærlig forsøk.
- Vi drikker ikke alkohol l
Saudi-Arabia,
blunker
han.
Derfor røyker vi desto mer ...
Alle røyker. Men ikke kvinnene. Forresten, damene tar ofte

vannpipe. "hH' hUll.
Sjeik IIRjml vII h4'lst ikke
fortell4' om Mitt privatliv eller
forretnlnl(flr. IIverk4'n om kameler ell ••r oljebrølllwr. Bare
om Camel. PrIDl~4'ol( yndlln~"'merk ••t MarlborouKh.

- Jeg er i hvert fall ingen
prince, avkrefter han og ler
hemmelighetsfullt.
Ler hjertelig FØR vi går inn i et lite rom
og setter oss ned sammen med
en gruppe innbitte storrøykere
som alle vil stumpe røyken og
er på røykeavvenningskurs.
Sjeiken og alle vi andre får
stappet hvite, illeluktende vattclotter i nesa - dynket med kinesiske urter.
Æsj, dette stinker forferdeIIg! Men jeg er motivert til å
gjøre det meste og skal klare
dette, sier Amer M. Bajrai. Han
må sniffe inn røyken fra en

Jeg or en vltnllg bllllll\('sllman, mer «~1'ei!'t Ikk«' " st om
den sukcl!l, lItPI' hUll. '('Il troIIs
for nt VG hllr f"tt ()pplysl\ln~pl'
om nt hun vllll1lnok er medlem
av den slludJllrablske kong'pfnmllien. Og gllrllnt!'1'l lllhurer
det høyere sosiale lag l hjemlandet.

Stump røyken
på fem dager

får deltageren med seg ulike
urteekstraktdråper
som tas på
tungen og demper «suget» i krisesituasjoner.
Snart er man
visstnok helt fri for trangen til
nikotin.
Dr. Kimo mener å ha dokumentasjon for at røykeavveningskurset
hans virker. En
undersøkelse i regi av Nycomrd viser at av 479 personer
110m h"r fullført kurllrt, (Or92
IlroN•••,t Ikk4'-r"yk4~r('
hltlvt
1\1'4'."h'r
ut d., Kikk 1)\\rt 'e",dl\K.·rll·kurlu"~
•• Kur!•••t kONh~r:ifMMt
krollnr 4",1
••,., d.,1 Imllll'Ul 110m '7
fl'llItllIIl

Il.'"

urtesigarett,
uten nikotin, og
kaster seg tilbake i stolen i ren
vemmelse. Røyken lukter plutselig helt forferdelig ..
Det er som jomfrutrekket, og
smaker minst like jævlig som
første gangen du tok et trekk
aven sigarett.
Helsemyndighetene
i
Saudi-Arabia
satser på Dr.
Kimo. Og det skal bygges en
røykeavvenningsklinikk
som
baserer seg på Kimos opplegg.
Jeg satser på å følge opp kurset når jeg reiser hjem i neste
uke, sier sjeik Bajrai.

((Frafjord))
kolliderte

KOl.L1SJON: Matros Bjarne Fiskaa om bord på MS

"SjeTnaTøy" trodde kna1Jt sine egne øyne da lIil- og
pltssasjrrfnrja

lin/l,å

dmll,

«Fraljord)j

/"(/8t('

så stM 0V/Il·toll!/

/11'./1

ref( inn
IIjt;mwl/I

i It ktt'/'cnlulinl

Av STALE FRAFJORD
STAVANGER (VG) Mannskapet
om bord på frakteskuta MS "Sjernarøy» trodde knapt sine egne øyne, da bilfergen «Frafjord» plutselig forandret kurs. Sekunder senere smalt det i betong og stål.
Kollisjonen skjedde da fergen
skulle legge til kai ved Fiskepiren
i Stavanger ved 16-tiden I gilr pl
termiddag.
MS "Sjnl'nllrllY" l
fortøyd vt'cl klli/l dll IIlyl<lu'lI
skjrdde. OKhnd.lll IllIcen lllullillHl'
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