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Til min mand, Gavrik Losey,

som er freden, hver gang stormen raser.



I enhver stor strid hævder begge sider at handle i overensstemmelse
med Guds vilje. Begge kan, og én må tage fejl. Gud kan ikke være for
og imod noget på samme tid.

A br ah a m Lincoln



+ ELOHIM +         ELOHI +

4 14 15 1

9 7 6 12

5 11 10 8

16 2 3 13

+ ROGY EL + JOSPHIEL +

‘Vexilla Regis prodeunt inferni
verso di noi; pero dinanza mira’,

disse ‘l maestro mio ‘se tu ‘l discerni’.
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P R O L O G

SK T.  GE ORG S DAG, A PR I L 1600,
PÅ E N L A N DE V E J S K RO U DE N F OR L O N D O N

En hvidskægget, ældre mand sidder med bøjet hoved for enden af et
munkebord tæt ved ilden. De slanke fingre på højre hånd lukker sig
om en mørk, skinnende genstand. På bordet foran ham er der spredt
Rosa Mundi-blomster med lyserøde striber i de hvide kronblade. På
den måde ved alle ved bordet, at det, der skal til at finde sted her,
er hemmeligt – en forening af ånd og sjæl hos hver eneste tilstede-
værende og fødslen af noget enestående: Filosoffens Barn. De sidder
tyst og afventer hans ord, mens larmen fra kroens andre gæster bølger
bag lukkede døre i de tilstødende lokaler. En dør går stille op og bli-
ver lukket, og så brydes stilheden af skrabende fødder omkring ham.
En tjener, som stort set ubemærket er trådt ind, lægger et brev i hans
spinkle hænder. Han læser det langsomt, mens hans høje pande – der
er overraskende glat for en mand på hans alder – rynkes i bekymring.
Efter et langt øjeblik kigger han på hvert enkelt ansigt efter tur rundt
om langbordet. Til sidst tager han ordet med en stemme, der ikke er
meget mere end en sagte messen.

“For ikke så længe siden, i lysenes måned, blev signor Bruno brændt
på bålet på Campo de’ Fiori. Han havde fået 40 dage til at tilbage-
kalde sine kætterske tanker: At Jorden ikke er verdens centrum, at der
findes mange af den slags sole og planeter, og at Vor Frelsers guddom-
melighed ikke er en bogstavelig sandhed. Munke tilbød ham at kysse
et krucifiks som tegn på anger, men han vendte hovedet væk fra det.
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Som et tegn på barmhjertighed lagde kirkens myndigheder en kæde af
krudt rundt om hans hals, før de tændte bålet, for at fremskynde hans
endeligt. De sømmede også hans tunge fast til kæben for at forhindre
ham i at tale.” Han løfter blikket og kigger på hver enkelt af sine med-
spisende, og det varer lidt, før han fortsætter.

“For nogle af os begynder garnnøglet nu at vikles ud, og en ny rejse
begynder her.” Hans blik hviler nu på den mand, som sidder krum-
bøjet over et krus med låg lige til venstre for den modsatte bordende.
Sidemanden puffer til ham, hvisker noget til ham og gør ham op-
mærksom på den talendes blik, der hviler på ham alene. De to mænd
stirrer vedholdende på hinanden, indtil den yngre mands træk blødes
op af et lille smil, der lokker flere stilfærdige ord ud den ældre mand.

“Findes der en måde,” spørger han med voksende stemme, “hvorpå
vi kan udnytte vores forstands yderste evner til at bevare hans tanker
om kærlighed og universel harmoni i dugfrisk erindring? Kan Kærlig-
hedens Spildte Kræfter nogensinde Vindes?”
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Trillerne fra en solsort brød ind i hans urolige drømme, men skod-
derne for husets vinduer var stadig tæt lukkede.

Will var ankommet så sent, at det falmede septembertusmørke var
forsvundet for længst, men månen havde skinnet kraftigt nok til, at
han kunne finde nøglen, der lå gemt mellem geranierne. Nu vågnede
han panisk i mørket, mærkeligt desorienteret, selv om en smal stribe
lys forsøgte at klemme sig vej ind. Det var blevet morgen, uden at han
havde bemærket det.

Han sprang hurtigt ud af sengen og stod og fumlede med krogene
på vinduet. Træet var svulmet op i det fugtige vejr, og skodderne sad
fast et øjeblik, før han fik dem lirket op. Straks blev han badet i intenst
lys. Det var en perfekt, tidlig efterårsmorgen, og den lavtliggende tåge
blev allerede gennemhullet af solen. Rosernes myrraduft kom svæven-
de ind sammen med lyset og den fugtige luft og blandede sig med den
karakteristiske duft af fransk lavendel fra en hæk nedenfor et sted. Bit-
tersøde minder listede sig ind sammen med duften, men de genskabte
i det mindste en vis ro og fortrængte de hjemsøgende ansigter, som
havde myldret rundt i hans drømme.

Han havde glemt alt om vandvarmeren i aftes, men han trængte
voldsomt til at vaske støvet af sig efter gårsdagens lange køretur fra
Lucca. Vandet var forfriskende køligt, så han ærgrede sig kun over at
måtte undvære den varme, der kunne have trukket stivheden ud af
hans krop. Hans Ducati 998 var så afgjort ikke nogen langtursmotor-
cykel. Den var som en pirrelig supermodel – betagende hurtig, absurd
krævende, men alligevel frydefuld at køre på. Den passede perfekt til
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Wills sind og excentricitet, men over lange strækninger uden pauser
var den ubekvem, hvis han skulle være helt ærlig. Han havde fået lidt
krampe i knæene i læderbukserne sidst på dagen i går, men han ry-
stede det af sig med et skuldertræk. Det var ikke en motorcykel for
sarte sjæle.

Hans ansigt i spejlet bekræftede hans mors opfattelse af ham som
‘en lettere falden engel’. Han lignede en statist i en Zeffirelli-film,
tænkte han, med kæber, der var mørke af skægstubbe. Han lo chokeret
i erkendelsen af, at hans udseende i dette øjeblik ville gøre selv hende
urolig. Der var noget manisk i det ansigt, der lo tilbage til ham, og han
vidste, at det ikke var lykkedes ham at forhindre dæmonerne fra rejsen
i at komme lidt for tæt på hans sjæl.

Han mere skrællede end barberede adskillige dages skægvækst af,
og mens han rensede sæben af skraberen, bemærkede han pludselig
en let falmet rose, der var tørret perfekt i en gammel blækflaske ved
vasken. Måske havde hans bror, Alex, haft nogen med herud de sidste
par uger? Han havde været så opslugt af sine egne tanker i den seneste
tid, at han knap vidste, hvad andre gik og foretog sig. Han smilede
over det spændende i den tanke.

“Jeg ringer til ham i aften,” sagde han højt og blev overrasket over
den fremmede lyd af sin egen stemme. “Når jeg er kommet til Caen.”
Færgen sejlede først ved midnat, men lige nu havde han en række ting
at ordne.

I det klare morgenlys i køkkenet begyndte han at slappe af for før-
ste gang i ugevis, og den foruroligende fornemmelse af flugt, der havde
forfulgt ham i den senere tid, sivede ud af ham. Lugten af æbler i plan-
tagen bølgede ind gennem den åbne dør med den velkendte tryghed
fra de tidligere 31 efterår, han havde nydt før dette. Han var flygtet
fra alt og alle, men det føltes godt at være på vej hjem. Han vaskede
de blodrøde vinpletter af glasset fra den foregående aften og smed re-
sten af baguetten i ovnen for at peppe den lidt op. Han besluttede at
kigge til motorcyklen, for han kunne knap huske, hvordan han havde
parkeret den. Det eneste, der havde holdt ham kørende i rask tempo
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de sidste, kværnende kilometer fra Lyon, var tanken om at slappe af,
skære en luns af den krasse Meaux-brie, han havde stoppet i rygsæk-
ken sammen med en baguette, drikke et glas af sin fars St-Emilion og
komme i seng.

Udenfor herskede der afvæbnende fredfyldthed. En sen, rødmende
blåregn bredte sig over husets facade. Bortset fra overfladiske tegn på
forsømmelse så, som den langhårede græsplæne og ufejede sti, afsløre-
de huset ikke noget af den familiesmerte, der lå til grund for de mange
måneders tomhed. Efter at Wills mor pludseligt og forfærdeligt var
død af kræft sidst i januar, havde ingen åbenbart haft lyst til at bruge
det. Det var let at komme til på en forlænget weekend fra deres hus
i Hampshire, og det havde været hendes frirum, hendes tilflugtssted,
hvor hun malede og holdt have. Og hendes ånd hjemsøgte hver eneste
krog af stedet her i det strålende morgenlys. Hans far sørgede i stilhed
og arbejdede hårdere end nogensinde for at undgå at tænke for meget.
Og Alex så ud til på en eller anden måde at klare alle livets tildragelser
uden at lukke andre ind i dybden af sine følelser. Men Will var sin
mors søn med stor stolthed, følelsesladet i forhold til livet og lidenska-
belig i sine forhold. Og her, på hendes fortryllende sted, savnede han
hende.

Hans blik gled hen over den korte grussti fra vejen til hoveddøren,
uden at noget særligt fangede hans opmærksomhed. Tomheden var
næsten et antiklimaks, men velkommen. Det lod ikke til, at nogen
vidste eller interesserede sig for, hvor han var – i hvert fald lige nu.
Hans fingre begyndte ubevidst at lege med den lille sølvtingest, der
hang i en kort kæde om hans hals, og lukkede sig pludselig besidderisk
om den. Så gik han hen mod sin mors rosenhave. Hun havde gen-
nem mere end 20 år opbygget en samling af gamle arter som hyldest
til de store rosendyrkere, der ville have set fuldstændig hjemlige ud i
Malmaison. Hun havde malet dem, broderet dem, brugt dem i mad-
lavningen. Men hvis de lagde mærke til, at hun manglede, hviskede de
ikke en lyd til nogen om det. I springvandet mellem bedene var der en
farvestrålende mosaik af knust porcelæn, som hun selv havde lavet, da
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han var lille. Det var en spiral med et motiv af Venus, rosernes skyts-
engel, i midten. Det udøvede en magnetisk tiltrækning på ham.

Will noterede sig i forbifarten, at den solgule motorcykel var be-
skidt efter de mange kilometer, men den stod trygt og godt i husets
skygge, og han gik tilbage igen. Lugten af god kaffe bragte ham til-
bage til nutiden, da han trådte ind i køkkenet. Han trak hænderne
gennem sine viltre krøller. Håret var nyvasket og allerede tørt af den
varme luft, men det trængte alvorligt til en klipning. Det måtte han
hellere få klaret før Alex’ fødselsdagsfrokost på søndag. Forholdet mel-
lem ham og hans far var køligt nok i forvejen, uden at han behøvede
at ligne en vagabond. Hans bror havde lysere, glattere hår, der altid var
pænt og velfriseret, men efter godt en måned i Rom var Will begyndt
at ligne en af de lokale. Det passede ham fint; han foretrak at falde så
ubemærket ind i omgivelserne som muligt.

Der var ikke noget smør, men det lune brød smagte godt med
hjemmelavet syltetøj fra hans mors sidste glas i spisekammeret. Han
sad og slikkede tommelfingeren, da et postkort på skænken fangede
hans blik. Det var helt tydeligt hendes håndskrift. “Til Will og Siân”,
begyndte det. Han rakte ud efter det. Hvornår kunne hun have skre-
vet det?

Til Will og Siân. Prøv at hvile ud et par dage. Der er lidt vildt i kum-

mefryseren – det kan I måske få noget ud af? Husk at kigge til

prydhaven for mig. Vi ses hjemme i juledagene – D x

Det måtte have været sidste november. Han og Siân havde tilbragt det
meste af sidste år med at skændes og var endt med at gå fra hinanden
sidst på foråret, men ufreden havde fulgt dem mindst siden hans fød-
selsdag i august sidste år, hvor hendes evindelige krav om at vise ansvar
havde overbevist ham om, at det nok var klogere at opgive tanken om
en uge sammen i huset i Normandiet. Siân havde ikke andre venner der
dengang, og uden større franskkundskaber var hun fuldstændig afhæn-
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gig af ham, hvilket han tvivlede på, deres forhold kunne klare på det tids-
punkt. Så de var aldrig taget af sted, havde aldrig fundet kortet, spadseret
i morens vederkvægende have eller spist et sidste måltid i Pays d’Auge.

Nu smilede han ved tanken om hende. Tre måneder på farten
havde mildnet hans vrede. Hun var så fantastisk usædvanlig – ikke
lige efter enhvers smag, men derfor på en eller anden måde dobbelt så
meget efter hans, og han mærkede pludselig en uventet længsel efter
hende fysisk, som om han for første gang lagde mærke til den tomme
plads ved siden af sig, den bare plet i hjertet. Men når man så bort fra
lidenskaben – og lidenskaben havde været kernen i deres forhold – vid-
ste han, at det var rigtigst at gøre en ende på det. Deres kærlighed var
forår, og nu var årstiden skiftet. Han var ikke tilgivende og pragmatisk
som Alex, gjorde ikke altid det færdigt, han var begyndt på, og han
kunne aldrig blive den ægtemand, hun ønskede – skaffedyret, ham,
hun shoppede med i Conran Shop om søndagen, elskeren, som solgte
sin Ducati og købte en Volvo. Efter at have udtrykt henrykkelse for
hans vildskab havde hun fra første færd forsøgt at tæmme ham. Han
var vild med at lave mad til hende, få hende til at le, at synge for hende,
elske med hende som ingen anden før ham. Men han vidste, at han
aldrig kunne fortynde sine stærke politiske holdninger, der altid førte
til voldsomme skænderier med hendes tanketomme veninder og deres
føjelige partnere. I sidste ende kunne han ikke være en del af hendes
trygge – og i hans øjne uforstyrrelige – verden. Han ville smage på
livet, uanset hvad det kostede.

Han vendte kortet om. Motivet var det store rosenvindue i kate-
dralen i Chartres. Det havde hans mor ofte malet både indefra og
udefra. Hun elskede lyset, der faldt gennem glasmosaikken – må-
den, de skarpe stråler, der skar gennem halvmørket, næsten blæn-
dede en på.

Han tog sin mobil. Den var genopladt, og uden at fjerne blikket fra
motivet på kortet, sms’ede han til sin bror.
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Har langt om længe invaderet Normandiet! Har du været her for

nylig? Sejler fra Caen 23.15 i aften. Ringer til dig ved firetiden.

Meget at spørge om. W

I én glidende bevægelse trak han læderjakken på, stak mobilen i lom-
men og postkortet ind mod brystet lige ved siden af det højt skattede
dokument, der havde fået ham til at fare rundt i Italien på hektisk
jagt hele sommeren. Han havde fået samlet nogle af de svar, han ledte
efter, men en række spørgsmål syntes løbende at melde sig, selv nu, og
fornemmelsen af et mysterium tog til. Han trak de støvede støvler på,
låste huset af og lagde nøglen tilbage på gemmestedet. Han tørrede
ikke engang motorcyklen af, tog bare hjelmen på, fandt handskerne
frem i kufferttasken og svang sig i sadlen. Han behøvede ikke at tanke
op til de omkring 70 kilometer til Chartres.
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19. SE P T E M B E R 2003, C H E L S E A , L O N D O N

Lucy missede mod den skarpe jævndøgnssol, der sivede gennem de
kraftige blade. Hun sad under et morbærtræ med perfekte proportio-
ner i Chelsea Physic Garden og nød det bare. Træet bar frugt, og luf-
ten var tung af den gennemtrængende lugt. Hun havde haft det bedre
til morgen, og hendes læger havde modstræbende sagt ja til, at hun
kunne tage en “forsigtig spadseretur” for at fordrive noget af den tid,
de forstod kunne føles som et tomrum; så længe hun bare tog hyppige
hvil. Hun var faktisk kommet til at gå lidt for langt. Men det ville hun
ikke sige til dem, og i øvrigt var det rigtig dejligt at slippe væk fra de
snærende bånd i bygningen, hvor ens helbred og følelser var fælleseje,
og bare få noget tid alene med sine tanker. Disse dage var mirakuløse,
og hun havde tænkt sig at være ude og nyde dem så meget som muligt.

Hun ventede tålmodigt på en hjerteoperation – som var for alvorlig
og potentielt farlig til at tænke for meget over – og var klar til at blive
overført til Harefield ved det første lovende tegn. I dag følte hun sig
spillevende og var henrykt over efterårets skønhed. Keats havde ret:
Efteråret var den årstid, England var bedst til. Hun slappede helt af til
den summende og brummende lyd af bier og plæneklippere og et barn
et sted, ikke mindst på grund af fraværet af trafikstøj.

Og hun var eftertænksom og overraskende håbefuld denne strå-
lende formiddag i september, mens hun sad og læste i et slidt bind af
John Donnes digte.
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�t sidste farvel: forbudt sorg.
�år retskafne mænd stille går bort
�g hvisker til deres sjæl om at fare
�ens nogle af de nedbøjede venner siger,
�u er det sidste åndedrag, og andre siger nej:
�ad os da smelte uden at gøre lyd …

28. M A R T S 1609,
V E D E T K N Æ K I F L ODE N T Æ T PÅ L O N D O N

I et dejligt, vindt og skævt hus ved Themsen ligger en gammel mand
for døden. Han har nøje fulgt Signor Brunos skæbne. Han er en ven
– også filosof og videnskabsmand, en lærd og vis mand. Han er måske
den eneste anden levende sjæl, som er indviet i de samme usædvan-
lige hemmeligheder som Bruno. Elizabeth, den store dronning, havde
været som en guddatter for ham. Han havde været hendes betroede i
mange år – hun havde kaldt ham sine ‘øjne’ – men nu er hun for nylig
blevet lagt i graven. Hendes efterfølger er den mutte skotske konge,
som er fanatisk med spøgelser og dæmoner, bange for alt og alle, der på
nogen måde kan udfordre hans autoritet. Den gamle mand har holdt
sig i baggrunden i dette hus, der har været hans mors, i adskillige år
nu.

Det er en usædvanlig tåget aften lige efter forårsjævndøgn. I tågen
reflekteres lanternerne fra en båd, der adstadigt sejler op ad floden fra
Chelsea til Mortlake på det stigende tidevand. En tilhyllet skikkelse
springer klodset ned på kajen i halvmørket og finder hen til døren. En
rank lille kvinde af ubestemmelig alder genner den unge mand ind, og
han iler hen til sin gamle herres privatgemak. Stearinlysene flakker og
er ved at blæse ud på grund af den hast, han træder ind med.

“Ah, Master Saunders.” Hans stemme er blød. “Jeg vidste, du ville
komme, selv om jeg har tøvet med at pålægge dig opgaven. Men jeg
kan ikke betro den til nogen anden.”
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“Deres Nåde, det gør mig ondt at se Dem på denne måde. Har De
tilkaldt mig, så jeg kan hjælpe Dem med forberedelserne til den sidste,
lange rejse, englene har talt til Dem om?”

Det lykkes den gamle mand at udstøde en sammenbidt, ironisk
latter. “Rejse? Jo, jeg har levet længe nok og burde i sandhed være på
vej. Hør godt efter, Patrick. Jeg er ved at dø, og tiden er knap. Jeg kan
ikke svare på de spørgsmål, jeg ved, du gerne vil stille, men jeg beder
dig høre efter.”

Ordene kommer mellem stadig kortere gisp, der kun delvist afslø-
rer den anstrengelse, det nu må koste den gamle mand at tale.

Han fortsætter langsomt: “Ved siden af de tre skrin, du ser her
ved siden af mig, ligger der et brev, jeg selv har skrevet, som kaster lys
over alt det, du ikke forstår lige nu. Når som helst kan der komme tre
gæster, som på min anmodning foretager en operation. Du skal ikke
frygte for mig, men jeg beder dig blive, mens de er her. Når alt er forbi,
vil de give de dig disse tre skrin. Følg mine anvisninger til punkt og
prikke. Jeg beder dig indtrængende om ikke at afvige fra dem. Det er
mit sidste ønske, og det ligger ud over min kære datter Kates evner.
Det er et helt livs tanker, der følger med det ønske.”

Tre tavse kappeklædte skikkelser træder ind i værelset og stiller sig
rundt om den gamle mand. Et læderetui rulles ud og afslører kirur-
giske instrumenter. En behandsket hånd griber om den gamle mands
håndled og tager pulsen. De venter. Til sidst nikker hun.

�den floder af tårer eller storme af suk …

Den spinkle, nu blodige, behandskede hånd lukker sig om dr. John
Dees stadig varme hjerte i skrinet med blylåg. De to andre skrin, det
ene af guld, det andet af sølv, bliver løftet og overrakt til den nu for-
tumlede Patrick Saunders, som tager dem sammen med brevet og en
kostbar boggave og forlader værelset i chok.
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19. SE P T E M B E R 2003, C H E L S E A , L O N D O N

Lucy hørte en flyvemaskine over sit hoved, kiggede op og vendte med
et strejf af et smil tilbage fra sine dagdrømme. Vejret var pludselig slået
om, og det, der startede som et par lette dråber regn, blev hurtigt kraf-
tigere. Hun forlod træet under det utilstrækkelige ly af digtsamlingen.
Muserne ville forhåbentlig beskytte hende. Hendes bevægelser virkede
flydende i den østersfarvede silkenederdel og cremefarvede kniplings-
skjorte, og i den fugtige luft så det nærmest ud, som om hun var smel-
tet ind i et impressionistisk maleri og i færd med at gå i opløsning.

Hendes pager bippede. Det var Brompton Hospital. Hun måtte
skynde sig tilbage.
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Jeg vil være, hvad jeg er, og hvad jeg vil blive, er bare, hvad jeg er.

Den mystiske besked havde ligget i et brev til den yngste af brødrene
sammen med en beskeden sølvnøgle og vedlagt morens testamente.
Ifølge familietraditionen skulle besked og nøgle nedarves fra mor til
datter, men eftersom hun kun havde sønner, havde hun i sine sidste
uger grublet over, hvad hun skulle stille op med de pudsige, øjensyn-
ligt værdiløse genstande, der var gået i arv i generationer. Som den
ældste skulle Alex måske have haft dem i mangel på en datter, men på
en eller anden måde var Will mere lig hende, og selv om hun virkelig
elskede sine sønner lige højt, vendte hun hele tiden tilbage til, at Will
var den rette modtager. Det syntes dokumentet at sige.

Da Alex blev gift, havde hun set frem til, at han fik en datter. Det
ville have løst det hele. Men det vanvittige pres i et krævende job be-
tød, at han sjældent var hjemme, og det havde desværre sat et punk-
tum for ægteskabet, uden at han havde fået en datter. Og Will. Ja, hun
vidste bedre end at regne med, at han skulle starte familie. Han var
begavet, kærlig, varmhjertet og temperamentsfuld. Kvinder blev uvil-
kårligt tiltrukket af hendes yngste søn, hans pjuskede, kønne udseende
og fysiske udstråling. Begge hendes sønner var dygtige til sport og spil-
lede cricket i landsbyen. Men Will kunne være kommet på landshol-
det, hvis han havde satset på det. En farlig middle-ordergærdespiller,
som scorede firere og seksere på en uskøn, men effektiv måde. Og
når han bowlede til en af modstandernes tail-gærdespillere, var han
ferm til modsatskruende bolde og lo, når gærdespilleren stak battet i
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den ene retning, mens bolden skruede i den modsatte. Han var blevet
kontaktet af talentspejdere et par gange, men gad ikke lægge de ekstra
timers træning i det og ofre sine somre. Han ville spille for sjovs skyld,
når han havde tid, men aldrig for penge, og aldrig så han forpligtede
sig – det var Will i en nøddeskal.

Hun havde troet, at det måske ville lykkes Siân at få slæbt ham
til alters i sidste ende. Siân var så lidenskabelig og smuk, beslutsom
og parat til at slå sig til ro. Hun var lige fyldt 30, og hun blev ikke
ligefrem yngre. En dag ville Will måske få en lille pige – med den
følsomhed, der gemte sig bag hans maskuline facade, var moren i
hvert fald overbevist om, at det ville blive en datter. Uanset hvad
nøglen gav adgang til, måtte den helt sikkert være tiltænkt Wills
datter. Og han ville sørge for, at hun fik den. Ja, hun ville stole på
tiden og Siâns stædighed og efterlade nøglen til Will. Hun skrev en
seddel og lagde den sammen med nøglen og det ældgamle stykke
pergament i en kæmpe stor konvolut:

Til Will, når han er noget eller nogen, han ikke er nu.

Og hun havde ikke nævnt det med et ord, selv ikke da de tog afsked i
hendes sidste timer.

Will havde undersøgt sin talisman, som var det en juvel. Vendt
og drejet den i lyset, kigget på den under forskellige omstændighe-
der – over et glas portvin sent om aftenen; i det dæmoniske halv-
mørke på sit værelse; i den isnende januarvind lige efter sin mors
begravelse; i Templernes Dal i Agrigento og igen i den lille niche,
han havde fået tildelt i Vatikanets læsesal, hvor han havde tilbragt
dagevis på jagt i arkiverne efter oplysninger om Campo de’ Fioris
skumle historie. Hvor var en nøgle en symbolsk genstand. Hvilken
lås kunne den åbne? Låsen, den passede i, syntes at være forsvundet
gennem tiderne, være gået tabt i årenes malstrøm. Han blev klar
over, at han ikke engang vidste, hvem der først havde givet den i arv.
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Han vidste faktisk ingenting om sin mors familie, og hans normalt
så milde far nægtede pure at tale om det.

Jeg er, hvad jeg er, og hvad jeg er, vil du se.

Han gentog igen og igen de afsluttende ord i tankerne, mens han kørte
de sidste kilometer ad landevejen til Chartres. Han kunne dokumentet
udenad og holdt ubesværet det nødvendige fokus på vejen, samtidig
med at han funderede over teksten på det ældgamle pergament, som
han havde fotokopieret og gået rundt med i inderlommen på sin læ-
derjakke hele sommeren. Selv i sommerheden på Sicilien havde han
klynget sig til jakken for ikke at skille sig af med den dyrebare arv, og
den lille nøgle fandt en blivende plads i en kæde om hans hals, hvor
den kunne få lov til at hænge til hans dødsdag om nødvendigt. Han
havde forsøgt at forklare andre sit behov for at opklare meget mere om
sin arv, men var godt klar over, at selv Alex følte, det var ved at udvikle
sig til en foruroligende besættelse. Hans storebror ville selvfølgelig
have grebet det helt anderledes an; ville have puslet med gåden i de
kortvarige ledige stunder mellem sit arbejde, sit forskningsprojekt og
sit tætte forhold til sin lille søn. Og på grund af sine andre forpligtelser
ville Alex heller aldrig kunne stikke af til Europa en hel sommer. Det
var noget helt andet med Will, som var opslugt af ønsket om at vide,
hvad det betød alt sammen, og ude af stand til at koncentrere sig om
noget andet, før han havde løst gåden om sfinksen og fundet den lås,
hvor den mystiske nøgle havde hjemme. Det var, som om selve hans
egen identitet lå gemt et sted i gåden, og det var ikke historierne om,
at nøglen ville “sikre familiens mest kostbare skat”, der var drivkraften
i hans eftersøgning. Han var ikke interesseret i guld og ædelsten, men
spekulerede på, hvad der mon havde været så vigtigt for familien at
holde hemmeligt, at de åbenbart havde besluttet at bevogte det til tid
og evighed.

Will var freelancefotojournalist og havde et godt netværk. En gam-
mel kollega, som siden var blevet hans nærmeste ven, blev indfanget
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over en øl og tilbød at hjælpe ved at tage en lille stump af pergamen-
tet med til en fjern slægtning i Oxford, som kunne lave en kulstof
14-analyse på det. Så ville de i det mindste vide cirka, hvor gammelt
pergamentet var. Will var i færd med at skyde løs i det græske teater
i Taormina en bagende hed dag midt i juni, da den æggende sms tik-
kede ind på hans telefon:

Stumpen testet to gange. Begge prøver tyder på ca. 1600. Inte-

resseret? Ses i september. Simon

Interesseret? Ja, mon ikke! Hvad var der sket på Campo de’ Fiori – den
såkaldte Blomstereng – i slutningen af det 16. århundrede? Det var
kun den allerførste reference til dokumentet, og skønt han var lynhur-
tig til krydsord og anagrammer, havde han ingen anelse om, hvordan
det kunne passe sammen med nøglen. Efter at have rejst og gravet i fle-
re uger var han begyndt at stykke diverse indfald sammen, men hans
hoved myldrede stadig med en vrimmel af kendsgerninger, som kunne
være relevante – men lige så sandsynligt ikke var det. Han havde brugt
sin sidste dag i Rom på at maile fotografier af alle de steder, som på
nogen måde kunne være relevante, til sig selv, foruden flere sider med
oplysninger om den politiske situation i Rom i det 16. århundrede.
Han havde bestilt en biblioteksliste på Amazon, der skulle ligge pa-
rat til ham hos Alex. Han grublede over Shelleys tragedie Cenci, over
Bruno og Galileo. Han blev nødt til at studere det hele grundigt igen
i ro og mag, men det førte ham ad underlige, snørklede gyder og forbi
grumme, hætteklædte personer i en slags ceremoniel dans. Han havde
mere end én gang tænkt på det som en ‘narredans’, og når han løb
ind i en blindgyde, sad han tit tilbage med en underlig, foruroligende
følelse. Rom kunne få en til at kigge sig over skulderen nu og da, selv
om man kun fandt paranoia bag sig.

På trods af det begrænsede udsyn bag styrthjelmens visir, kunne
han se den imponerende spejling fra Chartres-katedralen flyde på den
flade slette på mange kilometers afstand. Han nærmede sig hurtigt, og
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kirkens kolossale størrelse blev pludselig overvældende. Han forestil-
lede sig, hvordan en pilgrim i middelalderen måtte have følt sig ubety-
delig lille, og han erkendte, at det fabelagtige billede af den store kirke,
som dominerede landskabet – med de mange personlige associationer,
det gav – aldrig ville miste sin fortryllelse for ham.

Will susede rundt i et sving og satte farten ned til bykørsel. Motor-
cyklen blev straks tungere at styre, og han måtte koncentrere sig for
at køre glat gennem labyrinten af middelaldergader. Motorcyklen var
gået i stå for ham to gange, før han lærte dens særheder at kende, og
den blev mopset, hvis man ikke gav den den fornødne opmærksom-
hed. Han gled gennem gågaderne, som om han boede der, ignorerede
opfordringen til at parkere på et dertil indrettet område og fortsatte
hen mod tårnene. Hans Testastretta-maskines rumlen brød den klo-
steragtige stilhed i byen, da han flød over Place Billard og hen ad Rue
des Changes. Han holdt ind til kantstenen ved sydsiden af katedralen
og sparkede fodstøtten ud i et område med billetautomat. Klokken
var ved at være 12, og den kraftige lugt af moules marinières og fransk
løgsuppe fra en bistro lige overfor mindede ham om, at han skulle se
at få noget at spise efter sit besøg. Der var gået lang tid mellem de or-
dentlige måltider mad.

Han kiggede op på det velkendte syn af de to umage tårne og tog
så sin styrthjelm af med en bevægelse som en ridders høviske hilsen, da
han gik ind i skyggen fra den imponerende vestportal. Mens hans øjne
vænnede sig til det hulelignende mørke, opfangede hans ører hvisken i
forskellige hjørner og på forskellige sprog fra spredte grupper med gui-
der, der alle stod og stirrede med åbne munde på det smukke glasmo-
saikvindue over hans hoved. Men selv om det var det, Will var kom-
met for at se, blev hans opmærksomhed straks tiltrukket af noget, han
ikke mindedes at have set i løbet af den halve snes gange, han havde
besøgt katedralen i årenes løb. Mange af de løse stole i midterskibet var
fjernet, og Wills øjne sugede den kæmpestore cirkel af sorte og hvide
marmorsten til sig, der var indlagt i gulvet mellem søjlerne. Labyrinten
var oversået af pletter med strålende juvelfarver fra glasmosaikken og
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strakte sig over hele den enorme kirkes bredde. I midten stod en pige
med lukkede øjne, men han kunne tydeligt se blomsterfiguren, der
markerede centrum. Han måtte være gået tværs over den mange gange
på vej op mod alteret uden at have kigget ned og bemærket den.

I nærheden stod en ung fransk pige, som med klar stemme fortalte
sin gruppe om den på godt engelsk. Han smilede. En studerende med
sommerjob.

“Her har vi så den berømte Chartres-labyrint, og labyrinter er, som
De sikkert ved, ældgamle symboler. Man finder dem i mange forskel-
lige lande, men når man ser en som her i en middelalderkatedral som
Chartres, optræder det hedenske symbol naturligvis i en kristen sam-
menhæng. Vi ved, at der også fandtes en labyrint i katedralerne i Aux-
erre, Amiens, Reims, Sens og Arras. De blev alle sammen fjernet på et
tidspunkt, fordi man ikke forstod dem i det 17. og 18. århundrede. Vi
ved, at kirken blev foruroliget over, at folk gik rundt i dem! Men denne
er den bedst bevarede …”

Wills interesse var vakt, og han kantede sig lidt nærmere. Hun be-
gyndte at smile midt i en sætning, vel vidende, at han ikke hørte til
hendes gruppe. Men måske skinnede hans oprigtige anerkendelse af
hendes viden igennem hans smil til hende, og hun fortsatte uden den
mindste tøven.

“… og stammer fra omkring år 1200. Bemærk lige igen Den yder-
ste doms Rosenvindue bag den mod vest, som vi kiggede på før. Som
De nok husker, stammer det fra cirka 1215, ikke sandt? Og som De
kan se, er labyrintens størrelse og afstanden mellem den og døren næ-
sten den samme som vinduets og dets afstand til døren nedenunder.
Det skal demonstrere tanken om, at det at følge labyrintens sti er som
at tage et skridt på trappen til den øvre verden. Labyrinten er 16,4
meter bred på sit bredeste sted mellem søjlerne, og som De husker, er
dette det bredeste gotiske midterskib i Frankrig. Hvis man går gennem
hele labyrinten ligesom de middelalderlige pilgrimme, er den godt 260
meter. Turen er blevet omtalt som ‘Rejsen til Jerusalem’, og man me-
ner, at pilgrimme muligvis har foretaget turen på knæ som en slags
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bodsøvelse. Som De kan se på kort fra den tid, var Jerusalem indtegnet
som verdens centrum, og for mange troende, selv den dag i dag, er
Den yderste Dom tæt knyttet til profetierne om Jerusalem og det store
tempel. Og nu vil vi så fortsætte hen til Adam og Eva-vinduet.”

Da hun vendte sig og rakte hånden i vejret, for at gruppen skulle
følge efter hende, rørte Will hende forsigtigt på armen. “Mademoiselle,
s’ il vous plâit; je n’ai jamais vu le labyrinth comme ça – je ne l’ai aperçu
jusque ce jour … Comment est-ce que c’est possible?”

Hun blev ikke stødt over afbrydelsen. “Les vendredis, seule! Chaque
vendredi entre avril et octobre. Vous avez de la chance aujourd’hui, n’est-
ce pas?” Hun smilede varmt og forsvandt med sin flok.

Pigen, han havde set i labyrinten, var netop nået hele turen rundt
og gik ud fra midten med store øjne. Hun havde let rødmende kinder.

“Undskyld, sagde hun, at den kun er tilgængelig om fredagen? Så
har jeg godt nok været heldig, for jeg kom lige præcis i dag, fordi det
er efterårsjævndøgn. Fra i dag bliver den feminine energi dominerende
igen indtil foråret.” Hun var amerikaner, ung og åben, og hun smilede
også til Will. “Du skulle tage og prøve at gå igennem den, det er fan-
tastisk. Det er et godt tidspunkt, og lyset er perfekt. Jeg måtte vente en
krig, før den var fri for andre. Du skulle gøre det nu.”

Will nikkede. “Ja, okay. Tak.”
Han følte sig mærkeligt genert. Han var ikke nogen troende mand,

i hvert fald ikke i konventionel forstand. Han gjorde sig tanker om det
åndelige, fornemmede, at vi ikke forstod alt mellem himmel og jord.
Men i bund og grund købte han ikke historien med jomfrufødsel og
den slags, og han hørte bestemt ikke til typen, som skiltede med de
tanker, han gjorde sig om sin sjæl. Men hans fødder bevægede sig nær-
mest af sig selv, da de begyndte at gå hen mod startpunktet.

Jamen, okay, så, tænkte han. Så gør jeg det. Kun om fredagen …
han smilede for sig selv … og det er jævndøgn. Det sidste var en ironisk
eftertanke. Han morede sig – uden at være fordømmende – over, at det
var sådan en særlig dag for den ret søde pige.

Der var kun én indgang, og han begyndte at gå, tre skridt i retning
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mod alteret og så til venstre i en smukt afrundet sti, der vendte 180
grader. I begyndelsen var han meget påpasselig, for stien var ikke ret
bred. Han bemærkede, at stien var spættet af farvepletter og var af-
grænset af mørke linjer. Han gik symbolsk i lyset og undgik mørket.

Han holdt fast om styrthjelmen, og øjnene lukkede sig en smule,
mens han begyndte at sætte sine fødder uden at være helt så påpasselig.
Med næste snoning kom han næsten helt ind i centrum og forventede, at
han pludselig ville stå på blomsterfiguren. Men den særegne sti bugtede
sig modsat i en kort række krumninger som en smuk slange, indtil en ny
stor snoning førte ham tæt på centrum og dernæst langt ud igen, ind i en
ny kvadrant. Han overgav sig til følelsen. Blikket blev trukket op mod de
stærke farver i sydmurens vindue, der spættede hans ansigt. Han stand-
sede op et øjeblik og betragtede billedet. En mand kom ud fra en port i
en bymur med koboltblå glasbaggrund, og i det runde midterfelt sneg en
mand sig ind på ham bagfra med trukket sværd på en fantastisk rubin-
farvet baggrund. Manden var grønklædt og smukt tegnet, mens manden
foran ham bar en blå kåbe og en gul kappe over skuldrene. De røde, blå,
grønne og gule nuancer spillede over Wills ansigt med jævndøgnssolens
stråler, der ved middagstid stod skråt ind ad vinduet. Han smilede lidt
genert og advarede sig selv imod veje til Damaskus.

Ingen andre gik i labyrinten. Folk havde gavmildt givet ham plads,
så det ud til, selv om han vagt var bevidst om, at et par ansigter fulgte
hans færd med overraskelse. Det var han ligeglad med. Han nød i
stedet følelsen af sit ansigt, der bevægede sig fra lys til mørke og til-
bage igen, og fødderne på stadig kortere stier og så rundt og tilbage til
længere stier, frem og tilbage som i en raffineret omgang blindebuk.
Mantraet fra dokumentet begyndte igen at gentage sig …

Der for sk a l vor e to sjæle

�lt hvad der stod i flammer i Blomsterengen! Pluk dig en blomst
og tænk på det, der har været; århundreder med forræderi og smerte
og uoverensstemmelse …
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Wills fødder bevægede sig, uden at han rigtig ænsede det. Kun det
ene ark var i hans tanker, og han førte hånden op mod jakkelommen,
mens han fulgte stien skridt for skridt …

Jeg er, hvad jeg er, og hvad jeg er, det er jeg. Jeg vil være, hvad
jeg er, og hvad jeg vil blive, er bare, hvad jeg er. Hvis det er min
vilje at være, vil jeg ikke være mere, end jeg var. Hvis jeg var,
hvad det er min vilje at være, vil de altid spekulere over, hvad
jeg er, eller hvad jeg nogensinde var. Jeg vil ændre muren og lave
mit testamente.

�t jeg er selvsamme mur er sandheden.
Og her er sprækken, ret og dunkel.
Gennem hvilken de frygtsomme elskende skal hviske.

�vert par slutter sig til hvert enkelt led; nederst til venstre en fir-
kant; nederst til højre en firkant; øverst til venstre en firkant; øverst
til højre en firkant. Hjertet er også en firkant.

Som er én

Og jeg er halvvejs gennem kredsløbet. Og hvis du tager det halve af
det hele og laver par, der skal måle sig med mig, vil du snart have
opbrugt alle parrene.

Kig ej længere end dagen. Mit alfa og mit omega. Gør en hel af
disse to halve. Tag sangen med lige nummer i den gamle konges
bog. Lige antal skridt fremad fra begyndelsen. Lige antal skridt
baglæns fra enden – undlad blot det ene udgangsord. Amen til
det.

�eg er, hvad jeg er, og hvad jeg er, vil du se.

�egn meget omhyggeligt med mig.
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Ej endnu en ga ng sk illes , men bl i v e tætter e .

Will havde først været tung i hovedet, men nu føltes det lettere. Han
ænsede ikke de blikke, han tiltrak sig – en lille dreng, som holdt sin
mor i hånden, en ældre dame, som tog brillerne af for at betragte hans
gang uden antydning af hverken uforskammethed eller bestyrtelse og
en livlig rødhåret kvinde, som var holdt op med at pludre med sin ven-
inde, fordi hun var blevet hypnotiseret af denne dødlækre mand. En
præst iagttog ham og nikkede samtykkende, og en mand bag søjlen i
nordsiden syntes også at være opslugt af Wills oplevelse. Hans digitale
kamera klikkede, da han tog et billede af manden i labyrinten.

Wills fødder dansede let til de ord, han fremsagde som en rosen-
krans: “Jeg vil være, hvad jeg er … Hvis jeg var, hvad det er min vilje
at være …”

Han var nået ind i labyrintens centrum, og hans ansigt vendte stik
vest. Lige under det store Rosenvindue. Otte lysende engle iagttog
ham fra de store kronblade på den inderste rose siddende parvis mel-
lem en ørn, en bevinget mand, en okse og en løve. Will var frydefuld.
Han havde ikke oplevet en pludselig religiøs vækkelse, men han var
fuld af forundring over virkningen af sine skridt gennem labyrinten,
lyset, lydene i den store kirke og den nærmest ekstatiske følelse, det
fremkaldte i ham. Og endnu mere forbløffende var det, at han nu
forstod noget ved teksten på arket ved hans hjerte, som han ikke havde
forstået før. Han var Will; han var udset til at finde nøglens hjem og
blive indviet i dens dyrebare betydning. Det ville måske ske helt af sig
selv, uden at han forsøgte at tvinge det yderligere frem.

Han tog seks lange skridt ud fra centrum, hvor en plade med
Theseus og den besejrede Minotaurus engang havde ligget med nag-
ler, der stadig var synlige. Han drejede til venstre og indsnusede den
umiskendelige duft af roser – som en eksotisk rosenolie. Hans fødder
fortsatte, og da han kom til en 180 graders snoning, ventede han at
kunne se, hvad eller hvem der havde fremkaldt duften. Men der var
intet, ingen. Han drejede mod øst igen, og duften vendte tilbage sam-
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men med den bølgende fornemmelse af stof, men det var lyset og hans
egen opstemthed, der spillede ham et puds, og han fuldførte labyrin-
ten, uden at en sjæl blandede sig.

Han gik næsten forpustet fra labyrintens centrum gennem mid-
terskibet til Vor Frues Kapel på bagsiden af alteret. Her tændte han et
stort lys, som han besluttede sig for var rigeligt de to og en halv euro
værd. Han følte, at hans mor var hos ham, iagttog ham, og han sagde
med tavse mundbevægelser: “Jeg er nu, hvad jeg ikke var da.”

Han gik ud af katedralens nordside med lange skridt uden at mær-
ke føddernes kontakt med fliserne og uden at bemærke den skygge, der
gled frem fra halvmørket bag en søjle.




