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I 782 modtog kejser Charlemagne, Karl den Store, en fa-
belagtig gave fra Ibn al-Arabi, maurernes guvernør i Barce-
lona: Et juvelbesat skakspil af guld og sølv, vi i dag kender
som Montglane Skakspillet. Det sagdes at rumme en hem-
melig, mørk og mystisk kraft. Alle, som var besat af tan-
ken om magt, var meget opsatte på at få fat i spillet. For
at forhindre det blev Montglane Skakspillet gravet ned og
lå skjult i næsten tusind år.

I 1790, på tærsklen til den franske revolution, blev spillet
gravet frem fra dets skjulested i Montglane-klostret i de ba-
skiske Pyrenæer, og brikkerne blev spredt over hele verden.

Dette træk blev startskuddet til en ny runde i et dødsens-
farligt spil, et spil, der den dag i dag truer med at stryge
den tændstik, som vil sætte verden i brand …
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S L U T S P I L

Det eneste mål i skak er at bevise sin overlegenhed over
sin modspiller. Og den vigtigste overlegenhed, den mest
totale, er hjernens overlegenhed. For modstanderen skal jo
tilintetgøres. Fuldstændig tilintetgøres.

Stormester Garry Kasparov
Verdensmester i skak

Zagorsk-klostret, Rusland
Efterår 1993

solarin holdt godt fat om sin lille datters luffeklædte
hånd med sin egen. Han kunne høre sneen knirke under støvlerne
og se deres ånde stige til vejrs i sølvfarvede totter, mens de sam-
men gik gennem parken omgivet af uindtagelige mure: Zagorsk,
Troitse-Sergiev Lavra, Sankt Sergius Treenigheds Kloster. De var
begge klædt i så meget tøj, de havde kunnet finde – tykke, uldne
halstørklæder, kosakhatte, vinterfrakker – mod det uventede om-
slag til vinter midt i det, der skulle have været Zhensheena Lieta:
kvindesommer. Men den bidende vind gik gennem marv og ben.

Hvorfor havde han taget hende med til Rusland, et land, der
rummede så mange bitre minder fra hans fortid? Havde han som
dreng måske ikke overværet tilintetgørelsen af sin familie i nattens
mulm og mørke under Stalins regime? Han havde udelukkende
overlevet den grusomme tugtelse i det georgiske børnehjem, han
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blev bragt til, og de lange, trøstesløse år i Unge Pionerers Palads,
fordi de havde opdaget, at drengen, Aleksandr Solarin, var et geni
til skak.

Cat havde tigget ham om ikke at tage hertil, ikke at udsætte
deres datter for den risiko. Rusland var et farligt sted, sagde hun
indtrængende, og Solarin havde ikke været tilbage i sit fædreland
i tyve år. Men det, hans kone altid havde frygtet mest, var ikke
Rusland, men spillet – det spil, der havde kostet dem begge så
meget. Det spil, der mere end én gang næsten havde tilintetgjort
deres liv sammen.

Solarin var mødt op på grund af et skakparti, et meget afgø-
rende parti, det sidste i en ugelang turnering. Og han var klar over,
at det varslede ilde, at dette sidste og afgørende parti pludselig
var blevet flyttet til netop dette sted så langt uden for Moskva.

Zagorsk, der havde bevaret sit sovjetiske navn, var det ældste
af lavraerne, ophøjede klostre, en ring af klosterfæstninger, der
havde forsvaret Moskva i seks hundrede år, siden middelalderen,
hvor de med Sankt Sergius’ velsignelse havde slået de mongolske
horder tilbage. Men i dag var klosterfæstningen rigere og mæg-
tigere end nogensinde. Dens museer og kirker var proppet med
sjældne ikoner og juvelbesatte relikvier, og dens skatkister fyldt til
randen med guld. På trods af dens rigdom – eller måske på grund
af den – havde Moskva-kirken tilsyneladende fjender alle vegne.

Det var kun to år siden, det trøstesløse, grå sovjetiske impe-
rium var punkteret som en ballon – to år fyldt med glasnost og
perestrojka og postyr. Men Moskvas Ortodokse Kirke havde rejst
sig fra asken som genfødt. Bogoiskatelstvo – ’Søgen efter Gud’
– var på alles læber. En middelalderlig messen. Alle katedraler,
kirker og basilikaer i og omkring Moskva havde fået nyt liv, var
blevet overøst med penge og forskønnet med en gang ny maling.

Selv tres kilometer fra hovedstaden herude i det landlige Ser-
giev Posad var Zagorsks enorme park et mylder af restaurerede
bygningsdele – tårne og løgkupler var nylakerede i kraftige ædel-
stensfarver: blå og rubinrød og grøn med et væld af gyldne stjer-
ner. Solarin tænkte, at det var, som om femoghalvfjerds års under-
trykkelse ikke længere havde kunnet holdes nede, men pludselig
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var eksploderet i en konfettiregn af hektiske farver. Men han vid-
ste, at mørket stadig herskede inden for fæstningsmurene.

Det var et mørke, Solarin kun kendte alt for godt, også selv
om det havde skiftet nuance. Som for at bekræfte denne sandhed
var der med få meters mellemrum på brystværnet og langs inder-
siden af muren opstillet vagter, som var klædt i sorte læderjak-
ker med høj krave og bar spejlglassolbriller og hver især havde
en bulnende pistol i skulderhylster og en walkie-talkie i hånden.
Den slags mænd var uforanderlige uanset æra: som det allesteds-
nærværende KGB, der havde fulgt Solarin overalt, dengang han
var en af de største sovjetiske stormestre.

Men Solarin vidste, at disse læderklædte mænd hørte til den
berygtede sikkerhedstjeneste for ’Moskvas Mafiamunke’, som de
blev kaldt i hele Rusland. Der gik rygter om, at den russiske kirke
havde indgået en knap så hellig alliance med tidligere medlemmer
af KGB, Den Røde Hær og andre ’nationalistiske’ bevægelser. Og
det var netop, hvad Solarin frygtede: At det var Zagorsks munke,
som havde arrangeret dagens spil.

Da de gik forbi Helligåndskirken og over den åbne plads mod
sakristiet, hvor spillet snart skulle begynde, kiggede Solarin ned
på sin datter, Alexandra – lille Xie – hvis spinkle hånd stadig lå
i hans. Hun smilede op til ham. Hendes grønne øjne var fulde af
selvtillid, og hun var så smuk, at det stak i hans hjerte. Hvordan
kunne han og Cat have frembragt en så smuk skabning?

Solarin havde aldrig kendt til frygt – ægte frygt – før han selv
blev far. Lige nu forsøgte han at lade være med at tænke på de
bevæbnede og gangsterlignende vagter, som stod og gloede ned
på dem fra brystværnet. Han var klar over, at han var på vej ind
i løvens gab sammen med sin datter, og tanken gjorde ham syg
om hjertet – men han vidste, at det var uundgåeligt.

Skak betød alt for hans datter. Uden skak var hun som en
strandet fisk. Måske var det hans fejl – måske lå det i hendes ge-
ner. Og skønt alle havde været imod – i særlig grad hendes mor
– vidste han, at det helt sikkert ville blive den vigtigste turnering
i Xies korte liv.

Xie havde været upåvirket af alt, selv en hel uge med afsky-
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elig kulde, sne og slud og den rædselsfulde bespisning – rugbrød,
sort te og havresuppe. Det var, som om hun ikke ænsede noget
uden for det firkantede skakbræt. Hele ugen havde hun spillet
som en Stakhanoviste, skrabet point efter point sammen i kamp
efter kamp som en murerarbejdsmand, der stabler sten på sten. I
ugens løb havde hun kun tabt én kamp. De var begge klar over,
at hun ikke måtte tabe flere.

Han var blevet nødt til at tage hende med hertil, var han ikke?
For det var denne turnering – her i Zagorsk i dag, hvor det sidste
parti skulle finde sted – der ville afgøre hans unge datters fremtid.
Hun skulle vinde i dag, denne sidste kamp i Zagorsk. For hvis hun
vandt den kamp, ville hun – Alexandra ’Xie’ Solarin, som end-
nu ikke var fyldt tolv – blive den yngste stormester i skak blandt
både mænd og kvinder i spillets historie.

Xie trak sin far i hånden og tog halstørklædet fra munden.
“Bare rolig, far. Denne gang slår jeg ham.”

den, hun omtalte som ’ham’, var Vartan Azov, det unge skak-
geni fra Ukraine, som kun var et år ældre end Xie og den ene-
ste spiller i turneringen hidtil, som havde slået hende. Men han
havde ikke slået hende som sådan. Det var hendes egen skyld, at
hun havde tabt.

Mod den unge Azov havde hun spillet kongeindisk åbning –
en af hendes favoritter, vidste Solarin, for den tillod den tapre
Sorte Springer (i skikkelse af hendes far og vejleder) at springe
hen over hovederne på bønderne og tage styringen. Efter et dri-
stigt dronningeoffer, der fremkaldte mumlen blandt tilskuerne og
gav hende kontrol over centrum, så det ud til, at Solarins frygt-
løse, aggressive, lille kriger – mindst – ville ryge ud over kanten
til Reichenbach-vandfaldet og tage den unge professor Azov med
sig i en dødlignende omfavnelse. Men sådan gik det ikke.

Der fandtes et navn for det: Amaurosis Scacchistica. Skak-
blindhed. Alle spillere oplevede det på et tidspunkt i karrieren.
De foretrak at kalde det en ’bommert’ – de havde sovet og ikke
opdaget en indlysende trussel. Solarin havde oplevet det en enkelt
gang som helt ung. Som han huskede det, føltes det som at falde
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i en brønd, styrte i frit fald uden at vide, hvad der var op og ned.
I alle de partier, Xie havde spillet, var det kun sket én gang.

To gange var én for mange af den slags fejl, vidste Solarin. Det
måtte ikke gentage sig i dag.

før de nåede hen til sakristiet, hvor kampen skulle finde sted,
stødte Solarin og Xie på en uventet menneskebariere: En lang
række af grå kvinder i luvslidt overtøj og babusjkaer, som havde
stillet sig i kø i sneen til den tilbagevendende daglige mindeguds-
tjeneste uden for det berømte Troitsky Sobors benhus – Sankt
Sergius Treenighedskirken, hvor helgenens knogler lå. Disse ynk-
værdige stakler – der var vel halvtreds-tres stykker – stod og slog
kors for sig på den tvangsmæssige ortodokse facon, som var de
grebet af religiøst massehysteri, mens de kiggede op på portræt-
tet af Vor Frelser højt oppe på kirkemuren.

De jamrende og bønnemumlende kvinder i den hvirvlende sne
udgjorde en næsten lige så uigennemtrængelig barriere som de
bevæbnede vagter højt oppe på brystværnet. Og i overensstem-
melse med gammel sovjettradition nægtede de at rykke sig eller
give plads, så man kunne komme gennem køen. Solarin kunne
næsten ikke vente på at slippe forbi dem.

Da Solarin øgede sine skridt for at komme uden om den lan-
ge kø, fik han oven over kvindernes hoveder øje på facaden til
kunstmuseet og lige bag det sakristiet og skatkammeret, som de
var på vej til.

Museets facade var blevet udsmykket med et stort, farverigt
banner med et maleri og en håndskrevet tekst, der på kyrillisk og
engelsk meddelte: 75 ÅRS SOVJETISK PALEKH-KUNST.

Palekh-kunst var lakerede malerier, som oftest med motiver fra
eventyr og anden folklore. Den havde i lang tid været den eneste
primitive eller ’overtroiske’ kunst, som kommunistregimet accep-
terede, og den prydede alt i Rusland fra miniatureæsker af pap-
maché til væggene i selve Pionerpaladset, hvor Solarin – sammen
med halvtreds andre drenge – havde øvet sig i forsvar og mod-
angreb i mere end tolv år. Da han i al den tid ikke havde haft
adgang til eventyrbøger, tegneserier eller film, havde palekh-illu-
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strationerne til de gamle fortællinger været den unge Aleksandrs
eneste åbning til fantasiens verden.

Maleriet på banneret var berømt og et, han udmærket kendte.
Det var, som om det mindede ham om noget vigtigt. Han stude-
rede det omhyggeligt, mens han og Xie gik uden om den lange
række af nidkært bedende kvinder.

Det var en illustration til det mest berømte russiske eventyr, histo-
rien om ildfuglen. Der fandtes mange versioner, som havde inspi-
reret til stor kunst, litteratur og musik fra Pusjkin til Stravinskij.
Billedet på muren var af den scene, hvor prins Ivan skjuler sig i
sin fars, tsarens, have hele natten og til sidst opdager den lysen-
de fugl, der har spist af hans fars guldæbler. Prins Ivan forsøger
at fange fuglen. Ildfuglen undslipper og efterlader kun én af sine
magiske fjer i Ivans hånd.

Det var Alexander Kotukhins velkendte maleri, der hang i Pio-
nerpaladset. Han hørte til den første generation af palekh-kunst-
nere fra 1930’erne, som sagdes at skjule hemmelige meddelelser
i de symboler, han brugte i sine malerier, som den statslige censur
ikke havde let ved at fortolke – skønt det ikke voldte de analfa-
betiske bønder besvær. Solarin spekulerede på, hvad denne årtier
gamle meddelelse havde været, og hvem den havde været til.

Langt om længe nåede de til enden af den lange kø af ventende
kvinder. Da Solarin og Xie gik rundt om den og tilbage mod sakri-
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stiet, trådte en gammel, krumbøjet babusjka i tyndslidt sweater og
med en blikspand i hånden ud fra sin plads i køen og strøg forbi
dem – mens hun fortsat energisk slog kors for sig. Hun stødte ind
i Xie, bukkede undskyldende og fortsatte hen over gårdspladsen.

Da hun var gået forbi, mærkede Solarin Xie trække i hans
hånd. Han kiggede ned og så sin datter tage et præget, lille kort
op af lommen – en billet eller et adgangskort til palekh-udstillin-
gen, for der var det samme billede på som på banneret.

“Hvor har du det fra?” spurgte han, selv om han var bange
for, at han kendte svaret. Han kiggede efter kvinden, men hun
var forsvundet i parken.

“Det var damen, som lagde det i min lomme,” svarede Xie.
Da han kiggede ned igen, havde hans datter vendt kortet om,

og Solarin rev det til sig. På bagsiden var en lille illustration af
en flyvende fugl inde i en islamisk ottetakket stjerne, og der stod
tre russiske ord:

Solarin læste ordene, og blodet begyndte at dunke i hans tindin-
ger. Han kiggede hurtigt i den retning, kvinden var forsvundet,
men der var ikke skyggen af hende. Så fik han øje på et glimt
ved den fjerneste ende af fæstningsmuren; kvinden kom ud fra en
klynge træer og forsvandt endnu en gang – denne gang rundt om
hjørnet til tsarens gemakker knap hundrede meter væk.
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Lige før hun forsvandt, vendte hun hovedet og kiggede direk-
te på Solarin over skulderen, og han – som skulle lige til at følge
efter hende – stoppede chokeret op. Selv på den afstand kunne
han se de blege blå øjne og den tynde tjavs sølvfarvede hår, der
var sluppet fri af tørklædet. Det var ikke nogen gammel kone,
men en kvinde af stor skønhed og uendelig mystik.

Og ikke nok med det. Det var et ansigt, han kendte. Et ansigt,
han havde troet, at han aldrig nogensinde skulle se igen.

Så var hun forsvundet.
Han hørte sig selv sige: “Det kan ikke passe.”
Hvordan kunne det? Ingen genopstår fra de døde. Og hvis de

gjorde, ville de ikke se ud nøjagtig som halvtreds år tidligere.
“Kender du damen, far?” spurgte Xie med en hvisken, for at

ingen skulle høre hende.
Solarin faldt ned på det ene knæ i sneen ved siden af sin dat-

ter, slog armene omkring hende og begravede ansigtet i hendes
halstørklæde. Han havde mest lyst til at græde.

“Jeg syntes et øjeblik, hun virkede bekendt,” sagde han til Xie.
“Men jeg er sikker på, jeg tog fejl.”

Han knugede hende hårdt ind til sig, som for at vride hende.
Han havde aldrig nogensinde løjet for sin datter. Ikke før nu. Men
hvad skulle han sige?

“Hvad står der på hendes kort?” hviskede Xie i øret på ham.
“Det med den flyvende fugl?”

“Apahsnah – det betyder ’fare’,” svarede Solarin, mens han
forsøgte at tage sig sammen.

For Guds skyld, hvad tænkte han dog på? Det var den rene
indbildning fremkaldt af en uge fyldt med stress, dårlig mad og
bidende kulde. Han måtte være stærk. Han rejste sig og gav sin
datters skuldre et klem. “Men det eneste farlige her er nok, at du
glemmer, hvad du har lært!” Han sendte Xie et smil, som hun
ikke gengældte.

“Hvad betyder de andre ord?” spurgte hun.
“Byrihgyees pahzhar,” sagde han. “Jeg tror bare, det er en

henvisning til ildfuglen eller fønixen på billedet.” Solarin tav og
kiggede på hende. “På engelsk betyder det ’Pas på ilden’.” Han
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tog en dyb indånding. “Lad os gå indenfor,” sagde han, “så du
kan tvære den ukrainske patzer ud!”

fra det øjeblik, de trådte ind i sakristiet til Sergiev Lavra, vid-
ste Solarin, at der var noget galt. Væggene var kolde og fugtige
og deprimerende som alt andet i denne såkaldte kvindesommer.
Han grublede over kvindens besked. Hvad betød den?

Taras Petrossian, den prangende, nyrige, kapitalistiske turne-
ringsarrangør, der var iført et dyrt, skræddersyet italiensk jakke-
sæt, rakte netop et tykt bundt rubler i drikkepenge til en afpil-
let munk med en stor nøglering, som havde låst bygningen op
til kampen. Det forlød, at Petrossian havde skabt sig en formue
gennem lyssky forretninger i de mange fornemme restauranter og
natklubber, han ejede. Den slags fandtes der et dagligdags ord for
på russisk: blat. Forbindelser.

De bevæbnede gangstere var allerede trængt ind i det allerhel-
ligste, stod som skygger alle vegne i sakristiet og lænede sig fuldt
synlige op ad væggene. De var der ikke kun for at holde varmen.
Denne lave, firkantede, undselige bygning tjente også som klo-
strets skatkammer.

Kirkens middelalderlige overflod af guld og ædelsten var ud-
stillet på piedestaler i strålende oplyste montrer rundt omkring på
gulvet. Det ville blive svært at koncentrere sig om skak, tænkte
Solarin, med alt det blændende glitterstads. Men dér var den unge
Vartan Azov. Han sad allerede ved skakbrættet med sine mørke
øjne rettet mod dem, da de trådte ind i lokalet. Xie forlod sin far
og gik hen og hilste på ham. Solarin tænkte – ikke for første gang
– at han ville elske at se Xie tvære den arrogante spradebasse ud
på brættet.

Han blev nødt til at fortrænge kortet med advarslen. Hvad
mente den kvinde? Fare? Pas på ilden? Og det ansigt, han aldrig
ville glemme, et ansigt fra hans mørkeste drømme, hans mareridt,
hans værste rædselssyn –

Da var det, han så den. I en glasmontre i den anden ende af
lokalet.

Solarin gik som i en drøm hen over det næsten tomme gulv i
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sakristiet og stillede sig og kiggede ned i den store glasmontre.
Der var udstillet en figur i den, som han også havde troet, han

aldrig ville få at se igen – en figur, der var lige så usandsynlig og
farlig som den kvindes ansigt, han havde fået et glimt af udenfor.
En figur, der var blevet gravet ned for længe siden og langt væk.
Og dog befandt den sig lige her foran ham.

Det var en figur af massivt guld oversået med ædelsten. Den
forestillede en kvinde iført lange gevandter, som sad i en lille pa-
villon med forhængene trukket tilbage.

“Den Sorte Dronning,” hviskede en stemme lige ved siden af
ham. Solarin kiggede til siden og så Vartan Azovs mørke øjne og
uglede hår.

“Fundet for nylig,” fortsatte drengen, “i kælderen under Ere-
mitagen i Skt. Petersborg – sammen med Schliemanns skatte fra
Troja. Det siges, at denne tilhørte Charlemagne, men at den har
ligget skjult – måske siden den franske revolution. Den kan have
været i Katerina den Stores besiddelse. Det er første gang, den
bliver udstillet offentligt, siden den blev fundet.” Vartan tav lidt.
“Den er blevet bragt hertil i forbindelse med dette parti.”

Solarin blev ude af sig selv af rædsel. Han ville ikke høre mere.
De måtte straks forlade stedet. For dette var deres brik – den vig-
tigste brik af alle dem, de havde erobret og begravet. Hvordan
kunne den dukke op her i Rusland, når de havde begravet den
for tyve år siden og mange tusind kilometer væk?

Fare, pas på ilden? Solarin måtte ud herfra, have frisk luft,
flygte med Xie nu med det samme og give pokker i partiet. Cat
havde haft ret hele tiden, skønt han ikke kunne se hele billedet
endnu – han kunne ikke se brættet for bare brikker.

Solarin nikkede høfligt til Vartan Azov og gik gennem rum-
met med lange, hurtige skridt. Han tog Xie i hånden og styrede
hen mod døren.

“Far,” sagde Xie forvirret, “hvor skal vi hen?”
“Vi skal hen og tale med en dame,” sagde han kryptisk, “den

dame, som gav dig kortet.”
“Men hvad med partiet?”
Hun ville tabe uden kamp, hvis hun ikke var der, når urene



blev sat i gang. Hun ville miste alt det, de havde arbejdet for så
længe og hårdt. Men han måtte vide det. Han gik ud med hende
i hånden.

Fra toppen af trappen til sakristiet fik han øje på hende i den
anden ende af parken. Kvinden stod ved porten og kiggede tværs
gennem parken på Solarin med kærlighed og forståelse. Han hav-
de haft ret med hensyn til hende. Men så skiftede hendes udtryk
til frygt, da hun så op mod brystværnet.

Der gik kun brøkdelen af et sekund, før Solarin fulgte hen-
des blik og fik øje på vagten med den trukne pistol højt oppe på
brystværnet. Uden at tænke skubbede Solarin Xie om bag sig for
at beskytte hende og kiggede så over mod kvinden igen.

“Mor,” sagde han.
Det næste, han så, var flammer i sit hoved.





FØRSTE DEL

Albedo

I begyndelsen af enhver åndelig erkendelse står døden i
form af ’død for verden’. … I begyndelsen af arbejdet [’al-
bedoen’ eller ’hvidliggørelsen’] er det mest dyrebare mate-
riale, alkymisten producerer, asken …

Titus Burckhardt, Alchemy

Man skal opsluge sig selv i sin egen flamme; hvordan kan
man ønske at blive ny, medmindre man først er blevet til
aske!

Friedrich Nietzsche,
Således talte Zarathustra
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D E T H V I D E L A N D

Bed til Allah, men bind forbenene sammen på din kamel.
Sufistisk ordsprog

Janina, Albanien
Januar 1822

odaliskerne, kammerpigerne i ali pashas harem, var på
vej over den iskolde gangbro gennem marsken, da de hørte de
første skrig.

Haidée, pashaens tolv år gamle datter, knugede om den nær-
meste af sine tre ledsageres hånd – ingen af dem var ældre end
femten – og de stirrede ud i mørket, åndeløse og tavse. På den an-
den side af den store Pamboti-sø kunne de skelne faklernes flak-
kende skær langs bredden, men ikke andet.

Skrigene tog til, blev voldsommere – hæse, stødvise skrig som
fra vilde dyr, der gør til hinanden i skoven. Men det var menne-
skeskrig, og ikke skrig fra jægere, men fra jagede. Skrig fra mænd,
udstødt af frygt, dirrede hen over søen.

Uden varsel flaksede en enlig tårnfalk op fra de stive dunham-
mere foran den lille klynge af piger og svævede tyst forbi dem,
mens dens skarpe blik søgte bytte i det svage lys fra den gryende
dag. Og så forsvandt skrigene og faklerne, som var de blevet op-
slugt af tågen. Den mørke sø lå hen i sølvskinnende tavshed – en
tavshed, der var mere ildevarslende end skrigene kort forinden.
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Var det begyndt?
Odaliskerne og deres unge myndling stod på den flydende

træbro kun beskyttet af den tætte marskbevoksning omkring dem
og var i vildrede med, hvad de skulle gøre: Gå tilbage til haremmet
på den lille bitte ø eller fortsætte gennem marsken til den dam-
pende hamam, badehuset ved søbredden, hvor de – under trusler
om alvorlig afstraffelse ved nøl – havde fået ordre til at bringe
pashaens datter hen før daggry. I nærheden af hamamen ville en
eskorte vente, som på hesteryg ville føre hende til hendes far i ly
af mørket.

Pashaen havde aldrig udstedt en lignende ordre før. Den kunne
man ikke sidde overhørig. Haidée var klædt på til turen i tykke
kashmirbukser og pelsforede støvler. Men hendes odalisker stod
stivnet i ubeslutsomhed på broen og rystede mere af frygt end af
kulde. Selv om Haidée havde levet en meget beskyttet tilværel-
se, var hun klar over, at de uvidende bondepiger ville foretrække
varmen og den relative tryghed i haremmet omgivet af medslaver
og konkubiner frem for den iskolde vintersø med de mørke og
ukendte farer. Sandt at sige foretrak hun det også selv.

Haidée bad tavst om et tegn på, hvad de forfærdelige skrig
havde betydet.

Og som var det et svar på hendes tavse anmodning, kunne hun
pludselig se den ild, der gennem den mørke morgentåge flammede
op som et fyrtårn på den anden side af søen og oplyste det mas-
sive omrids af pashaens palads. Det lå på en landtange, og dets
krenelerede hvide granitmure og spidse minaretter så i tågen ud
til at stige op fra vandet: Demir Kule, Jernslottet. Det var en del
af en fæstning med ringmur, Castro, ved begyndelsen af den seks
kilometer lange sø og var bygget til at kunne modstå angreb af
tusindvis af krigere. Den havde vist sig uindtagelig under de sid-
ste to års belejring af osmannerne.

Lige så uindtagelig var denne strimmel furet, bjergrigt land –
Shquiperia, Ørneland – et ufremkommeligt og ubetvingeligt om-
råde styret af et vildt og ubetvingeligt folk, der kaldte sig Toska
– ’rå’ – efter de barske, vulkanske pimpstensformationer, der var
karakteristiske for landskabet. Tyrkerne og grækerne kaldte det
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Albanien – Det Hvide Land – på grund af de takkede, snedække-
de bjerge, der beskyttede det mod angreb både fra land og vand.
Dets indbyggere, den ældste race i Sydøsteuropa, talte stadig det
oldgamle sprog, der var langt ældre end illyrisk, makedonsk og
græsk: kimærisk, et sprog, der ikke blev forstået noget andet sted
på jorden.

Og den vildeste og mest kimæriske af disse indbyggere var
Haidées far, den rødhårede Ali Pasha – Arslan, ’Løven’, som han
blev kaldt, fra han var fjorten, da han ved siden af sin mor og
hendes røverflok havde hævnet sin fars død i en ghak, blodfejde,
og havde tilbageerobret byen Tebelen. Det skulle blive den første
af mange lignende nådesløse sejre.

Nu, næsten halvfjerds år senere, havde Ali Tebeleni – Vali af
Rumelia, Pasha af Janina – opbygget en sømagt, der kunne måle
sig med Algeriet, og havde erobret alle kystbyerne ned til Parga,
som engang havde været besiddelser i det venetianske imperium.
Han frygtede ingen magt, hverken mod øst eller vest. Han var selv
den største magt i det vidtstrakte Osmanniske Rige efter sultanen
i Konstantinopel. For magtfuld, faktisk. Det var problemet.

I flere uger nu havde Ali Pasha været isoleret sammen med et
lille følge – tolv af hans nærmeste støtter samt Haidées mor, Va-
siliki, pashaens yndlingshustru – i et kloster midt i den store sø.
Han afventede sin benådning fra sultan Mahmud II i Konstan-
tinopel – en benådning, der skulle være kommet for otte dage si-
den. Pashaens eneste livsforsikring var den barske klippefæstning
selv. Demir Kule blev forsvaret med seks batterier britiske mor-
terer og var desuden proppet med ti tons franske sprængstoffer.
Pashaen havde truet med at tilintetgøre fæstningen, sprænge den
i luften sammen med alle de mennesker og skatte, der befandt sig
inden for murene, hvis sultanens lovede benådning udeblev.

Haidée forstod, at det måtte være grunden til, at pashaen hav-
de givet ordre til, at hun skulle føres til ham i ly af mørket i denne
afgørende stund. Hendes far havde brug for hende. Hun svor at
kvæle enhver frygt.

Men i den dødlignende stilhed hørte Haidée og hendes kam-
merpiger pludselig en lyd. Det var en dæmpet lyd, men den
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skræmte dem fra vid og sans. Den kom fra et sted meget tæt på,
kun nogle meter fra dem, der hvor de stod skærmet bag de høje
siv.

Lyden af årer, der blev trukket gennem vandet.
Som efter stiltiende overenskomst holdt de unge piger vejret

og stirrede ud mod de bløde plop. Det føltes, som om de næsten
kunne røre kilden til dem.

Gennem den tætte, sølvfarvede tåge kunne de lige akkurat
skelne tre storbåde, der gled forbi dem på vandet. Hver af de slan-
ke kaiker var bemandet med skyggelignende roere, ti-tolv stykker
i hver, mindst tredive mænd i alt. Silhuetterne svajede rytmisk.

Haidée gøs af rædsel; der var ingen tvivl om, hvor bådene var
på vej hen. Der lå kun én ting på den anden side af marsken der-
ude midt i den store sø. Bådene og de tyste roere var på vej til
Granernes Ø, hvor klostret lå: Ali Pashas tilflugtssted.

Hun var klar over, at hun straks måtte ned til hamamen, hun
måtte ned til bredden, hvor pashaens ryttere ventede. Nu vidste
hun præcis, hvad de rædselsslagne skrig betød, og stilheden og de
efterfølgende bavneblus. Det var en advarsel til dem, der ventede
i skumringen, dem på øen ude i søen. Advarsler givet af trofaste
folk, som havde risikeret deres liv for at tænde bavnerne. Advars-
ler til hendes far.

Det betød, at det uindtagelige Demir Kule var blevet erobret,
uden at der var blevet løsnet et eneste skud. De tapre albanske
forsvarere, som havde holdt stand i to lange år, var blevet over-
vundet ved list eller svig midt i den mørke nat.

Og Haidée forstod, hvad det betød: De både, der gled forbi
hende, var ikke hvilke som helst både.

Det var tyrkiske både.
Nogen havde forrådt hendes far, Ali Pasha.

mehmet effendi stod i mørket højt oppe i klokketårnet på
Skt. Pantaleon-klostret på Granernes Ø. Han stod med sin kik-
kert og afventede det første glimt af daggry med uvant nervøsi-
tet og ængstelse.

Den slags nervøsitet var uvant for Mehmet Effendi, fordi han
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altid havde vidst, hvad det næste daggry i en lang række af dag-
gry ville bringe. Han vidste med skarp præcision, hvad fremti-
den ville bringe. Normalt kunne han ligefrem sætte et nøjagtigt
tidspunkt på. Det skyldtes, at Mehmet Effendi ikke kun var Ali
Pashas førsteminister, han var også pashaens chefastrolog. Meh-
met Effendi havde aldrig taget fejl i sine forudsigelser af udfaldet
af en manøvre eller et slag.

Stjernerne havde været skjult i nat, og der havde ikke været
nogen måne at tage bestik af, men den slags havde han knap brug
for. For igennem de sidste par uger og dage havde tegnene været
usædvanlig klare. Det var kun fortolkningen af dem, lige her og
nu, som gav ham grund til at tøve. Men hvorfor? spurgte han sig
selv. Alt var jo på plads, ikke sandt? Alt, hvad der var forudsagt,
var på vej til at ske.

De tolv var her, ikke sandt? Alle sammen, ikke blot generalen,
men også sheikerne og ordenens mürsitser, selv den store Baba,
som var blevet bragt hertil fra sit dødsleje af bårebærere over
Pindusbjergkæden, og som var nået frem lige i rette tid. Det var
den begivenhed, der havde været ventet i mere end tusind år, si-
den kalifferne al-Mahdis og Harun al-Rashids tid. Alle de rigtige
mennesker var på plads, og også alle varslerne. Hvordan kunne
det på nogen måde gå galt?

Ved siden af Effendi ventede generalen i tavshed: Athanasi
Vaya, chef for pashaens hær, hvis strålende strategier havde holdt
sultan Mahmud II’s osmanniske styrker stangen i de sidste to år.

For at være i stand til det havde Vaya gjort brug af fribyttere,
Klepht-røverbanden, som havde bevogtet de høje bjergpas mod
indtrængen. Og dernæst havde han benyttet sig af Ali Pashas al-
banske Palikhari-elitetropper til sabotage og guerillakrigsførelse
på frankermaner. Ved slutningen af sidste ramadan, for eksem-
pel, da sultan Mahmuds officerer var i Janinas Hvide Moské til
Bairam-bøn, havde Vaya givet Palikharierne ordre til at bombe
moskéen sønder og sammen. De osmanniske officerer og moské-
en lå forkullede tilbage. Men Vayas virkelige genistreg var num-
meret med sultanens egne tropper, janitsharerne.

De degenererede osmanniske sultaner, som sad trygt og godt
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i deres haremmer i ’Det Gyldne Bur’ i Topkapi-paladset i Kon-
stantinopel, havde altid rejst hære ved at pålægge de tilstødende
kristne provinser en afgift ved navn Devishirme – ’Børneskatten’.
Hvert år blev hver femte kristne dreng fjernet fra sin landsby, ført
til Konstantinopel, omvendt til islam og indrulleret i sultanens
hær. På trods af Koranens forbud mod at omvende nogen til is-
lam med tvang og mod at sælge muslimer til slaveri havde De-
vishirme eksisteret i fem hundrede år.

Disse drenge, deres efterfølgere og deres afkom var vokset til
en mægtig, uforsonlig styrke, som ikke engang Den Høje Port
i Konstantinopel kunne kontrollere. Når janitsharerne ikke var
optaget andetsteds, veg de ikke tilbage for at sætte hovedstaden i
brand, røve civilister på gaden – eller endda at fjerne sultaner fra
tronen. Sultan Mahmud II havde mistet sine to forgængere grun-
det den slags overgreb fra janitsharerne. Han havde besluttet, at
det var på tide at sætte en stopper for det.

Men der var et lille aberdabei – og det skulle findes lige her i
Det Hvide Land. Det var af netop den årsag, at sultan Mahmud
havde sendt sin hær over bjergene og havde belejret området i de
sidste to år, og at den enorme styrke havde ventet uden for Castro
for at bombardere fæstningen Demir Kule. Selv samme problem
forklarede imidlertid også, hvorfor det hidtil ikke var lykkedes,
hvorfor janitsharerne ikke havde fået jævnet fæstningen med jor-
den. Og det var det problem, der gav førsteminister Mehmet Ef-
fendi og hans ledsager mere end en smule selvtillid denne tidlige
morgen, mens de nu stod og holdt udkig i Skt. Pantaleons klok-
ketårn i det første daggry.

Der var kun én ting i denne verden, som de almægtige janit-
sharer for alvor ærede, noget de til stadighed havde tilbedt i hele
militærkorpsets femhundredeårige historie. Det var mindet om
Haji Bektash Veli, grundlæggeren af de sufistiske dervishers my-
stiske Bektashi-orden fra det trettende århundrede. Haji Bektash
var janitsharernes Pir, skytshelgen.

Det var grunden til, at sultanen i den grad frygtede sin egen
hær. Og at han havde måttet supplere sine kæmpende styrker med
lejesoldater fra andre pashilikker i sit vidtstrakte imperium.
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Janitsharerne var blevet en sand plage for imperiet. Som reli-
giøse fanatikere aflagde de en troskabsed fyldt med hemmelige,
mystiske regler. Endnu værre var det, at de kun svor troskab mod
deres Pir – ikke mod osmannerne eller sultanen i hans Gyldne Bur
på Det Gyldne Horn.

Jeg sætter min lid til Gud … (således begyndte janitsharernes
ed)

Vi er troende fra gammel tid. Vi har erkendt virkelighedens
enhed. Vi har ofret vores hoved til den vej. Vi har en profet.
Siden De Mystiske Helgeners tid har vi været de berusede. Vi
er møllene i den guddommelige ild. Vi er en gruppe af vand-
rende dervisher i denne verden. Vi kan ikke tælles på fingre-
ne; vi kan ikke udslettes ved overvindelse. Ingen uden for os
kender vores tilstand.

De Tolv Imamer, De Tolv Veje, vi har bekræftet dem alle:
De Tre, de Syv, de Fyrre, Profetens lys, Alis Godgørenhed, vo-
res Pir – øverste sultan, Haji Bektash Veli …

Mehmet Effendi og general Vaya følte stor lettelse ved at vide,
at den højeste Bektashi-repræsentant her på jorden – Deden, den
ældste Baba – var rejst over bjergene for at være her i aften. For
at være til stede ved den begivenhed, de alle sammen havde ven-
tet på. Den Baba, som alene kendte de sande mysterier og vidste,
hvad tegnene kunne varsle.

Men på trods af alle tegnene virkede det, som om noget var
gået galt.

Førsteminister Effendi vendte sig om mod general Vaya i klo-
strets mørke klokketårn. “Det er et tegn, jeg ikke kan forstå,”
sagde han til generalen.

“Mener du noget i stjernerne?” spurgte general Vaya. “Min
ven, du har jo forsikret os, at alt er vel i den henseende. Vi har
fulgt dine astrologiske påbud til mindste detalje. Det er, som du
altid siger: Overvejelse betyder at arbejde med stjernerne, kata-
strofe betyder imod stjernerne.

“Desuden,” fortsatte generalen, “selv hvis dine forudsigelser
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skulle være fuldstændig forkerte – hvis Castro med dets millio-
ner i ædelsten og tusindvis af tønder krudt skulle blive udslettet
– er vi alle bektashier her, som du ved, også pashaen! Nok har
de erstattet deres ledere med sultanens mænd, men selv ikke de
har turdet tilintetgøre os endnu, og det vil de heller ikke forsøge
på, så længe pashaen har den ’nøgle’, de alle higer efter. Og glem
ikke: Vi har også lagt planer for en sidste udvej!”

“Jeg føler ingen frygt,” sagde Mehmet Effendi og rakte gene-
ralen sin kikkert. “Jeg kan ikke forklare det, men der er tilsyne-
ladende sket et eller andet. Der har ikke været nogen eksplosion.
Daggryet er på vej. Og en lille bavne blusser som en advarsel på
den anden side af søen.”

‘arslan’ ali pasha, Janinas Løve, travede frem og tilbage på det
kolde flisegulv i sit gemak i klostret. Han var mere rædselsslagen
end nogensinde før i sit liv – om end ikke på sine egne vegne, na-
turligvis. Han nærede ingen illusioner om, hvad der snart ville ske
ham. Der var jo tyrkere på den anden side af søen. Han kendte
så rigeligt til deres metoder.

Ja, han vidste, hvad der ville ske – hans hoved ville blive sat
på en stage ligesom hans to stakkels sønners hoveder, efter at de
havde været dumme nok til at stole på sultanen. Hans hoved vil-
le blive lagt i salt til den lange rejse over havet og bragt til Kon-
stantinopel som skræk og advarsel til andre pashaer, der troede
for meget om sig selv. Hans hoved ville blive sat på jernspidserne
højt oppe på porten til Topkapi-paladset, Den Høje Port, for at
afskrække andre vantro fra at gøre oprør.

Men han var ikke vantro. Langtfra, skønt hans hustru var
kristen. Han gruede for sin elskede Vasiliki og for lille Haidée.
Han kunne ikke engang få sig selv til at tænke på, hvad der ville
ske med dem i det øjeblik, han var død. Hans yndlingshustru og
hendes datter. Nu var der noget, tyrkerne kunne torturere ham
med – måske selv efter døden.

Han huskede den dag, han og Vasiliki havde mødt hinanden.
Det var emne for mange sagn. Hun havde haft samme alder, som
Haidée havde nu – tolv år. Pashaen var redet ind i hendes by den
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dag for mange år siden på sin stolte, skaberakklædte albanske
hingst Dervish. Ali havde været omgivet af sine bredbringede,
langhårede, gråøjede Palikhari-krigere fra bjergene i deres farve-
rige, broderede veste og tjavsede fåreskindskapper og bevæbnet
med daggerter og indlagte pistoler, der var stukket ned i skærfene
om livet. De var på en straffemission mod landsbyen efter ordre
fra Den Høje Port.

Den fireogtresårige pasha havde set flot ud med sin rubinglim-
tende krumsabel i hånden og den berømte musket, der var indlagt
med perlemor og sølv – en gave fra kejser Napoleon – slynget
over ryggen. Det var den dag – var det allerede sytten år siden?
– hvor den unge Vasiliki havde bønfaldet pashaen om at skåne
sit og sin families liv. Han havde adopteret hende og ført hende
med tilbage til Janina.

Hun var vokset op i overdådighed i hans mange paladser,
hvis gårdspladser var smykket med plaskende marmorfontæner,
skyggefulde træer – platan, appelsin, granatæble, citron, figen –
og luksuriøse gemakker med gobeliner, Sevres-porcelæn og ve-
netianske glaslysekroner. Han havde opdraget Vasiliki som sin
egen datter og elsket hende højere end sine egne børn. Da Vasi-
liki fyldte atten, var hun allerede gravid med Haidée. Ali Pasha
havde giftet sig med hende, og det havde han aldrig fortrudt –
ikke før i dag.

Men i dag ville han langt om længe blive nødt til at sige sand-
heden.

Vasia. Vasia. Hvordan kunne han have begået sådan en fejl?
Det måtte skyldes hans alder. Hvor gammel var han? Han vidste
det ikke engang. Et sted i firserne? Hans dage som løve var for-
bi. Han ville ikke blive meget ældre. Det var han helt sikker på.
Det var for sent at redde sig, det var for sent at redde selv hans
elskede hustru.

Men der var noget andet, noget, der ikke måtte falde i tyrker-
nes klør, noget af afgørende vigtighed, vigtigere end liv og død.
Det var grunden til, at Baba var kommet hele den lange, lange vej.

Og det var grunden til, at Ali Pasha havde sendt drengen hen
til hamamen for at hente Haidée. Den unge janitshar Kauri – en
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!"µ!#o$, en pemptos, en ’femte’ – en fra Devishirme, en af de
kristne drenge, der hvert år gennem de sidste fem hundrede år
var blevet hentet for at fylde op i janitsharernes rækker.

Men Kauri var ikke kristen: Han var islamisk af fødsel. Og
ifølge Mehmet Effendi var Kauri måske selv ligefrem en del af
varslet – måske den eneste, de kunne stole på ville fuldføre denne
desperate og farlige mission.

Ali Pasha håbede bare ved Allah, at de ikke var for sent ude.

kauri håbede panisk præcis det samme.
Han piskede den store, sorte hingst af sted langs den mørke

søbred, mens Haidée trykkede sig ind mod ham bagfra. Hans
instrukser var at bringe hende over på øen i ly af mørket og så
ubemærket som muligt.

Men da pashaens unge datter og hendes skræmte kammer-
piger nåede frem til hamamen og fortalte ham om de både, der
allerede var på vej over søen – tyrkiske både – måtte Kauri give
pokker i al forsigtighed. Han forstod straks, at fra dette øjeblik
var spillereglerne helt ændret, uanset hvordan hans oprindelige
ordrer havde lydt.

Pigerne havde fortalt ham, at de fremmede kun kom langsomt
frem i deres bestræbelser på ikke at blive hørt. For at nå frem til
øen skulle tyrkerne krydse godt seks kilometer vand, vidste Kauri.
Ved at ride rundt om søen til det sted, hvor han havde fortøjet
en lille båd mellem sivene, kunne han skære deres rejsetid ned til
det halve – lige hvad de havde brug for.

Kauri blev nødt til at nå frem til klostret før tyrkerne for at
advare Ali Pasha.

i den fjerneste ende af det enorme klosterkøkken blussede
kullene i oçaken, det rituelle ildsted under ordenens hellige sup-
pegryde. På alteret til højre var der tændt tolv lys, og i midten
det hemmelige lys. Enhver, som trådte ind i rummet, gik hen over
den hellige dørtærskel uden at røre ved den eller dørstolperne.

Midt i rummet lå Ali Pasha, den mægtigste hersker i Det Os-
manniske Rige, næsegrus på sit bedetæppe oven på det kolde sten-
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gulv. På en bunke puder foran ham sad den store Shemimi Baba,
som havde indviet pashaen for mange år siden. Han var Pirimu-
gan, Den Fuldkomne Vejleder for alle bektashier i hele verden.
Babaens vise ansigt, der var brunt og rynket som et tørret bær,
lyste af ældgammel visdom, han havde tilegnet sig i årenes løb
ved at følge Vejen. Det hed sig, at Shemimi Baba var over hun-
drede år gammel.

Babaen, som stadig var klædt i sin hirka for at holde varmen,
sad på sin bunke af puder som et skrøbeligt, vissent blad, der lige
var dalet ned fra himlen. Han var iført den ældgamle elifi tac,
den tolvlæggede hovedbeklædning, som ifølge overleveringen var
blevet givet ordenen af Haji Bektashi Veli selv for fem hundrede
år siden. I venstre hånd holdt Babaen sin rituelle stav af morbær-
træ med palihenken øverst, den hellige, tolvfacetterede sten. Hans
højre hånd hvilede på den liggende pashas hoved.

Babaen kiggede rundt på dem, som knælede på gulvet omkring
ham: General Vaya, førsteminister Effendi, Vasiliki, soldaterne,
sheikerne og mürsitserne i Bektashis sufistiske orden samt en del
munke fra den græskortodokse kirke, der var pashaens venner og
Vasilikis åndelige vejledere, og som også havde været deres vær-
ter her på øen gennem mange uger.

På den ene side sad drengen Kauri og pashaens datter Haidée,
som var kommet med de nyheder, der fik Babaen til at indkalde
til dette møde. De havde lagt deres mudrede ridekapper og i lig-
hed med de andre foretaget den rituelle afvaskning, før de trådte
ind i den hellige Babas nærhed.

Babaen fjernede sin hånd fra Ali Pashas hoved og fuldførte
velsignelsen, og pashaen rejste sig, bukkede dybt og kyssede Ba-
bas kjortelsøm. Så knælede han sammen med de andre i kredsen
rundt om den store helgen. Alle var klar over situationens alvor,
og alle spidsede ører for at høre Shemimi Babas næste, meget af-
gørende ord:

“Nice sirlar vardir sirlardan içli,” begyndte Babaen. Der er
mange mysterier, mysterier inden i mysterier.

Det var den velkendte Mürsit-doktrin, der siger, at man ikke
blot skal have en sheik eller lovkyndig, men også en mürshid, en
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menneskelig vejleder gennem nasip, indvielsen, og gennem de føl-
gende ’fire porte’ til Virkeligheden.

Kauri tænkte forvirret: Hvordan kan nogen tænke på den slags
i dette øjeblik, hvor tyrkerne måske kun er få minutter fra øen?
Kauri kastede et stjålent blik på Haidée ved siden af sig.

Det var, som om Babaen havde læst Kauris tanker, for den
gamle mand lo pludselig højt og kaglende. Alle i kredsen kiggede
overrasket op, men der ventede dem en ny overraskelse: Babaen
havde plantet sin morbærstav i bunken af puder og skubbede sig
møjsommeligt på benene. Ali Pasha sprang straks op og ilede til
for at hjælpe sin aldrende mentor, men blev viftet til side med en
affærdigende håndbevægelse fra den gamle mand.

“Måske undrer I jer over, at vi taler om mysterier nu, hvor
vantro og ulve står foran vores dør!” udbrød han. “Der er kun
ét mysterium, vi behøver at tale om i denne stund lige før dag-
gry. Det er det mysterium, Ali Pasha har bevogtet så dygtigt for
os så længe. Det er det mysterium, der i sig selv har anbragt vo-
res pasha her på denne klippe, det selv samme mysterium, der
har lokket ulvene hertil. Det er min pligt at fortælle jer, hvad det
er – og hvorfor det skal forsvares af hver og en af os her uanset
prisen. Skønt vi hver især i dette rum kan have mødt en forskel-
lig skæbne, før dagen er omme – nogle af os dør måske i kamp
eller bliver taget til fange af tyrkerne til en skæbne, der kan vise
sig værre end døden – er der kun én person i dette rum, som er i
stand til at redde og bevare mysteriet. Og takket være vores unge
kriger, Kauri, er hun kommet hertil i sidste øjeblik.”

Babaen nikkede smilende til Haidée, da de andre vendte sig
for at kigge på hende. Det vil sige alle med undtagelse af hendes
mor, Vasiliki, som kiggede over på Ali Pasha med et udtryk, der
var en blanding af kærlighed, ængstelse og frygt.

“Jeg har noget, jeg vil fortælle jer alle,” fortsatte Shemimi
Baba. “Det er et mysterium, der er blevet overleveret og beskyttet
i århundreder. Jeg er den sidste vejleder i den lange, lange række
af vejledere, som har givet dette mysterium videre til deres efter-
følgere. Jeg må fortælle historien hurtigt og kortfattet, men jeg må
fortælle den, før sultanens snigmordere banker på døren. I skal
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alle sammen forstå vigtigheden af det, vi kæmper for, og hvorfor
vi må beskytte det, om det så skal koste os livet.

“I kender alle et af Muhammeds berømte hadier eller berømte
udsagn,” sagde Babaen. “De berømte linjer står skrevet over ind-
gangen til mange Bektashi-sale og bliver tilskrevet Allah selv:

Jeg var en skjult skat, derfor var jeg nødt til at blive kendt,
hvorfor jeg skabte skabelsen for at blive kendt …

“Den historie, jeg vil fortælle jer, omhandler en anden skjult skat,
en skat af stor værdi, men som også rummer stor fare, en skat,
man har ledt efter i mere end tusind år. Det er kun vejlederne,
som gennem tiden har kendt skattens sande kilde og betydning.
Nu vil jeg dele den med jer.”

Alle i salen nikkede. De forstod vigtigheden af det, Babaen ville
til at dele med dem, og den store betydning af hans tilstedevæ-
relse. Ingen sagde et ord, mens den gamle mand tog den hellige
elifi tac af hovedet, lagde den oven på puderne og tog sin lange
fåreskindskappe af. Så stod han midt mellem puderne kun iført
sin simple uldne kaftan. Babaen lænede sig til sin morbærstav og
påbegyndte sin historie …

Vejlederens historie
I år 138 efter hegira – eller i år 755 ifølge den kristne tidsregning
– boede den store sufistiske matematiker og videnskabsmand al-
Jabir ibn Hayyan af Khurasan i Kufa i nærheden af Bagdad.

Under sit lange ophold i Kufa skrev Jabir mange lærde viden-
skabelige værker. Disse omfattede hans Bogen om Ligevægt, det
værk, der slog Jabirs ry fast som islamisk alkymis fader.

Knap så kendt er det, at vores ven Jabir også var en hengiven
discipel af en anden indbygger i Kufa, Ja’far al-Sadiq, den sjette
imam fra shiamuslimernes gren af islam siden Profetens død og
en direkte efterkommer af Muhammed gennem Profetens datter,
Fatima.

Dengang godtog shiaerne i den sekt lige så lidt som i dag
legitimiteten af den række af kaliffer, der udgjorde den sunni-
muslimske sekt, det vil sige dem, som var venner, ledsagere eller
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slægtninge, men ikke direkte efterkommere af Profeten.
Kufa selv havde i hundredvis af år efter Profetens død været et

arnested for uro og oprør mod de to på hinanden følgende sunni-
dynastier, der i mellemtiden havde erobret en stor del af verden.

På trods af, at kalifferne i det nærliggende Bagdad alle sammen
var sunnimuslimer, tilegnede al-Jabir åbent og frygtløst – nogle
mener tåbeligt – sin mystiske alkymistiske afhandling, Bogen om
Ligevægt, til sin berømte vejleder, den sjette imam Ja’far al-Sadiq.
Og Jabir gik endnu videre! I tilegnelsen i bogen skrev han, at han
kun var talerør for al-Sadiqs visdom, at hans Mürsit havde lært
ham alt om ta’wil, den åndelige hermeneutik i forbindelse med
den symbolske fortolkning af skjulte betydninger i Koranen.

Denne indrømmelse var i sig selv nok til at have tilintetgjort
Jabir efter det etablerede ortodoksis mening på den tid. Men ti
år efter, i 765, skete der noget endnu farligere. Den sjette imam,
al-Sadiq, døde. Jabir blev i sin egenskab af berømt videnskabs-
mand hentet til hoffet i Bagdad som officiel hofkemiker, først un-
der kalif al-Mansur og dernæst dennes efterfølgere, al-Mahdi og
Harun al-Rashid, som er berømt for sin rolle i Tusind og én nat.

Det ortodokse sunnimuslimske kalifat var kendt for at ind-
samle og tilintetgøre alle tekster af enhver slags, der bare anty-
dede, at der fandtes en anden fortolkning af loven, at der kunne
være en separat, mystisk, afvigende betydning eller fortolkning
af Profetens og Koranens ord.

Som videnskabsmand og sufist levede al-Jabir ibn Hayyan, fra
det øjeblik han ankom til Bagdad, i frygt for, at hans hemmelige
viden skulle forsvinde, når han var død og ikke længere kunne
beskytte den og dele den med andre. Han søgte højt og lavt efter
en langsigtet løsning, en vandtæt måde at videregive den gamle
visdom på i en form, som hverken umiddelbart kunne forstås af
de uindviede eller tilintetgøres uden videre.

Den berømte videnskabsmand fandt snart nøjagtig det, han
ledte efter – på en meget mystisk og uventet måde.

Kalif al-Mansur havde en yndlingsfritidsbeskæftigelse. Han el-
skede at spille skak, et spil, der var blevet bragt til den arabiske
verden under islams erobring af Persien hundrede år tidligere.
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Al-Mansur gav sin berømte alkymist besked på at skabe et
skakspil af enestående metaller og blandinger, som kun kunne la-
ves ved hjælp af hemmelig alkymistisk viden, og at overså brik-
ker og bræt med ædelsten og symboler, der ville give mening for
dem, som var bekendt med hans kunst.

Opgaven var som en Guds gave for al-Jabir, direkte fra ærke-
englen Gabriel selv, for samtidig med at han opfyldte sin kalifs
anvisning, gav det ham mulighed for at videregive den ældgamle
og forbudte lærdom lige for næsen af kalifatet.

Skakspillet, som det med hundredvis af dygtige håndværkeres
hjælp tog ti år at fremstille, var færdiggjort og dermed klar til at
blive præsenteret for kaliffen ved Bairam-festivalen i år 158 efter
hegira – eller 775 – ti år efter den imams død, som havde givet
inspiration til dets betydning.

Skakspillet var enestående pragtfuldt. Det målte en hel meter
på hver side, og felterne var af glimtende, rent guld og sølv, hver
især besat med ædelsten, hvoraf nogle var store som vagtelæg.
Alle ved hoffet i ’Abbasid-dynastiet i Bagdad stod fulde af for-
bløffet beundring. Men uden at de vidste det, havde hofkemike-
ren indkodet en dyb hemmelighed i spillet – en hemmelighed, der
skulle forblive hemmelig helt til denne dag.

Blandt de mysterier, som al-Jabir havde indkodet i skakspillet,
var for eksempel de hellige tal toogtredive og otteogtyve.

Toogtredive repræsenterer antallet af bogstaver i det persiske
alfabet – de koder havde Jabir skjult i de toogtredive brikker af
guld og sølv. Otteogtyve, antallet af bogstaver i det arabiske al-
fabet, blev repræsenteret af koder nedfældet i de otteogtyve fel-
ter, der udgør brættets omkreds. Dette var to af de mange nøgler,
som alkymiens fader benyttede til at videregive sit budskab til de
efterfølgende indviede. Og hver af den slags koder repræsenterede
en nøgle til en del af mysteriet.

Al-Jabir gav sit mesterlige værk et navn. Han kaldte det
Tarik’at-skakspillet, det vil sige nøglen til Den Hemmelige Vej.

babaen virkede træt, da han var færdig med historien, men
han fortsatte ufortrødent.
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“Det skakspil, jeg har fortalt om, eksisterer den dag i dag. Ka-
lif al-Mansur blev snart klar over, at det rummede en eller anden
mystisk kraft, for der brød mange kampe ud i spillets nærhed,
nogle endda i selve ’Abbasids hof i Bagdad. I løbet af de næste
tyve år skiftede det hænder adskillige gange, men det er en anden
og længere historie. Dets hemmelighed kom til sidst i beskyttelse,
for indtil for nylig havde det ligget skjult i tusind år.

“For blot tredive år siden, da den franske revolution var i sin
vorden, dukkede skakspillet imidlertid op i de baskiske Pyrenæer.
Nu er det blevet spredt ud over hele verden, og dets hemmelighe-
der ligger blottet. Det er vores opgave, mine børn, at levere dette
indvielsens store mesterværk tilbage til dets retmæssige ejere, til
dem, det oprindeligt var beregnet og dets hemmeligheder møn-
tet på. Skakspillet blev lavet til sufierne, for vi alene er flammens
vogtere.”

Ali Pasha rejste sig og hjalp Babaen ned i puderne.
“Babaen har talt, men han er træt,” sagde pashaen til de for-

samlede. Så rakte han hænderne frem mod lille Haidée og Kauri,
som sad ved siden af hende. De to unge mennesker gik hen og
stillede sig foran Babaen, som gav dem tegn til at knæle. Han pu-
stede på deres hoveder et for et: “Puh-puh-puh,” üfürük cülük,
åndedrættets velsignelse.

“Dengang Jabir levede,” sagde Babaen, “kaldte de, som var
beskæftiget med alkymistiske studier, sig Pusterne og Kulsvierne,
for det var hemmelige led i deres hellige kunst. Mange af udtryk-
kene i vores hellige kunst i dag stammer derfra. Vi vil sende jer
ad en hemmelig rute til venner i et andet land; de er også kendt
som Kulsvierne. Men nu er tiden af største betydning, og vi har
noget af stor værdi at sende med jer, noget Ali Pasha har bevog-
tet i tredive år –”

Han holdt inde, for der lød råb oppe fra de øvre, aflukkede
rum i klostret. General Vaya og soldaterne styrtede hen mod dø-
ren ud til trappen.

“Men jeg kan se,” sagde Babaen, “at vi ikke har mere tid.”
Pashaen stak hurtigt en hånd inden for sin kjortel og rakte

Babaen noget, der lignede en stor, tung, sort klump kul. Babaen
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rakte Haidée den, men henvendte sig til Kauri, sin unge discipel.
“Der findes en underjordisk gang ud af bygningen, så I kom-

mer ud tæt ved en fladbundet jolle,” sagde Babaen til ham. “Det
er muligt, I bliver opdaget, men da I er børn, bliver I næppe ta-
get til fange. I skal krydse bjergene ad en særlig rute ud til ky-
sten, hvor et skib venter på jer. I skal rejse mod nord efter de an-
visninger, jeg giver jer. I skal opsøge en mand, som vil føre jer til
folk, der vil beskytte jer. Han er en god bekendt af pashaen fra
tidligere tider, og han vil stole på jer – når altså først I har givet
ham den hemmelige kode, som kun han vil forstå.”

“Hvad er koden?” spurgte Kauri, som var ivrig efter at kom-
me af sted i en fart, fordi der blev hamret og hørtes lyde af splin-
trende træ fra etagen ovenover.

Men pashaen afbrød. Han havde trukket Vasiliki til side og
beskyttende lagt en arm om hendes skuldre. Vasiliki havde tårer
i øjnene.

“Haidée skal afsløre over for manden, hvem hun i virkelighe-
den er,” sagde pashaen til dem.

“Hvem jeg er?” spurgte Haidée og kiggede forvirret på sine
forældre.

Vasiliki tog ordet for første gang. Hun så ud til at have smer-
ter af en slags. Hun tog begge sin datters hænder i sine, mens de
stadig holdt om den store klump kul.

“Mit barn,” sagde hun til Haidée. “Vi har bevaret det som en
hemmelighed i mange år, men som Babaen har forklaret, er det
nu både vores og dit eneste håb.” Hun tav lidt, for hendes strube
snørede sig sammen ved de sidste ord. Det så ud, som om hun
ikke kunne fortsætte, så pashaen greb ind igen.

“Det, Vasia forsøger at sige, min skat, er, at jeg ikke er din rig-
tige far.” Da han så udtrykket af rædsel i Haidées ansigt, tilføjede
han hurtigt: “Jeg giftede mig med din mor på grund af min store
kærlighed til hende. Men hun var næsten en datter for mig, for
jeg er meget ældre end hun. Da vi blev gift, ventede Vasia dig al-
lerede. Hun var gravid med en anden mand. Det var umuligt for
ham at gifte sig med hende, og det er det stadig. Jeg kender man-
den. Jeg elsker ham og stoler på ham, ligesom din mor gør, og
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også Babaen. Det har været en hemmelighed, som vi har bevaret
efter aftale til den dag kom, hvor det måtte blive nødvendigt at
afsløre den.”

Kauri havde taget godt fat i Haidées arm, for det så ud, som
om hun var lige ved at besvime.

“Din rigtige far er både rig og magtfuld,” fortsatte pashaen.
“Han vil beskytte dig, og han vil også beskytte denne ting, når
du viser ham den.”

Haidée tumlede med et væld af følelser. Var pashaen ikke hen-
des far? Hvordan kunne det gå til? Hun havde lyst til at skrige,
rive sig i håret, græde. Men hendes mor stod bøjet over hendes
hænder og græd, mens hun rystede på hovedet.

“Pashaen har ret. Du må tage af sted,” sagde Vasiliki til sin
datter. “Dit liv er i fare, hvis du bliver her længere, og det er for
farligt for andre end drengen at tage med dig.”

“Men hvis pashaen ikke er min far, hvem er så? Og hvor be-
finder han sig? Og hvad er den ting, vi skal overbringe ham?” En
pludselig vrede gengav hende en smule af hendes styrke.

“Din far er en engelsk adelsmand,” sagde Vasiliki. “Jeg kendte
ham godt, og jeg elskede ham. Han boede her hos os i Janina i
året før din fødsel.”

Hendes stemme knækkede igen over, så pashaen fortsatte.
“Som Babaen sagde, er han vores ven og har gode forbindel-

ser til vores andre venner. Han bor ved den store kanal i Venedig.
Du kan nå frem til ham med skib i løbet af nogle få dage. Hans
palads er nemt at finde, og hans navn er George Gordon, lord
Byron.

“Du skal give ham den genstand, du holder mellem hænderne,
og den vil han beskytte med sit liv om nødvendigt. Den er kamu-
fleret som et stykke kul, men indenunder er den mest værdifulde
brik fra det ældgamle Tarik’at-skakspil, som al-Jabir ibn Hayyan
skabte. Denne særlige brik er selve nøglen til Den Hemmelige Vej.
Det er den brik, vi i dag kender som Den Sorte Dronning.”




