
Det gyldne bur

Det-gyldne-bur.indd   1 28/05/10   09.08



Det-gyldne-bur.indd   2 28/05/10   09.08



katie hickman

Det gyldne 
bur
På dansk ved

Ellen Mygind Kristensen

Forlaget Punktum

Det-gyldne-bur.indd   3 28/05/10   09.08



Det gyldne bur 

Copyright © Katie Hickman 2008

Copyright dansk udgave 2010 © Forlaget Punktum

Originaltitel: The Aviary Gate

Oversat af Ellen Mygind Kristensen

Omslagsdesign: Kari Brownlie

Omslagsillustration: Marco Prozzo/Photolibrary

Dansk omslagslayout: Nic Oxby

Bogen er sat hos Pamperin & Bech Grafisk

og trykt hos Norhaven A/S 

“Burnt Norton”, part of “Four Quartets”, 

from Collected Poems 1909-1962 by T.S. Eliot. Reproduced with permission 

from Faber and Faber Ltd/The T.S. Eliot Estate.

Denne bog er fiktion, og bortset fra historiske fakta er enhver lighed 

med virkelige personer, levende eller døde, helt tilfældig.

ISBN: 978-87-92621-12-2

2. udgave, 1. oplag

Printed in Denmark, 2010

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner,

der har indgået aftale med Copy-Dan,

og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Forlaget Punktum ApS

Ny Østergade 10, 2. th

1101 København K

www.forlagetpunktum.dk

Det-gyldne-bur.indd   4 28/05/10   09.08



Denne bog er til min søn 
Luke

Nur ’Aynayya
Mine Øjnes Lys

som var der helt fra begyndelsen
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Fodtrin genlyder i erindringen
Ad passagen vi ikke valgte
Imod døren vi aldrig åbnede
Ind til rosenhaven. Således genlyder
mine ord i dit sind

T.S. Eliot – Fire kvartetter
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Persongalleri

(*angiver, at de er historiske personer)

Englændere
Paul Pindar* – købmand hos Levantisk Compagni og se-
kretær for den engelske ambassadør
John Carew – hans tjener, mesterkok
Sir Henry Lello* – den engelske ambassadør
Lady Lello – hans kone
Thomas Dallam* – orgelbygger
William Glover* – købmand hos Levantisk Compagni, se-
kretær for den engelske ambassadør
William og Jonas Aldridge* – købmænd, engelske konsuler 
ved Chios og Patras
John Sanderson* – købmand hos Levantisk Compagni
John Hanger* – hans lærling
Mr. Sharp og mr. Lambeth* – købmænd for Levantisk 
Compagni, bosat i Aleppo
Pastor May* – præst ved den engelske ambassade i Kon-
stantinopel
Cuthbert Bull* – kok ved den engelske ambassade
Thomas Lamprey – kaptajn
Celia Lamprey – hans datter
Annetta – hendes veninde

Osmanner
Safiye, sultanmoderen* – mor til Sultan Mehmet III
Esperanza Malchi* – sultanmoderens kira

Det-gyldne-bur.indd   8 28/05/10   09.08



9

Gulbahar, Ayshe, Fatma og Turhan – sultanmoderens kam-
merpiger
Gulay – sultanens haseki eller yndlingshustru
Handan* – sultanens konkubine og mor til prins Ahmet
Hanza – en ung kvinde i haremmet
Hassan Ağa, også kendt som Lille Nattergal – den sorte 
chefeunuk
Cariye Lala – bademesterinde i haremmets hamam
Cariye Tata og Cariye Tusa – tyende i haremmet
Sultan Mehmet III* – osmannisk sultan 1595-1603
Nurbanu* – hans bedstemor, den gamle sultanmoder
Janfreda Khatun* – tidligere førstedame ved haremmet
Jamal al-Andalus – astronom

Andre
De Brèves* – den franske ambassadør
Venezias bailo* – den venezianske ambassadør
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Prolog

Oxford, nutiden

Pergamentet var gyldent som gammel te og skrøbeligt 
som efterårsløv, da Elizabeth fandt det.

 Det lille folioark var foldet omhyggeligt tre gange, så 
det passede perfekt mellem bogens sider. Langs den ene 
af de foldede sider var der et vandmærke. Elizabeth ka-
stede et hurtigt blik på katalogiseringen, opus astronomicus 
quaorum prima de sphaera planetarium, og vendte så til-
bage til arket.
 Jeg har fundet det.
 Hendes hals snørede sig sammen. Et øjeblik sad hun 
uden at røre sig. Bibliotekaren stod med ryggen til, bøjet 
over en vogn med bøger. Hun kiggede op på væguret over-
for: fem minutter i syv. 
 Hun havde fem minutter, inden biblioteket lukkede, må-
ske mindre. Klokken havde ringet, og de fleste andre på læ-
sesalen var begyndt at pakke deres ting sammen. Men Eli-
zabeth kunne stadig ikke få sig selv til at folde pergamentet 
ud. I stedet tog hun bogen op, holdt den forsigtig på klem 
med ryggen hvilende i sin hule hånd og førte den op til næ-
sen. Forsigtigt, meget forsigtigt, sagde hun til sig selv. 
 Derpå et hurtigt snus med lukkede øjne som en nysger-
rig kat. Ingen tvivl: snustobak og gammelt støv, svage toner 
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af kamfer. Og så havet, helt sikkert havet. Men der var også 
noget andet. Hvad var det? Hun snusede ind igen, meget 
forsigtigt denne gang.
 Roser. Bedrøvelse.
 Elizabeth lagde bogen fra sig med rystende hænder.
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1. kapitel

Konstantinopel, 31. august 1599

nat

 “Er de døde?” 
  “Pigen, ja.”

 En slank skikkelse med to tynde guldkæder netop syn-
lige på de spinkle ankler lå udstrakt med ansigtet begravet i 
puderne på gulvet.
 “Den anden?”
 Sultanmoderens kira, jødinden Esperanza Malchi, førte 
sin olielampe en smule tættere på den anden, der lå klodset 
henslængt på divanen. Fra lommen på sin kåbe fremdrog 
hun et lille juvelbesat spejl og holdt det op under hans næ-
sebor. En næsten usynlig film lagde sig som en tåge på spej-
lets overflade. “Nej, Deres Majestæt. Ikke endnu.”
 I skyggen ved indgangen til det lille sovekammer trak 
Safiye, sultanmoderen, mor til Guds Skygge på Jorden, sit 
slør tættere om skuldrene. Hun skælvede på trods af den 
trykkende nat. En smaragd på størrelse med et dueæg ly-
nede som et katteøje på hendes finger, da den kortvarigt 
fangede lyset fra Esperanzas lampe. “Men det kan ikke vare 
længe. Hvad mener du?”
 “Det varer ikke længe, Deres Majestæt. Skal jeg sende 
bud efter lægen?”
 “Nej!” Svaret var skarpt. “Ingen læge. Ikke endnu.”
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 De vendte sig imod den døende på divanen, et massivt 
bjerg af blødt, sort kød. På gulvet ved siden af divanen lå 
en bakke med bunden i vejret og dets indhold spredt ud 
over gulvet. Små stænk af en sort væske, mad eller opkast, 
glitrede som edderkoppespind imellem puderne. Endnu en 
tynd sort dråbe dryppede ud af øret. 
 “Gift?”
 “Ja, Deres Majestæt.” Esperanza nikkede kort. “Se …” 
hun bøjede sig ned og samlede noget op imellem det knuste 
porcelæn.
 “Hvad er det?”
 “Jeg er ikke sikker. Et stykke legetøj, tror jeg … et 
skib.”
 “Det ligner ikke et stykke legetøj.”
 Esperanza undersøgte genstanden nærmere, og imens 
hun gjorde det, knækkede et stykke af imellem fingrene på 
hende. “Nej, ikke legetøj,” sagde hun eftertænksomt. “En 
delikatesse lavet af karamel.” Hun skulle lige til at tage en 
bid.
 “Smag ikke på det!” Safiye nærmest slog karamellegetø-
jet ud af hendes hånd. “Jeg tager det, Esperanza. Giv det til 
mig …”
 Bag divanen stod vinduet åbent ud til en korridor med 
grønne og hvide kakler og jasminer i urtepotter. I nattens 
afsondrede sødmefuldhed hørtes der pludselig støj.
 “Hurtigt, lampen!”
 Esperanza kvalte lyset i lampen. I et stykke tid stod 
kvinderne uden at røre sig. 
 “En kat, Deres Majestæt.” Safiyes kammerpige, der var 
tilsløret som sin herskerinde, så Esperanza ikke kunne se 
hendes ansigt, talte nu dæmpet fra mørket bag dem. 
 “Hvad er klokken, Gulbahar?”
 “Om få timer er det daggry, Deres Majestæt.”
 “Allerede?”
 Uden for vinduet var en lille sprække af nattehimlen 
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synlig i åbningen over korridorens høje vægge. Skyerne 
delte sig, og en strøm af månelys langt klarere end Esperan-
zas lampe fyldte pludselig rummet. Kaklerne på væggene i 
det lille sovekammer syntes at sitre og skælve sølvblåt og 
sølvgrønt som vandet i et månespejlsbassin. Ubevægeligt 
under dem blev liget, der var nøgent bortset fra et stykke 
fint, hvidt musselin hyllet om lænden, også oplyst. Safiye 
kunne nu skelne dets konturer. Det var en kvindes krop, 
blød og næsten hårløs med yppige, nøgne hofter, der fort-
satte i en slank talje, og tunge bryster med sirupsfarvede 
brystvorter. En monumental kødskulptur. Huden, der til 
daglig var blank og sort, havde nu fået et mat, støvet ud-
seende, som om giften havde suget al lyset ud af den. Og i 
mundvigene, der var krænget ud som en grotesk fed og rød 
hibiscusblomst, skummede fråden.
 “Deres Majestæt …” Jødindens øjne flakkede nervøst i 
retningen af Safiye. “Sig os, hvad vi skal gøre, Deres Maje-
stæt,” bad hun indtrængende.
 Men Safiye syntes ikke at høre hende. Hun trådte et 
skridt ind i kammeret. “Lille Nattergal, min gamle ven …” 
ordene var ikke meget mere end en hvisken.
 De tunge lår lå bredt ud på puderne med samme man-
gel på skamløshed som hos en fødende kvinde. Katten, der 
havde snuset rundt i de efterladte skår på gulvet, sprang nu 
op på divanen. Bevægelsen fik det tynde musselinklæde til 
at forrykke sig og blotte de nederste dele. Esperanza gjorde 
mine til at dække dem til igen, men sultanmoderen stand-
sede hende med en rask håndbevægelse. “Nej, lad mig se. 
Jeg vil gerne se.”
 Hun trådte endnu et skridt frem. Fra hendes kammerpi-
ge Gulbahar lød et kort dæmpet udbrud, et næsten uhørligt 
suk. Som resten af kroppen var skridtet fuldstændig glat-
raget. Mellem de plumpe lår, hvor kønsdelene skulle have 
været, var der intet. På deres plads var der tomt: et eneste 
vredt ar, senet og svedet som et brandsår, hvor et enkelt snit 
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med kniven engang i en ubegribelig fjern fortid i hans ube-
gribeligt lange liv havde skåret penis og testikler af Hassan 
Ağa, chefeunuk for sultanmoderens sorte eunukker. 

Flydende på en sky af smerte fornemmede Hassan Ağa, Lil-
le Nattergal, et sted i sin svage bevidsthed, at sultanmode-
ren var i nærheden. Kvindernes hvisken var forvirret, ikke 
meget mere end en summen i ørerne; men hendes duft – den 
myrra og ambra, hun parfumerede sine underkjoler med, 
hendes smukke lårs hud, hendes mave og hendes forbudne 
køn – han kunne aldrig tage fejl af den duft, ikke engang nu, 
ikke engang på sit dødsleje.
 Han faldt hen igen. Smerten, der havde flået i hans or-
ganer og tarme som en dæmon, var stilnet af, som om hans 
krop var blevet torteret mere, end noget menneske kunne 
sanse. Han svævede ind og ud af bevidstheden. Var han vå-
gen, eller drømte han ganske enkelt? Smerte. Han havde 
oplevet smerte før. Et billede af en dreng viste sig for hans 
indre blik. En lille, men allerede dengang robust dreng med 
en manke af tætklippet hår som en sort hue, der var trukket 
usædvanligt langt ned i panden. Et eller andet sted i drøm-
men kunne han høre lyden af en kvinde, der skreg, og derpå 
en mandestemme, hans far? Men hvordan kunne det lade 
sig gøre? Hassan Ağa, chefeunuk blandt de sorte eunukker, 
havde ingen forældre. Eller også havde han haft nogen i sit 
andet liv, dengang han stadig var hel.
 Mens han svævede, stadig på grænsen af bevidstheden, 
var der andre billeder, der kom og gik og vuggede på sin-
dets udgående tidevand. Foran ham lå der nu en horisont, 
en vidtstrakt, blå horisont. Drengen med det tætklippede 
hår vandrede. Det var en rejse uden ende. Han vandrede 
og vandrede. Nogle gange sang han for sig selv for at holde 
modet oppe, men for det meste travede han dag og nat gen-
nem skove og jungler og krydsede floder og åbne sletter. En 
gang midt om natten havde en løve brølet. En anden gang 
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var en flok fugle i klare røde og blå farver eksploderet som 
fyrværkeri fra skovens dybder.
 Var der andre i selskab med ham? Ja, mange andre. De 
fleste børn som han selv og alle lænket sammen ved fødder 
og hals. De snublede tit, og nogle blev efterladt, hvor de 
faldt. Han prøvede at føre en hånd op til struben, men der 
var ikke flere følelser tilbage i hans lemmer nu. Hvor var 
hans arme og ben? Og hvor var hans strube egentlig? En 
fjern nysgerrighed overrumplede ham og derefter en følelse 
af forvridning, der var så enorm og svimlende, som om hans 
lemmer blev spredt i alle retninger som månen og stjerner-
ne.
 Men han var ikke bange. Han havde oplevet den følelse 
før. Sand. Noget, der havde med sand at gøre. Vandringen 
var forbi, og nu lå der en ny horisont foran ham, uforsonlig 
og gylden. Det havde gjort ondt i øjnene at se på den. 
 Det var midt om natten, da de kom efter ham, og køligt. 
Der var en hytte, og mændene derinde havde givet ham no-
get at drikke, som han først spyttede ud, men de insisterede. 
Havde han sunget for dem? Han huskede det fjerne gen-
skær i deres øjne, som de sad der på hug ved bålet, og hans 
hoved der snurrede, og den dårlige smag i munden. Så hør-
tes en lyd af metal på sten og en følelse af stærk varme. En 
mandehånd havde meget forsigtigt løftet hans særk op over 
hans talje og blottet hans kønsdele. De gav ham et stykke 
træ at bide i, men han forstod stadig ikke, hvad der foregik.
 “Der er tre metoder.” Manden, der talte, var anderledes 
end de andre. Hans hoved var omviklet med en turban af 
snoet stof, som sædvanen var hos mændene fra de nordlige 
ørkenområder. “Ved de første to indgreb bliver testiklerne 
enten knust eller fjernet fuldstændig. Penis forbliver urørt, 
men personen bliver aldrig frugtbar efter det. Det er for-
bundet med stor smerte og en vis risiko for infektion, men 
de fleste overlever – især de unge. Ved den tredje metode 
fjerner man alle kønsdele.” Drengen fornemmede svagt, at 
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manden kiggede ned på hans ansigt. “Det er forbundet med 
meget større risici, selvfølgelig – I risikerer at miste jeres last 
helt – men der er stor efterspørgsel på netop denne type, 
især hvis de er grimme, og pyh …” Han grinede lavmælt for 
sig selv, “ham her er lige så grim som en flodhest.”
 “Hvis lægen er sjusket, overlever kun få den tredje me-
tode. Hvis smerten ikke gør dem vanvittige, så vil den ef-
terfølgende feber dræbe dem. Og hvis ikke feberen slår dem 
ihjel, er der fare for, at deres kønsdele vil lukke sig, når såret 
heles. Lægen skal sørge for at holde et rør åbent, så patien-
ten kan udskille urin. For hvis der ikke bliver taget højde for 
det, er der intet håb, og døden vil med sikkerhed indtræde. 
Det er den værste og mest smertefulde død, der kan tænkes. 
Personligt er jeg meget øvet i dette kunstgreb, så chancerne 
er gode. Omkring halvdelen af mine patienter overlever, og 
i dette tilfælde …” endnu en gang fornemmede drengen, at 
den turbanklædte mand kiggede ned på ham, “tja, så ser han 
i mine øjne stærk ud. De kan sælge ham til haremmet hos 
Den Store Mester selv. Det er jeg sikker på.”
 Der blev konfereret frem og tilbage blandt mændene 
omkring bålet, hvorefter den første, der øjensynligt var de-
res leder, lod sin røst høre igen. 
 “Vores last er dyrebar. Vi har rejst meget langt – tre tu-
sind mil fra skoven ved den store flods bredder – og vi har 
allerede mistet for meget af vores last på rejsen til at løbe 
en sådan risiko. I Alexandria, som er vores mål, får vi let 
afsat dem, der forbliver slaver, og vores fortjeneste er sikret. 
Men det er, som du siger: Der venter en stor fortjeneste for 
en af hans slags. Især for en dreng fra den egn nu om dage. 
Ét godt eksemplar kan indbringe lige så meget som alle an-
dre tilsammen. På markederne i Alexandria og Kairo forly-
det det, at osmanniske herrer foretrækker dem frem for de 
hvide eunukker, der kommer fra de østligste bjerge i Stor-
tyrkens rige. Disse sorte eunukker har kun de rigeste ha-
remmer i riget råd til at købe. De er luksusvarer, så at sige, 
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som strudsefjer, guldstøv, safran og elfenben, som mange af 
karavanerne, der krydser disse ørkenegne, bringer med. Vi 
løber risikoen med en eneste, og lad det blive denne dreng, 
eftersom De kan se, at han ser stærk ud og formentlig vil 
overleve. Vi vil afprøve dine færdigheder denne ene gang, 
kopter.”
 “Den syngende dreng, så. Nuvel.” Den turbanklædte 
mand nikkede samtykkende. “De er en sand købmand, 
Massouf Bhai. Jeg får brug for kogende olie til at ætse så-
ret med,” tilføjede han nøgternt, “og fire af Deres stærkeste 
mænd til at holde drengen fast. Smerten giver dem styrke 
som ti mænd.”
 Næsten fyrre år senere i Bosporusstrædets kølige og 
krydrede natteluft rørte Hassan Ağas nøgne krop let på sig, 
fingrene spredtes og bevægede sig uroligt over puderne på 
divanen som enorme møl. Og så, i hans delirium, søgte hans 
tanker tilbage til fortiden igen. 
 Det var stadig nat. Da det var overstået, havde de efter 
kopterens anvisning gravet et hul i sandet lige bag hytten. 
Det var et smalt hul, men dybt; lige præcis bredt nok til, at 
drengen kunne blive begravet stående i det op til halsen, så 
kun hans hoved var synligt. Så forsvandt mændene og lod 
ham stå der. Drengen havde ingen erindring om det, kun at 
han kom til bevidsthed nogen tid efter med den kolde vægt 
af sand overalt og følelsen af, at hans arme og ben var bun-
det så stramt til hans krop, som var han blevet spundet ind 
af en kæmpeedderkop.
 Hvor længe havde de ladet ham stå der begravet levende 
i det hul? Fem dage … en uge? De første få dage, da feberen 
ramte ham, som den gjorde næsten omgående, bemærkede 
han ikke, at tiden gik. På trods af den bagende hede i løbet 
af dagen med en sol, der syntes at få blodet i hans trom-
mehinder til at koge, klaprede og raslede tænderne i hans 
vildelser. Og mellem benene var smerten så svidende, at gal-
den steg op i halsen. Det værste af alt var imidlertid tørsten, 
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en grusom, altfortærende tørst, der besatte og pinte ham. 
Men da han råbte på vand, kunne hans stemme, der pludse-
lig var spag som en killings, ikke råbe nogen op. 
 En gang vågnede han og så den turbanklædte mand, 
ham, de kaldte kopteren, stå og se ned på sig. Han havde 
medbragt slavehandlernes overhoved, en mand så sort som 
natten i en lang pastelblå kaftan.
 “Er feberen faldet?”
 Kopteren nikkede. “Det er, som jeg sagde. Drengen er 
stærk.”
 “Kan jeg så få min last?”
 “Tålmodighed, Massouf Bhai. Feberen er faldet, men så-
ret skal hele og hele fuldstændigt. Hvis du vil have din last 
i god behold, må du lade sandet gøre sit arbejde. Han må 
ikke blive flyttet endnu.”
 “Vand …” Havde han sagt noget? Drengens læber var 
så tørre, at de sprak og blødte ved det mindste forsøg på 
at tale. Hans tunge var så opsvulmet, at den næsten kvalte 
ham. Men de to mænd var allerede væk igen. 
 Det var den nat, pigen kom til ham for første gang. Før-
ste gang så han hende ikke, men vågnede i stedet fra en uro-
lig halvsøvn, da han mærkede noget køligt på panden og læ-
berne. Ved berøringen steg der et tørt smerteudbrud op fra 
hans opsvulmede strube. Men der var ingen lyd. Kludens 
fugtighed skar i ham som en kniv. 
 En skikkelse, lige så uhåndgribelig som et spøgelse, knæ-
lede ved hans side i sandet. 
 “Vand …” med stor anstrengelse dannede han ordet med 
læberne. 
 “Nej, det kan jeg ikke.” Drengen blinkede med øjnene 
og så en lille piges brede og glatte ansigt. “Du må ikke drik-
ke, ikke endnu. Først skal du hele, så kan du drikke.”
 Hun hørte ikke til hans eget følge, det var han temmelig 
sikker på, men tonen i hendes stemme virkede velkendt, så 
han tænkte, at hun også måtte komme fra de store skove på 
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den anden side af floden. Det prikkede i drengens øjne, men 
de var for tørre nu, selv for tårer. 
 Pigen arbejdede sig blidt frem i hans ansigt med kluden. 
Forsigtigt børstede hun sandet af hans øjenlåg, hans næse-
bor og hans ører, men da hun forsøgte at røre hans læber 
igen, trak han sig tilbage med et voldsomt ryk, og en uarti-
kuleret raspen, som en krages skræppen, lød fra ham.
 “Shhh!” Hun holdt en finger for læberne, og i mørket 
så han det hvide i hendes øjne skinne. Så pressede hun sin 
mund til hans øre. “Jeg kommer tilbage.”
 Hun samlede de tynde folder i sin særk om sig, og dren-
gen så den lille skygge forsvinde ind i natten. Hendes ånde 
føltes stadig varm på hans kind.
 Da hun kom tilbage, medbragte hun en lille flaske i den 
ene hånd. Hun satte sig på hug ved siden af ham og lagde 
igen læberne til hans øre. “Det er olie til madlavning. Det 
svider ikke.”
 Hun dyppede en lille finger i olien og duppede den for-
søgsvis på hans overlæbe. Selv om det gibbede i drengen, 
gav han ikke ondt af sig som før.
 Derefter ventede han på hende hver nat, og hver nat 
kom hun for at vaske sandet væk fra hans ansigt med en 
kølig klud og smøre hans læber med olie. Skønt hun pure 
afviste at give ham vand – idet hun hævdede, at vand ville 
bremse helingen – bragte hun ham små stykker græskar 
og agurk, som hun skjulte i sin kåbes lommer. Dem lyk-
kedes det hende at stikke ind imellem hans læber, og han 
var i stand til at holde dem, så hans opsvulmede tunge blev 
lindret og blødgjort. De to børn talte ikke sammen, men 
af og til, når hun var færdig, satte hun sig ved hans side og 
sang. Og eftersom de havde berøvet ham hans egen stem-
me, lyttede han betaget til hende og kiggede op mod nat-
tehimlen, vidtstrakt og tindrende, som den roterede over 
dem i ørkennatten.
 Som de havde forudsagt, var drengen stærk, og han 
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overlevede. De behandlede ham bedre, efter de havde truk-
ket ham op af sandet. De gav ham en ny dragt, der var grøn 
med en hvid stribe, og et stykke klæde til at vikle rundt 
om hovedet, og de forklarede ham, at han ikke mere skulle 
være lænket sammen med resten, men skulle ride oppe bag 
slavehandleren på hans kamel, som det passede sig for de 
mest værdifulde varer. Hans sår var lægt fint, og selv om 
det stadig var en smule ømt, var røret ikke vokset sammen. 
Kopteren gav ham et tyndt, hult sølvrør og viste ham, hvor-
dan han skulle føre det ind i kroppen. “Når du skal pisse, 
stikker du det ind sådan her, kan du se?”
 Da tiden var inde til at bryde op, så drengen en anden 
gruppe af købmænd samle deres last i det lille karavanserai. 
En sammensat gruppe af mænd og kvinder var lænket sam-
men ved hals og ankler. De stod presset op ad en mur for 
at beskytte sig bedst muligt mod vinden, der blæste over 
sandet, så det piskede og stak dem i ansigterne. For enden af 
rækken genkendte drengen en lille skikkelse. Det var pigen, 
der havde hjulpet ham. “Hvad hedder du?” råbte han.
 Hun vendte sig, og han vidste, hun kunne se ham nu i 
hans nye grønne og hvide dragt, siddende bag kamelmeste-
ren.
 “Hvad hedder du?”
 “Li …”
 Hun råbte noget tilbage, men hendes ord blev til brud-
stykker i den stærke vind. Med knagende læder og et virvar 
af klokker fortsatte karavanen. Pigen lagde hænderne op om-
kring munden som en tragt. Hun råbte til ham igen. “Li …” 
råbte hun ind i vinden. “Lily.”

* * *

Nu, da Hassan stadig svævede på de usikre bredder mel-
lem erindring og død, brød dagslyset frem bag Det Gyldne 
Horn. På den anden side af Det Gyldne Horns vande i den 
bydel, de kalder Pera – reservatet for udlændinge og vantro 
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– sad mesterkokken John Carew på muren, der omgav den 
engelske ambassadørs have, og knækkede nødder.
 Natten havde været trykkende varm. Carew sad på mu-
ren, hvilket ambassadøren udtrykkeligt havde forbudt ham, 
uden skjorte, hvilket ambassadøren også udtrykkeligt havde 
forbudt ham, for at nyde den svalende friske morgenbrise. 
Under ham skrånede terrænet og gav ham et smukt udsyn 
over lunde med mandel- og abrikostræer. Ved vandkanten 
kunne han se klynger af bådehuse af træ, der tilhørte rigere 
købmænd og udenlandske gesandter. 
 Skønt muhamedanernes kald til morgenbøn havde lydt 
for mere end en halv time siden, var der endnu ikke me-
gen synlig gang i handelen, hverken på vandet eller i byen 
bagved. En svag dis med det fineste rosa farveskær (en far-
ve, der efter Carews erfaring ikke alene var karakteristisk 
for Konstantinopels daggry, den havde også nøjagtig den 
samme kulør som rosenbladssyltetøj), hvilede stadig over 
vandet og bredderne bagved. Netop nu trængte en enlig, 
lille kaik, Bosporusstrædets smalle robåd, igennem tågen og 
bevægede sig langsomt over mod Perakysten. Carew kunne 
høre årernes slag og plask og derefter skrigene fra mågerne, 
der kredsede over den og lynede i hvidt og guld, når de re-
flekterede morgenlyset.
 Med ét lettede tågen på den modsatte bred for hans øjne, 
og sultanens palads med cypresserne, der stod som sorte 
papirsilhuetter, og kuplerne og minareterne blev pludselig 
synlig: en fortryllet by i rosa og guld, sitrende over de di-
sede vande, som blev den holdt oppe af djinn.
 “Tidligt oppe, Carew,” lød en stemme under ham på ha-
vesiden af muren. “Eller har du slet ikke sovet?” 
 “Den herre,” hilste John Carew, mageligt henslængt på 
muren, i retningen af stemmen og fortsatte med at knække 
nødder.
 Paul Pindar, der var sekretær for den engelske ambassa-
dør, Sir Henry Lello, overvejede et øjeblik et af flere skarpe 
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svar, men tog sig i det. Hvis der var noget, han havde lært 
under sit flere år lange bekendtskab med Carew, var det, at 
det ikke var måden at håndtere ham på; en kendsgerning, 
han endnu ikke havde fået ambassadøren til at forstå, og det 
ville næppe heller lykkes ham. I stedet svingede han sig op 
på muren efter at have kastet et hurtigt blik i retning af det 
stadig sovende hus.
 “Tag en nød.” Hvis Carew bemærkede Pauls kortvarige 
løftede øjenbryn, lod han sig ikke mærke med det.
 Paul betragtede eftertænksomt den henslængte skik-
kelse. Håret, der var krøllet og uglet, nåede ned til skuld-
rene, kroppen var spinkel, men fast og smukt bygget og lige 
så fuld af undertrykt energi som strengen på en bue. Han 
havde ofte set Carew i aktion og beundret den præcision 
og ynde, han bevægede sig med, selv under de trangeste og 
varmeste forhold. Et utydeligt ar, der skyldtes et køkken-
skænderi, løb ned ad kæben fra hans øre til hans mundvig. 
Et øjeblik sad de to mænd i utvungen tavshed, en tavshed 
formet af et mangeårigt, umage venskab.
 “Og hvad er det for en type nødder?” sagde Paul til 
sidst. 
 “De kalder dem ’pistacier’. Se lige den grønne farve, 
Paul!” Carew lo pludselig. “Har du nogen sinde set en så-
dan skønhed i en gemen nød?”
 “Hvis ambassadøren ser dig her, Carew, efter at han ud-
trykkeligt …”
 “Lello kan hænge sig.”
 “Du bliver først klynget op, min ven,” gav Paul igen. 
“Det har jeg altid sagt.”
 “Han siger, jeg er færdig som kok, i hvert fald i hans 
hus. Jeg skal overlade køkkenet til det platfodede fedtbjerg 
Cuthbert Bull – den store grobrian, der ikke engang ved, 
hvordan man laver bosnisk kål …”
 “Tja …” Paul tog en nød til, “du har kun dig selv at tak-
ke for det.”

Det-gyldne-bur.indd   24 28/05/10   09.08



25

 “Ved du, hvad de kalder ham?”
 “Nej,” sagde Paul, “men det vil du utvivlsomt indvie 
mig i.”
 “Tågen.”
 Paul svarede ikke. 
 “Skal jeg fortælle dig hvorfor?”
 “Tak, det har jeg allerede regnet ud.”
 “Du smiler, ambassadesekretær Pindar.”
 “Mig? Jeg er hans højtærede excellences ydmygeste tje-
ner.”
 “Hans tjener, Pindar, men der er ikke noget ydmygt over 
dig, hvis han bare havde forstand til at se det.”
 “Og ydmyghed er noget, du kender til, kan jeg forstå.”
 “Tværtimod, på det område er jeg, som du udmærket 
ved, fuldstændig blank. Undtagen når jeg søber de kål, jeg 
selv har spyttet i. Ikke desto mindre ved jeg, hvad det vil 
sige at tjene.”
 “Slet ikke nok, Carew. Det sagde min far altid i alle de år, 
du var i hans tjeneste, hvis ’tjeneste’ er et dækkende ord for 
dine spilopper, hvilket jeg indimellem tvivler på,” sagde den 
ældste af de to i et blidt tonefald. “Det har vores højtærede 
ambassadør i det mindste ret i.”
  “Men din far forgudede mig.” Uden at fortrække en 
mine knækkede Carew fingerfærdigt en nød med den ene 
hånd. “Indtil han giver mig mit køkken tilbage, kan Lello 
rende og hoppe. Så du ham den morgen, da Thomas Dallam 
og hans mænd endelig åbnede den store kasse og opdagede, 
at hans kostbare gave var muggen og i stykker? Vores Tho-
mas – der for en Lancashire-mand har et temmelig farverigt 
sprog – sagde til mig, og det hører man ikke hver dag, at det 
så ud, som om Sir Henry sad på potten med hård mave.”
 “Af og til går du over stregen, Carew.” Selv om Pauls 
tonefald stadig var mildt, kastede han den håndfuld nødde-
skaller, han havde i hånden, væk med en utålmodig bevæ-
gelse. “Han er ambassadør og fortjener din respekt.”
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 “Han er Levantisk Compagnis mand.”
 “Han er dronningens udsending.”
 “Men han er først og fremmest købmand. En sandhed, 
der kun er alt for kendt blandt de andre udlændinge her i 
Konstantinopel, især den venezianske bailo og den franske 
ambassadør, og de foragter os af samme grund.”
 “Så er de tåber,” sagde Paul studst. “Vi er alle sammen 
købmænd nu, da vi alle står i det ædle Compagnis tjeneste, 
og det er ikke noget at skamme sig over. Tværtimod er vo-
res rigdom, din og min – og hele vort lands rigdom, mærk 
dig mine ord – afhængig af det. Og den kendsgerning har 
aldrig skadet vores stilling hos tyrkerne. Faktisk agter de os 
højere nu, end de nogen sinde har gjort.”
 “Men kun når det er hensigtsmæssigt for dem at gøre 
det.”
 “Og det er det. Meget hensigtsmæssigt,” kom Paul kløg-
tigt igen. “Ikke kun når det gælder handel, som gavner dem 
i lige så høj grad som os, men fordi vi har en fælles fjende i 
Spanien. De vil måske prøve at spille os ud mod venezianerne 
og franskmændene, men det er bare et spil. Sagen er, at de har 
lige så meget brug for os, som vi har for dem. Vidste du, at 
sultanmoderen, Hendes Majestæt Safiye, der beskrives som 
en magtfuld kvinde (endskønt Lello aldrig vil medgive det) 
korresponderer personligt med vores dronning? Hun har al-
lerede sendt hende gaver, der modsvarer værdien af dem, vi 
overbragte hende fra England, og agter at gøre det igen, hører 
jeg. Jeg er blevet bedt om at bringe dem med tilbage.”
 “Hvordan kan nogen have magt, når de sidder indespær-
ret på det sted?” Carew pegede på kuplerne og spirene på 
den anden side af det blanke vand under dem. “Stortyrken 
selv er ikke meget mere end en fange dér, fortæller janitsha-
rerne.”
 Den tidlige morgendis havde fuldstændig opløst sig nu, 
og en halv snes kaiker og nogle andre større fartøjer havde 
påbegyndt dagens handel langs kysten.
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 “De siger, der er hundredvis af kvinder derinde, alle sam-
men sultanens slavinder og konkubiner, og at de aldrig, så 
længe de lever, må vise deres ansigt for nogen anden mand,” 
fortsatte Carew.
 “Deres kultur er meget anderledes end vores, men må-
ske er det ikke helt, som vi tror.”
 “De siger også noget andet om sultanmoderen.” Carew 
vendte sig mod Paul igen. “Nemlig at hun fandt behag i den 
yderst belevne ambassadesekretær Pindar, da han kom for 
at overbringe dronningens gaver. Du milde skaber!” Ca-
rews øjne lyste. “Det må have givet Tågen mere end bare 
almindelig hård mave.”
 Paul måtte overgive sig og le.
 “Kom nu ud med det, Paul. Hvordan er hun? Sultan-
moderen, den gamle tyrk Sultan Murads yndlingshustru. 
De siger, at da hun var ung, var hendes skønhed så stor, at 
han forblev hende tro i mere end tyve år.”
 “Jeg så hende ikke. Vi talte igennem et gitter. Hun talte 
til mig på italiensk.”
 “Er hun italiener?”
 “Nej, det tror jeg ikke.” Paul huskede skyggen bag skær-
men, hvis tilstedeværelse mere føltes end sås, som en præst 
ved et skriftemål. Han huskede en stærk parfume, mystisk 
som en have indhyllet i nattens dufte, både sød og jordag-
tig; et svagt indtryk af mange ædelstene; og den mirakuløse 
stemme, dyb, fyldig og fløjlsagtig. “Hun taler ikke som en 
indfødt italiener,” sagde han og tilføjede eftertænksomt: 
“Men jeg har aldrig hørt en smukkere stemme i hele mit 
liv.”
 De to mænd faldt hen i tavshed igen og lod deres blikke 
vandre ud over Det Gyldne Horns vande mod de fjerne cy-
pressers sorte sværd og bag dem sultanpaladsets halvskjulte 
tårne. Pludselig var det ikke længere muligt at se bort fra 
den egentlige anledning til, at de var mødtes her i ambas-
sadehavens tidlige morgens uforstyrrethed. 
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 “Pigen, Paul …”
 “Nej.”
 “Hun er derinde, Paul.”
 “Nej!”
 “Nej? Jeg ved det.”
 “Hvordan ved du det?”
 “Fordi jeg så hende, Paul. Jeg så Celia med mine egne 
øjne.”
 “Umuligt!” Paul greb Carews håndled og vred det hårdt 
rundt. “Celia Lamprey er død.”
 “Jeg siger jo, jeg så hende.”
 “Så du hende med dine egne øjne? Jeg stikker øjnene ud 
på dig, Carew, hvis du lyver!”
 “Jeg sværger ved mit liv, Pindar! Det var hende.” Tavs-
hed. “Spørg Dallam. Han var sammen med mig.”
 “Det kan du være forvisset om, at jeg gør.” Han lod Ca-
rews håndled falde. “Men tag ikke fejl, John. Hvis nogen 
tyrk får nys om bare detaljer af dette eventyr, vil det være 
døden at indrømme det.”
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