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Til mine veninder.

Gud ved, hvad jeg har gjort for at fortjene jer.

Tak, for at I findes.
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“It is a truth universally acknowledged, 

that a single man in possession of a good fortune,

must be in want of a wife.”

JANE AUSTEN, 1813
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PROLOG

Gamla Stan

Stockholm

November 1880

P
 lanen var så enkel, så smuk.

  Alt, hvad der nu var brug for, var et par velvalgte ord til de 

rette personer, og hans sociale isolation ville være en saga blot. 

Han smilede for sig selv og trådte ud på brostenene, hvor han blev 

mødt af kulde og silende regn. Han slog kraven op som beskyttelse 

mod vindstødene fra Saltsjön og stak hænderne i lommerne.

 Hun ville naturligvis kvie sig, men hun ville føje sig – hun havde 

intet valg. Han åndede ind, fyldte lungerne og åndede ud igen. Ingen 

ville tage sig af, hvad hun ønskede, følte eller mente.

 Med lange skridt forlod han den beskidte, trange gyde og gik ned 

mod Skeppsbroen. Bortset fra nogle få butiksfrøkener og en ældre 

mand i pelsfrakke og hat bestod folk på Skeppsbrokajen af luvslidte 

menneskeskæbner; fattigfolk, der krøb sammen for blæsten. Henne på 

Blasieholmen lokkede Grand Hotel med sin nybyggede luksus, og han 

skyndte sig det sidste stykke, skråede over skinnerne, veg tilbage for 

en hestesporvogn og nærmede sig hotellets vestibule. Portneren buk-

kede og holdt døren for ham, og han trådte ind, afleverede sit overtøj 

og handsker. Lod sig omslutte af varmen, ekstravagancen og de dis-

krete lyde.

 Det var et vigtigt møde, han havde foran sig. Et afgørende møde.

 Han havde en jomfru til salg.
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1

Operaen

Stockholm

December 1880

B eatrice Löwenström steg ud af droschen. Der var frost i luften, 

og kulden fra gadebelægningen trængte igennem sålerne på 

de nye aftensko. Hun så sig om, mens hun ventede på, at kusken skul-

le hjælpe kusinen, fætteren og onklen ud. Rundt om dem trillede vog-

ne, droscher og enkelte firhjulede landauere med opslåede kalecher 

ind på torvet, og lyden af hove og hestesko mod gadebelægningen var 

overdøvende. En flok unger stod neden for statuen af Gustav II Adolf 

og gloede måbende på de ankomne teatergæster, og det stak hende i 

hjertet, da hun bemærkede deres tynde tøj. Under sin egen kåbe kunne 

Beatrice mærke de isnende vinde mod huden, trods lagene af bomuld, 

linned og silke og meter efter meter af taft, flæser, kniplinger og blon-

der. Børnene måtte være blåfrosne af kulde.

 De øvrige gæster i hendes selskab var begyndt at gå over mod ve-

stibulen, men Beatrice blev stående. Hun bøjede hovedet bagover og 

kiggede op på den oplyste facade. En del mente, at Operaen – der snart 

kunne fejre hundrede års jubilæum – var umoderne og nedslidt, men 

hun havde altid ment, at den var smuk med sine hvide søjler og hvæl-

vede portaler. Netop som hun skulle til at skynde sig efter de andre, 

trillede endnu en landauer ind over brostenene og afskar hende vejen. 

Med sin lakerede yderside, sine røde eger og forgyldte detaljer var 

Punktum-Ægtepagten.indd   11 30-05-2011   15:11:39



12

den mere luksuriøs end nogle af de andre ekvipager på torvet, og hun 

spekulerede over, hvem den tilhørte. Kusken strammede tøjlerne, og de 

fjerudsmykkede heste prustede.

 “Bea! Kom nu, du bliver kold,” råbte Sofia, og Beatrice nikkede mod-

villigt til svar. Temperaturen var faldet, det støvregnede, og hun mær-

kede efter med hånden, om hætten beskyttede hende mod regndrå-

berne. Fugten fik hendes hår til at krølle uregerligt, og hun kunne kun 

håbe på, at den smukke frisure ikke var helt ødelagt. Hun skyndte sig 

efter det lille selskab, der allerede var på vej ind, samtidig med at hun 

ville ønske, at hun havde nået at se, hvem der var ankommet til Ope-

raen i den iøjnefaldende ekvipage.

Inde i landaueren rejste Charlotta Wallin sig. Diamanterne, hun bar 

rundt om halsen, skinnede om kap.

 “Er du ikke glad for, at du købte den?” spurgte hun og glattede sin 

kjole.

 “At jeg købte den?” svarede Seth Hammerstaal retorisk. Vognen – 

som var blevet leveret fra Stockholms dyreste karetmager ugen inden 

– var indrettet med en absurd mængde gyldne kvaster og tyk fløjl, og 

nu betragtede han sin elskerinde med morskab. “Som jeg husker det, 

var det dig, der ville have den,” sagde han og rakte ud efter dørhånd-

taget. “For mig er det nok, at du er tilfreds.”

 “Ingen af mine venner har sådan en vogn,” sagde Charlotta og trak 

minkpelsen op om skuldrene. “Kun jeg.”

 “Vi kunne tage hjem i stedet,” sagde han, da et billede af, hvordan 

de havde tilbragt eftermiddagen, trængte sig på. “Så kan du vise mig 

præcis, hvor tilfreds du egentlig er.”

 Men Charlotta rystede på hovedet. “Sno dig nu ikke udenom, kære-

ste, vi morer os jo sådan, når vi går ud,” sagde hun.

 “Ikke helt i samme grad, som når vi er hjemme hos dig.” Han åb-

nede døren, steg ud og rakte hende hånden.

 “Jeg lader mig ikke narre, jeg ved, at du er glad for, at du fulgte 

med,” lo hun og lagde sin hånd i hans.

 “Ovenud lykkelig,” svarede han, og Charlotta lo igen. Lys strømmede 
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ud af vestibulens mange indgangsdøre, og jo nærmere de kom, desto 

højere blev lyden af stemmer. Seth tilbageholdt et støn, da han kom i 

tanke om, at det var Aida, de skulle se. Aida var lang. Uendelig lang.

Inde i Operahusets vestibule myldrede det med teatergæster. Fest-

klædte kvinder med deres familier, ældre herrer med gråsprængte 

bakkenbarter og grupper af unge mænd, der blandede sig med over-

klassens døtre og mænd i selskabstøj.

 Beatrice foldede sin vifte ud, mens hun ventede på sit selskab. Duf-

ten af parfume og pudder blandedes med lugten af cigarrøg. Hun hav-

de været bekymret for, om den nye aftenkjole – der var så smal i taljen, 

at hun havde svært ved at trække vejret – ville være alt for udringet, 

men hun så flere kvinder, der havde en betydelig dybere dekolletage 

end hende selv. En dæmpet lyd fik hende til at vende sig om. Hun smi-

lede til sin kusine, Sofia, der så sig om i vestibulen med store øjne.

 “De andre kommer om et lille øjeblik,” sagde Sofia. “Papa mødte no-

gen, han kendte.” Hun lagde en hånd på Beatrices arm. “Jeg havde in-

gen anelse om, at der ville være så mange mennesker,” hviskede hun 

og foldede viften ud. Brystet hævede og sank i kjolen. En mand stand-

sede foran dem og gloede åbenlyst på Sofia. Hun rykkede tættere på 

Beatrice. “Jeg er glad for, at du fik lov til at komme med denne gang,” 

mumlede hun bag viften. Manden fortsatte hen over marmorgulvet, 

men lettelsen blev kortvarig, da endnu en mand stoppede og spær-

rede øjnene op ved synet af hende. At være ude sammen med sin et år 

yngre kusine var sjældent særligt flatterende for selvværdet, tænkte 

Beatrice, men det her grænsede til det absurde. Sofias nye aftenkjole i 

pudderrosa gjorde selvfølgelig sit. Med sine påsyede roser og smalle 

fløjlsbånd – specielt bestilt hos Augusta Lundin, Stockholms mest ef-

tertragtede syerske – og med en ufattelig smal talje understregede den 

kusinens lidt skrøbelige skønhed. I morgen ville deres portvagt helt 

sikkert skulle drive horder af mænd væk; mænd, der kom forbi i håb 

om at få et glimt af den lyshårede syttenårige pige med de brune øjne.

 “Jeg går ikke ud fra, at du kan se lidt mindre bedårende ud, vel, min 

kære?” sagde Beatrice.
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 Sofia slog afværgende ud med hånden. “Der kommer Edvard,” sag-

de hun i stedet og pegede diskret på broren, der kom gående hen over 

gulvet imod dem.

 Edvard Löwenström slentrede nonchalant gennem folkemængden. 

Han havde en mørk kjolejakke på, elegante grå bukser og en farverig 

kravat. Gud havde været i godt humør, da han skabte de to søskende, 

tænkte Beatrice, da hun så den røre, Edvard vakte hos de kvindeli-

ge teatergæster. De to søskendes skønhed var næsten overvældende. 

Usikkert strøg Beatrice hånden ned over sin kjoles lysegrønne silke. 

Foran var den stram og enkel, men bagtil stod den ud i komplicerede 

draperinger og flæser, dekoreret med bånd og små roser, inden den 

endte i et lille slæb. Det var en smuk aftenkjole, men i selskab med So-

fia og Edvard kunne hun lige så godt have været usynlig. Hun rettede 

dog ryggen, da Edvard nåede hen til dem.

 “Hvad?” spurgte hun, da Edvard først bukkede og derefter så gran-

skende på hende.

 “Ingenting,” svarede han. “Det er bare første gang, jeg ser dig i af-

tentoilette. Det klæder dig.” Han blinkede. “Papa bad mig føre jer ind,” 

fortsatte han, inden Beatrice nåede at reagere på komplimenten. Han 

rakte dem hver især en arm. Søsteren tog den ene, Beatrice den anden, 

og sammen begyndte de at bane sig vej hen over det sort-hvide mar-

morgulv.

 Operaen var velbesøgt, Aida var en stor succes, og det var ikke så 

nemt at gå tre på række. Beatrice sakkede bagud, og pludselig snub-

lede hun og stødte ind i en anden teatergæst. Sammenstødet var vold-

somt, og hun skar en grimasse, idet hun mumlede undskyld.

 “Ingen årsag,” svarede manden, hun var stødt ind i. Hun så op, og et 

par intelligente grå øjne mødte hendes. Manden nikkede og vendte sig 

så igen om mod sin ledsagerske, en leende kvinde, der bar så udrin-

get en kjole, at Beatrice ikke kunne lade være med at stirre. De nøgne 

skuldre var pudrede, og hun havde tætsiddende hudfarvede handsker 

på, hvilket bare understregede illusionen af nøgenhed. Det guldfar-

vede aftentoilette var virkelig storslået. Og dekolletagen – Beatrice 

havde aldrig set så stort et brystparti, en sådan overflod af – ja, af alt. 
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Kvinden lo og gestikulerede, og Beatrice så fascineret på hendes gene-

røse fylde. Det skulle ikke overraske hende, hvis … Af en eller anden 

årsag kiggede manden på Beatrice igen, og hun vågnede op. Havde 

han bare været en anelse langsommere i sine bevægelser, havde Bea-

trice nået at vende sig om. Nu blev hun i stedet afsløret med åben 

mund. Manden trak på smilebåndet og hævede det ene øjenbryn, og 

pinlig berørt indså Beatrice, at han vidste præcis, hvad hun havde 

stirret på. Genert lukkede hun munden, men det var for sent, manden 

havde allerede vendt hovedet væk. Han sagde noget til kvinden i den 

udringede aftenkjole, og hun lo højt. Beatrice opdagede, at hun stadig 

holdt vejret og åndede ud, imens hun prøvede at overbevise sig selv 

om, at det elegante par ikke grinede af hende. Forlegent skyndte hun 

sig efter kusinen og fætteren.

Familien Löwenström havde sine pladser på første række til højre for 

Kongelogen. Rundt om dem blev der talt og grinet højt; mange besøg-

te først og fremmest Operaen for at blive set, men Beatrice ventede 

utålmodigt på, at forestillingen skulle begynde. Tæppet gik op, og hun 

bed sig i læben af ren og skær forventning. Da operaen begyndte, for-

svandt hun ind i en anden verden, en verden befolket af slavinder, fa-

raoer og egyptisk hede. Nu og da skævede hun til Sofia, der havde lige 

så blanke øjne og var lige så koncentreret som hende selv. De sidste 

toner før pausen lød, klapsalverne dundrede, og tæppet gik ned. Det 

havde været magisk.

 Nede på parkettet så Beatrice en høj, bredskuldret mand rejse sig. 

Det var manden, hun var stødt ind i i vestibulen. Hans ledsagerske – 

kvinden i den afslørende kjole – greb sin aftentaske, vifte og sjal, mens 

hun konverserede med folk på pladserne ved siden af. Imens stod man-

den og stirrede hen over stolerækkerne. Han var iført sorte klæder, og 

håret var kortklippet, men han var samtidig så glatbarberet, at det gav 

hans alvorlige ansigt et næsten sårbart udtryk. Hans ledsagerske gjor-

de en koket gestus, og Beatrice så, hvordan han straks vendte sig om, 

tog hendes hånd i sin og smilede langsomt og udfordrende til hende 

på en måde, der fik det til at kilde i maven på Beatrice. Men kvinden 
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daskede bare legesygt til ham med viften og fortsatte så sin samtale. 

Manden gav sig igen til at spejde ud over salen. Han kastede et blik op 

mod logerne, og Beatrice trådte straks et skridt tilbage.

 Det sidste, hun ville, var endnu en gang at blive grebet i at glo som 

en usofistikeret landsbypige.I pausen forsvandt de fleste mænd hen til 

en af de caféer, der lå ved siden af Operahuset, men Edvard og onkel 

Wilhelm begav sig i stedet hen til den foyer, der var forbeholdt over-

klassen. For ikke at tilbringe pausen i teatersalen fulgte Beatrice og 

Sofia med. Fødderne sank ned i et tykt gulvtæppe, en åben pejs spred-

te sin varme ud i rummet, og glassene klirrede. Beatrice fik øje på sig 

selv i et af de mange forgyldte spejle. Edvard havde ret, den grønne 

farve klædte hende faktisk, tænkte hun. Den glamourøse aftenkjole 

var så langt fra de enkle hverdagskjoler, hun plejede at gå med, at hun 

smilede til sit eget spejlbillede. Elegante kvinder konverserede med 

mænd i deres stiveste puds under krystalkronerne, og selvom det gan-

ske vist var skægt at betragte alle disse fine mennesker, ville en lille 

del af Beatrice langt hellere gå på opdagelse i Operahuset.

 Edvard og onkel Wilhelm havde trukket sig lidt væk fra dem og 

påbegyndt en lavmælt samtale. Nogen havde åbnet et vindue ud mod 

Strömmen, og man kunne fornemme vinteren i den blandede aften-

luft. Beatrice betragtede onklen, der ikke havde sagt et eneste ord til 

hende hele aftenen. Hun spejdede længselsfuldt hen mod døren, der 

stod åben. Hun prøvede at lade være med at vippe rastløst med den 

ene fod. Sofia var ved at hilse på en ældre kvinde, der var en af hendes 

mors bekendte, og Beatrice forsøgte at følge interesseret med i sam-

talen. Men tankerne drev væk. Hun ville ikke stå og tale om, hvor man 

kunne købe silkebånd, eller hvor svært det var at gøre de stockholm-

ske piger til gode tjenestepiger. Ikke når hun var i Operaen. Det eneste, 

hun ville, var at se sig om. Hun skævede til onkel Wilhelm. Hun havde 

læst, at der skulle hænge et enestående portræt af Jenny Lind i rollen 

som Norma et sted i huset. Desuden skulle der også være en stor sam-

ling malerier og skulpturer, som hun havde håbet på at få at se. Foden 

vippede. Hun foldede viften ud. Hun foldede den sammen igen. Man 

skulle ikke være videre intelligent for at regne ud, at hendes bistre 
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formynder ikke ville sætte pris på, at hun vandrede ud på egen hånd. 

Hun sukkede.

 Sofia lænede sig ind mod hende. “Hvem er det der?” hviskede hun 

og så på en mand, der havde sluttet sig til Edvard og onkel Wilhelm.

 “Ingen anelse,” svarede Beatrice.

 Manden så ud til at være i tresårsalderen, høj og konservativt 

klædt i kjolejakke og hvidt halsbind. Edvard nikkede til dem, og det 

gav et sæt i manden, da han fik øje på Sofia, men sådan reagerede alle 

jo, så Beatrice tilgav ham det. Så fik han øje på Beatrice. Hans øjne var 

lyse og kolde som vintersolen, og da de tre mænd bevægede sig hen 

imod dem, smilede han ikke det mindste.

 “Grev Rosenschiöld,” sagde Edvard. “Må jeg præsentere Dem for 

min søster, Sofia? Og dette er vores kusine, Beatrice.”

 Beatrice nejede, og greven bukkede i hendes retning. Noget glim-

tede i de blege vinterøjne, som Beatrice ikke kunne tolke.

 “Mig en fornøjelse,” sagde han, og hvis der havde været et anstrøg 

af varme i hans blik, ville hun måske have troet ham.

Et stykke derfra i foyeren stod Seth Hammerstaal og holdt øje med 

selskabet.

 “Nogen, du kender?” spurgte Charlotta og fulgte hans blik. Hun tog 

et stykke konfekt fra fadet, som Seth holdt hen imod hende, og puttede 

det i munden.

 Seth lagde hovedet på skrå. Greven genkendte han selvfølgelig, 

men ikke de andre.

 “Hvorfor spørger du om det?” spurgte han.

 “Han så så vred ud, da han kiggede i din retning tidligere,” sagde 

Charlotta og udvalgte sig endnu et stykke. “Hvad har du gjort ham?”

 “Hvad får dig til at tro, at jeg har gjort ham noget?” spurgte han 

uberørt.

 Men Charlotta lod sig ikke narre af hans lette tone. Dagspressens 

vane med at fremstille Seth som en hensynsløs forretningsmand var 

ikke taget ud af det blå. Hun løftede skeptisk øjenbrynet i hans ret-

ning.
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 “Jeg har måske tildelt ham et økonomisk slag eller to for nogle år 

siden,” svarede han. Charlotta lo.

 “Hvad hedder han? Jeg har ikke set ham tidligere.”

 “Nej, jeg antager ikke, at grev Rosenschiöld er en flittig operagæst,” 

svarede Seth. “Hvis jeg husker ret, har han en forkærlighed for mindre 

respektable etablissementer.”

 Charlottas øjne strålede. “Greve, sagde du?”

 Seth så på sin smukke elskerinde. Charlotta havde en forkærlighed 

for aristokratiske mænd og deres formuer. Hun havde oftest en greve 

eller en prins som sin beskytter. Han selv var en af få ubetitlede und-

tagelser. Men han var også uanstændigt rig.

 “Greve,” sagde han bekræftende.

 “Hm.”

 “Du er en stor pige, Charlotta,” sagde Seth. “Hvis du vil sætte jagten 

ind på en greve, vil jeg ikke forhindre dig i det. Men du skal vide, at 

Rosenschiöld er djævelen selv. Det er bedst, du ved, hvad du giver dig 

i kast med, inden du kaster snøren ud.”

 “Er du ikke det mindste jaloux?” spurgte Charlotta og spidsede læ-

berne.

 Seth rystede på hovedet over hendes forsøg. Hans opmærksomhed 

blev i stedet fanget af den langbenede, rødhårede unge kvinde, der 

stod ved siden af greven og trippede, mens hun spejdede ud i rummet. 

Det gik op for ham, at det var hende, han var stødt ind i i vestibulen, 

og han smilede af hendes rastløshed. Charlotta talte videre, men sam-

talen var begyndt at kede ham, og den rødhårede kvinde så ud til at 

være på vej væk. De burde ikke lade hende gå selv, tænkte han og rak-

te Charlotta konfektfadet. “Jeg må have lidt luft,” undskyldte han sig. 

“Du har sikkert et dusin venner her.” Han kiggede på Rosenschiöld. 

“Og så selvfølgelig den gode greve. Jeg forlader dig for en lille stund. 

Gør som du vil, men jeg forventer, at vi tilbringer natten sammen.”

 Charlotta trak på skuldrene, og Seth gik hen mod udgangen. Den 

rødhårede kvinde var allerede listet ud. Han så hende gå hen mod 

trappen og fulgte efter.
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2

B eatrice gik hurtigt gennem den snævre korridor. Hun havde 

blikket rettet fremad, drejede om et hjørne, endnu et, og da 

hun så en dør stå på klem, sneg hun sig ind i rummet og så sig om-

kring. Det var tomt, og der var kun få malerier. Hun spekulerede på, 

om hun skulle …

 “De burde ikke vandre rundt alene,” sagde en stemme bag hende, og 

Beatrice hoppede af bar forskrækkelse og vendte sig om. Usikkert lod 

hun blikket feje hen over rummets vægge. Til trods for at man kunne 

høre stemmer fra korridoren udenfor, var dette lokale helt tomt. Bort-

set fra hende selv og manden, hun tidligere var stødt ind i, og som nu 

stod og lænede sig op ad dørkarmen. Beatrice begyndte at sige noget, 

men fortrød. Der var intet at sige, han havde ret, hun burde ikke være 

her alene. Hun var en ung kvinde, og hendes rygte afhang af, hvordan 

hun opførte sig. Hun havde altid syntes, at det var uretfærdigt, at Ed-

vard kunne være væk i flere timer, nogle gange hele nætter, uden at 

nogen bekymrede sig om hans rygte, mens Sofia og hun ikke kunne gå 

nogen steder uden selskab; en anstandsdame eller en slægtning.

 “Der er et andet lokale med flere malerier,” sagde han. Øjnene funk-

lede mod hende. “Vil De se det?”

 Alle Beatrices alarmklokker ringede. Hun vidste, at hun burde tak-

ke nej til et sådant forslag, at hun burde gå tilbage til familien og tryg-

heden og ikke stå og tale med en fremmed mand. Men hun kunne al-

ligevel ikke lade være med at spørge: “Hvor?”

 Han rettede sig op. “Kom.”
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 Hun fulgte tavst efter ham med bøjet nakke. Hjertet bankede i bry-

stet. Det her var ikke det samme som at læse en forbudt bog i det 

skjulte eller forsvinde ud i solen i stedet for at sidde indenfor og bro-

dere. Det her var sådan noget, hendes guvernanter plejede at advare 

hende imod. Det her var dumt. De befandt sig nu i en af de korridorer, 

hvor sangernes garderober lå. Hun turde ikke se på ham. Han tryk-

kede et dørhåndtag ned og åbnede en dør. En summen af stemmer og 

dæmpede grin mødte dem.

 “Hvor er vi?” hviskede hun. Blodet dundrede så meget i ørerne, at 

hun knap nok kunne høre sin egen stemme.

 “Kunstnerfoyeren. Vær stille, ellers bliver vi bedt om at gå.”

 Det var et forholdsvist enkelt rum, stort, med vinduer ud mod 

Strömmen, trægulv og lysegrå vægge, og det var ikke tomt. Hovedrol-

leindehaveren stod og talte med dirigenten og drak øl. En skuespiller 

– en af de etiopiske slaver – lå henslængt i en rød sofa og røg. Under 

krystalkronen mundhuggedes to musikere fra orkestret med hinan-

den. Ingen tog notits af de to indtrængende.

 “Er De bange?” hviskede manden. Beatrice rystede på hovedet. Hun 

var ikke bange, hun var skrækslagen. “Følg med mig,” sagde han og 

gik ind. Beatrice tøvede, men så fik hun øje på det. Der – i en enorm 

guldramme på den ene væg hang den verdensberømte sopran Jenny 

Lind. Og derhenne et kobberstik af Gustav den tredje. Og yderligere et 

stykke derfra endnu flere portrætter og buster.

 I al den tid Beatrice lod blikket fare hen over de forskellige male-

rier, var hun ekstremt bevidst om mandens nærvær. Hun studerede et 

portræt, skævede op mod et loftsmaleri, inden hun fæstnede blikket 

på endnu et stort maleri i guldramme. Hun kunne mærke hans blik 

brænde i ryggen og indså, at han stod og så på hende. Hun vendte sig 

om. “Er der noget galt,” spurgte hun.

 Men han rystede på hovedet og smilede. “Ingenting.” Han pegede 

på et farverigt maleri. “Kan De lide det?”

 Beatrice rynkede på næsen. “Synes De ikke, at det er en anelse 

ostensivt?” spurgte hun.

 Det trak i hans ene mundvig. “Hvordan skal jeg kunne det?” spurgte 
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han. “Jeg ved ikke engang, hvad det betyder.”

 Hun begyndte at le. “Tilgiv mig, det …” Klokken, som markerede, at 

pausen var ved at være til ende, gav sig til at ringe, og Beatrice slog 

hånden for munden. Hun havde været væk alt for længe.

 “Vi bør gå,” sagde han. “Kom, lad mig følge Dem tilbage.”

 De gik tavst tilbage gennem korridorerne. De stoppede op uden for 

døren til den store foyer, hvor onklen, fætteren og kusinen var begyndt 

at røre på sig. Hun så spørgende på manden, usikker på, hvad hun 

skulle sige. Hun havde taget en kolossal risiko ved at følge med ham. 

Nu følte hun sig sårbar, som om han vidste noget om hende, som hun 

helst ikke ville have afsløret for en fremmed.

 Men manden sendte hende bare et smil, hun ikke kunne tolke. “Far-

vel,” sagde han.

 Et kort øjeblik så det ud, som om han ville sige noget mere, men så 

bukkede han og forlod hende.

Seth overtalte Charlotta til at forlade Operaen, inden sidste akt be-

gyndte. Han vidste allerede, hvordan Aida endte, og han fandt ingen 

fornøjelse i tragedien, ikke i dag, så de forlod deres pladser og kørte 

hjem til hende.

 Kun iført sin tunge parfume tog Charlotta imod ham i sengen. Bag-

efter faldt hun i søvn lige så hurtigt, som hun plejede, men Seth lå 

vågen. Ikke engang elskoven havde jaget hans rastløshed på flugt. Di-

stræt strøg han hånden hen over hendes blanke lyse hår og tog sig 

selv i at overveje, hvordan det ville se ud, hvis det var ildrødt i stedet.

 Charlotta mumlede i søvne.

 Han rejste sig fra sengen, gik gennem huset. Charlotta lejede det 

møbleret, og der lå et lille forsømt bibliotek i den anden ende. Med en 

petroleumslampe i hånden gennemgik han bøgerne, indtil han fandt 

en ordbog og det ord, han ledte efter.

 Han klappede bogen sammen igen, gik tilbage til soveværelset og 

klædte sig på. Fløjtende spadserede han den korte vej til Blasieholms-

torget og hjem til sig selv.
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3

Familien Löwenströms hjem

Stockholm

F ra at være to unge kvinder, hvis sociale liv – såfremt det over-

hovedet kunne kaldes sådan – kunne beskrives som stilfærdigt, 

var december ved at udvikle sig til en rigtig hektisk måned, tænkte 

Bea trice. Hun var ved at gøre sig klar til Landshøvdingens selskab, 

som hele familien Löwenström skulle med til, bortset fra tante Har-

riet, der som sædvanlig var en anelse sløj. Beatrice tog ørenringe på og 

glædede sig over afbrydelsen i hverdagen. Tante Harriet havde et sart 

helbred, og onkel Wilhelm arbejdede fra tidlig morgen til sen aften og 

havde stort set ingen omgangskreds. I vintersæsonen, hvor de fleste på 

deres alder rendte til et hav af sociale arrangementer, tilbragte Sofia 

og Beatrice for det meste tiden i hinandens selskab sammen med deres 

engelske anstandsdame. De læste, gik ærinder og på enkelte visitter. 

Om søndagen gik hele familien i kirke, og et par aftener om måneden 

fik onklen besøg af forretningsforbindelser, hvor de agerede værtinder 

i Harriets sted. Det havde taget Beatrice flere år at vænne sig til denne 

ensformige tilværelse, som kun blev afbrudt et par måneder hver som-

mer, hvor de tog på landet. Da de var yngre, havde de haft guvernanter 

og var endda blevet undervist af Edvards privatlærere, men siden det 

forår, de blev konfirmeret, ansås deres undervisning for afsluttet.

 Jeg får i hvert fald broderet en del, tænkte hun og trak de lange af-

tenhandsker på, som hørte til den nye elfenbenshvide aftenkjole. Fron-
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ten var helt enkel, nærmest kysk, men bagtil faldt den ud i et elegant 

guldbroderet slæb. Hun tog sjalet, der hørte til, og gik hen mod trap-

pen.

 “Er du klar?” spurgte Sofia, som allerede ventede i forstuen. Beatrice 

nikkede, glad for at kunne forlade huset på Drottninggatan 28 for en 

stund.

 De sagde farvel til portvagten og gik ud i kulden. Vejret var slået om, 

og det havde været ualmindelig koldt hele den sidste uge. En tynd is-

skorpe havde lagt sig over Mälaren og Saltsjön, og man anede løftet om 

sne i luften.

I den fine salon i Landshøvdingens residens stod aftenens værtinde, 

Karin Hielm, og hilste på gæsterne, der trådte ind i hendes hjem. Hun 

trykkede hænder, nejede for aristokratiet og omfavnede de kvinder, 

hun kendte godt. Der blev skænket punch fra en stor krystalskål, tunge 

gardiner var trukket for vinduerne for at beskytte mod kulden, og flere 

kaminer varmede rummet op. Beatrice smagte på den røde punch. Ka-

rin og hendes ægtemand, Stockholms Landshøvding, Hjalmar Hielm, 

indbød hver vinter til et stort, men uformelt selskab. Der blev normalt 

inviteret 30-40 gæster, og Sofia og hun havde glædet sig i flere uger. 

Beatrice blev præsenteret for en mand, der hed Johan Stjerneskanz, 

en ung jurist, der ifølge Karin var enestående dygtig og begavet. So-

fia nejede for et tysk grevepar og komplimenterede deres datters kjole. 

Landshøvdingen gav hånd til Wilhelm Löwenström, spøgte og fik en 

anstrengt mine retur. Den alvorlige Wilhelm havde en tendens til at 

misforstå spøgefuldheder.

 “Hvor vidunderligt at se jer,” sagde Karin. Hun gav pigernes hænder 

et klem og smilede kærligt til dem begge. “Jeg er nødt til at cirkulere,” 

fortsatte hun, “men jeg har én her, som jeg fik fortalt, at I allerede ken-

der.” Hun tog et skridt til siden, og Beatrice fik øje på en mand, hun om-

gående genkendte.

 Grev Rosenschiöld kom gående hen over det tykke tæppe imod dem, 

og hun spurgte sig selv, hvad han lavede her? Det var ingen overdri-

velse at sige, at Karin og Hjalmar kendte alle af betydning i Stockholm, 
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men alligevel havde hun ikke forventet at møde Rosenschiöld i den 

hyggelige lejlighed.

 “Frøken Beatrice. Frøken Sofia.”

 Beatrice nejede og granskede hans ansigt. Egentlig ser han ikke så 

værst ud, trods sin alder, og var han ikke så arrogant, ville jeg måske 

synes om ham, tænkte hun og smilede venligt. Men da greven helt uge-

nert stirrede ned i Sofias kavalergang, konkluderede Beatrice, at hun 

nok alligevel ikke brød sig om ham.

 Efter nogle få minutters småsnak bukkede greven endelig og gik vi-

dere. Beatrice og Sofia nåede at udveksle et lettet blik, inden en ven til 

familien kom hen til dem og gjorde krav på Sofias opmærksomhed.

 Hun havde altid syntes om denne lejlighed, konstaterede Beatrice. 

Væggene var så fulde af malerier og fotografier, at man knap nok kun-

ne se det røde brokadetapet, og der var ingen sofagruppe, lænestole 

eller andre stole, der ikke var dekoreret med et hæklet tæppe eller et 

silkesjal. De mange stearinlys skabte en dæmpet og hyggelig belys-

ning. I den modsatte ende af den fyldte salon så Beatrice, hvordan 

Karin naturligt hilste på sine venner, fik dem til at le og føle sig vel-

komne. Hun kunne godt lide Karin og Hjalmar. Karin var klog og hav-

de altid et venligt ord at sige, og Landshøvdingen havde intet imod at 

diskutere med en ung kvinde eller at lytte til hendes meninger uden at 

blive vred. Parret var kendt for deres gæstfrie hjem og sine overdådi-

ge middage og … Beatrice så Karin hilse på endnu en gæst, og hjertet 

stoppede i halsen på hende. Det var ham – den mørkhårede mand fra 

Operaen. Karin stak sin arm ind under hans og satte kurs direkte mod 

hende.

 Det er, som om han har sit helt eget energifelt, tænkte hun, en be-

hersket energi, der får hans omgivelser til at virke indelukkede og be-

grænsede. Karins store salon var fuld af gæsternes latter og klirrende 

glas, men denne mand fik dem alle til at forsvinde, når han bevægede 

sig igennem den.

 Og så var de fremme hos hende.

 “Må jeg præsentere Seth Hammerstaal,” sagde Karin og smilede 

bredt. “Han er lige kommet hjem fra New York. Det føles, som om det er 
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flere år siden, vi sås sidst.” Karin gav hans arm et klem. “Jeg har savnet 

ham aldeles forfærdeligt.”

 Beatrice så på manden, der hed Seth. Hun spekulerede på, om han 

ville nævne, at de allerede havde truffet hinanden, men intet i hans 

ansigt afslørede, at han overhovedet genkendte hende. “Seth, må jeg 

præsentere Beatrice Löwenström,” fortsatte Karin. “Niece til Wilhelm 

Löwenström, som De allerede har hilst på.” Karin kiggede frem og til-

bage mellem dem. “Mærkeligt, at I to ikke har truffet hinanden før,” 

sagde hun.

Beatrice. Navnet klæder hende, tænkte Seth og studerede det udtryks-

fulde ansigt. I Karins salon strålede hun som en lysstråle i sit lyse af-

tentoilette.

 “Undskyld mig,” sagde Karin, der havde fået øje på endnu en net-

op ankommet gæst. “Seth, er De ikke en engel at underholde Beatrice?” 

smilede hun og forsvandt.

 Beatrice så ud, som om hun helst ville bede Karin om at blive – men 

værtinden var allerede væk.

 “Så, frøken Beatrice. Hvordan vil De så gerne underholdes?” spurgte 

han. Beatrice rynkede panden, og det slog ham, at hun formentlig ikke 

forstod dobbelttydigheden i hans ord. “Har De for resten fået set flere 

malerier?” spurgte han i stedet. Hun sendte ham et usikkert blik, og 

Seth indså, at hun var nervøs. En kvindes rygte var en skrøbelig ting, 

og det kunne let ødelægge hendes ry, hvis det slap ud, hvad hun havde 

gjort i Operaen. “Jeg har ikke fortalt nogen, hvad vi gjorde,” forsikrede 

han hende lavmælt.

 Lettelsen strøg hen over hendes ansigt, og så smilede hun. “Tak,” 

sagde hun. “Jeg var ikke sikker på, at De overhovedet kunne huske mig.”

 Seth betragtede den tynde hals, hvor de røde hårlokker kærtegnede 

huden, der var så hvid som puddersne. Hun var ikke en kvinde, han 

ville have svært ved at huske.

 “Sig mig, hvad syntes De egentlig om Aida?” spurgte han og speku-

lerede på, om hun havde opdaget, at han havde forladt Operaen, inden 

forestillingen var slut.
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 “Jeg fandt den absolut vidunderlig,” svarede hun. “Jeg elsker sådan 

nogle historier.”

 “De mener historier om virkelighedsflugt og tragisk kærlighed?” 

spurgte han skeptisk. Hun nikkede. For hvert sekund løsnede det røde 

hår sig mere og mere fra den rigorøse opsætning. En lok her, en lok der. 

“Så De syntes ikke, at den var ostensiv?” spurgte han.

 “Hvadbehager?” sagde hun.

 “De ved, beregnet til at imponere, prætentiøs, iøjnefaldende, pralen-

de,” sagde han alvorligt.

 Beatrice grinede højt, og han fik kuldegysninger. Hun havde smile-

huller. Og en ret bred mund. “De skal vide, at jeg var nødt til at slå det 

op,” sagde han.

 “I guder,” sagde hun og bed sig i læben. “Jeg må have virket meget …”

 “Lærd?” foreslog han, og hun rødmede let. Endnu en hårlok sled sig 

løs og krøllede ind mod hendes hals.

 “Om forladelse,” sagde hun. “Jeg ved, at det ikke er en kompliment. 

Kvinder skal jo ikke være belæste.”

 Seth undrede sig over, hvilken idiot der havde fortalt hende det. Den 

dystre onkel sikkert.

 “Jeg har intet imod belæste kvinder,” sagde han og rakte hende ar-

men. Efter en kort tøven lagde hun sin hånd på hans arm. Han førte 

hende langsomt gennem salonen. “Så De kan godt lide opera,” fortsatte 

han.

 “Jeg har ikke set så mange, men engang da jeg var lille, plagede jeg, 

til jeg fik lov at se balletten Giselle,” sagde hun. “Jeg var absolut fortryl-

let.” Hun vendte ansigtet mod ham. Øjnene var mørkeblå og lidt skæve, 

hvilket gav hende et eksotisk udseende.

 “Døde Giselle ikke af et knust hjerte?” spurgte han mistænksomt.

 Hun trak på smilebåndet. “Jeg var elleve år og græd som pisket i en 

uge efter.”

 “Men De kunne lide den?” spurgte Seth leende.

 “Ja. Men jeg fik ikke lov til at se flere balletter derefter. Og papa for-

bød mig at læse romaner i flere måneder. Han var bange for, at jeg skulle 

blive for oprørt.”
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 “Og det adlød De naturligvis?” spurgte Seth, selvom han allerede 

kendte svaret. Beatrice Löwenström, der listede rundt i Operaens kor-

ridorer for at se på malerier, virkede ikke ligefrem som den lydige type.

 “Slet ikke. Jeg læste dem i smug i stedet,” svarede hun med et skyld-

betynget udtryk.

 “Opdagede han det ikke?”

 Hun smilede stadig, men længst inde i de mørke øjne var der noget, 

der rørte på sig. “Nej,” sagde hun. “Og så gik det jo, som det gik.”

 Seth studerede hende fra top til tå. Hun har fregner overalt, notere-

de han, på næsetippen, ørerne, tilmed på læberne, og Seth – som ellers 

aldrig havde haft nogen mening om fregner – opdagede, at han fandt 

fregner fascinerende.

 “Ja, jeg ser, at resultatet er katastrofalt,” mumlede han og noterede 

sig begejstret, at hun gjorde store øjne. Hun var let at få ud af balance 

og aldeles for troskyldig for sådan en som ham. Men han morede sig.

Seth havde gerne fortsat samtalen med Beatrice Löwenström, men til 

middagen fik han en af de andre kvindelige gæster, Leonite von Wöh-

ler, til bords. Allerede da Seth trak stolen ud for den attraktive unge 

kvinde, fortalte hun, at hendes far var ansat ved hoffet. Han undlod at 

sukke. Hofsladder var det værste, han vidste.

 På den anden side af bordet førte Beatrice en livlig diskussion med 

sin bordherre. De grinede og fnes, og hvad end Beatrice og den ældre 

mand, en professor ved universitetet, talte om, så måtte det være langt 

mere interessant end at lytte til Leonites opremsning af baller, visitter 

og forældrenes bekendte. Han stak til maden. Han havde altid haft en 

svaghed for intelligente kvinder, og han ville ønske, at han i stedet sad 

ved siden af Beatrice.

 “Tænk at få lov at se Monets malerier i virkeligheden,” hørte han 

Beatrice sige.

 “Kan De lide dem?” fik han flettet ind. Beatrice smilede sit solskins-

smil. “Den lille del, jeg har set, syntes jeg mægtig godt om.”

 Til venstre for ham gav Leonite sig til at grine skingert. “For mit 

vedkommende har jeg aldrig rigtig forstået mig på disse malerier, hvor 
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man ikke kan se, hvad de skal forestille,” sagde hun og så hånligt på 

Beatrice. “Kan det virkelig kaldes for kunst?”

 “Monets kunst er en stor sensation i Paris,” svarede Beatrice. “Im-

pressionismen betragtes som en ny måde at udtrykke sig på.”

 “Jeg synes, det er grimt. Og absolut ikke noget for en kvinde at be-

skæftige sig med.”

 Beatrice så på den elegante tyske kvinde, og hendes øjne strålede. 

“Kvinder skal ikke have for mange meninger, er det det, De siger? De 

skal lade mændene bestemme, hvad de skal se og mene?”

 Leonites sensuelle mund snørede sig sammen. “Og hvad er der for-

kert ved det?” spurgte hun.

 Seth så, hvordan Beatrice kæmpede for ikke at provokere Leonite 

yderligere, og han kunne ikke lade være med at blande sig. “Ja, det er 

også min erfaring, at kvinder godt kan lide, at mænd bestemmer over 

dem,” sagde han så overlegent, som han overhovedet kunne.

 Beatrices mørke øjenbryn for op, mens Leonite nikkede medholden-

de. Beatrice ignorerede dog den tyske kvinde og så på Seth i stedet. 

Lange smalle fingre kærtegnede vinglasset. “Deres erfaring.” konstate-

rede hun. “Hm.”

 “Det lyder, som om De betvivler den,” sagde han og lænede sig til-

bage. Beatrice så på ham. “Min erfaring siger mig, at folk gerne vil have 

tingene til at passe til deres egne interesser,” sagde hun. “De er kun 

modtagelige over for information, der bekræfter de holdninger, de i for-

vejen har. Og de er ligeglade med alt, som taler imod.”

 Leonite var blevet tavs, de øvrige samtaler rundt om bordet var også 

gået i stå, men Beatrice tog tilsyneladende ikke notits af det. Seth så, 

hvordan hun holdt en pause og trak vejret dybt, for at komme med end-

nu en træfsikker kommentar, var han sikker på. Hun havde på elegant 

vis pillet hans argument fra hinanden. Han kunne ikke huske, hvornår 

han sidst havde moret sig så meget. “En del ville sige, at De ikke burde 

tale sådan til en mand,” sagde han.

 “En del ville nok sige meget mere end det,” svarede hun tørt. “Men 

De har ret, jeg beder om forladelse for at have været ubehøvlet. For 

fremtiden skal jeg gøre mit bedste for at blive et bedre menneske.”
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 Seth så det trække i hendes ene mundvig, og han vidste, vidste, at 

hun ikke ville stoppe der. Bag grinet, smilehullerne og det lette tone-

fald fandtes en kerne af stål. Seth skævede til hendes onkel. En mand, 

der efter al sandsynlighed mente, at kvinder skulle være tavse, stille og 

lydige. Som børn mere eller mindre. Eller hunde. Hun kunne ikke have 

det let.

 “Og De lover vel så det samme?” spurgte Beatrice ham drilskt. Seth 

vidste ikke umiddelbart, hvad hun talte om, og hun måtte have gen-

nemskuet det. “At forsøge at blive et bedre menneske, mener jeg,” for-

klarede hun, og Seth brast i latter. Leonites olivengrønne øjne glødede 

af indignation over deres samtale. Leonite er en kvinde, der skelner 

mellem sort og hvid, rigtigt og forkert, tænkte han. Men han vidste, at 

verden hverken var det ene eller det andet. Og Beatrice vidste det også.

 “En kvinde må acceptere, at manden ved bedst,” sagde Leonite 

skarpt. Hun rystede på hovedet af Beatrice. Mørke slangekrøller blev 

fanget i petroleumlampernes skær. “Det er ikke noget at spøge med, det 

er et faktum. Manden bør altid fungere som kvindens hoved.”

 “Og det er De vel enig i?” spurgte Seth og vendte sig mod Beatrice 

igen. “At manden bør fungere som kvindens hoved, mener jeg?”

 Beatrice lagde hovedet på skrå, og Seth kunne have svoret på, at hun 

blinkede til ham. “Et svært spørgsmål,” sagde hun. “For mit eget ved-

kommende er jeg meget kræsen, når det handler om, hvilket hoved der 

skal bestemme over mig.” Hun løftede sit glas, og hele hendes holdning 

udfordrede ham. “Synes De ikke, at det burde være mig vel undt med 

mit eget hoved, selvom jeg bare er en kvinde?”

 Seth løftede sit glas i en skål. “Jo,” svarede han. Luften mellem dem 

slog gnister. Hendes øjne strålede, og pludselig ønskede han intet an-

det end at læne sig ind over bordet og trække Beatrice Löwenström ind 

til sig og kysse hende.

 Grev Rosenschiöld valgte præcis det tidspunkt til at læne sig ind 

over dugen og bryde fortryllelsen.

 “Frøken Beatrice synes svært optaget af at høre sin egen stemme,” 

sagde han. “Men at vide, hvornår hun skal tie, er en værdifuld ind-

sigt for en kvinde, ikke sandt?” Seth så, hvordan Leonite og flere af 
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de mandlige gæster nikkede bifaldende. “Det er ikke særlig klædeligt 

at opløfte sin røst konstant,” fortsatte greven, og andre tilsluttede sig 

mumlende.

 I betragtning af at Rosenschiöld var et af de mest usympatiske 

mennesker, Seth nogensinde havde mødt, havde han ikke troet, at gre-

ven kunne synke yderligere i hans agtelse, men alt var tilsyneladende 

muligt. Seth overvejede, om Karin ville tilgive ham, hvis han rejste sig 

og gav greven nogle velfortjente øretæver.

 “Mener De, at det er en fejl at lade kvinder studere og uddanne sig?” 

spurgte Beatrice. Hende tonefald var roligt, men Seth bemærkede de 

røde pletter på halsen.

 “En anstændig kvindes opgave er at blive gift,” sagde Rosenschiöld. 

“Studier er spild af tid.” Han løftede sit vinglas. “Det er en kendt sag 

blandt mange, at kvinder ikke har godt af at anstrenge deres hjerner, 

det gør dem svagelige.”

 “En anskuelse bliver ikke sand, bare fordi den har mange tilhæn-

gere,” svarede Beatrice overbærende. Greven ignorerede hende og så på 

Wilhelm Löwenström, der mørkerød i hovedet fulgte samtalen.

 “Deres niece er meget glad for at høre sin egen stemme,” sagde gre-

ven køligt. “Hun bryder sig tilsyneladende hverken om højere rang el-

ler alder. Måske De skulle bede hende om at lade andre ved bordet få et 

ord indført?” Han så på onklen. “Eller er hun svær at styre?”

 Beatrice begyndte at sige noget, men blev afbrudt af sin onkel.

 “Det rækker nu,” sagde han strengt, og en pinlig tavshed bredte sig 

blandt gæsterne. Beatrice så ned.

 “Ikke alle deler deres holdninger, Rosenschiöld,” sagde Seth koldt. 

Beatrice så usikkert på ham. Hun virkede overrasket over den pludseli-

ge støtte. Hvad havde hun forventet? At han skulle angribe hende sam-

men med Rosenschiöld og onklen?

 “Men det er bevist, at kvinden er manden fysisk underlegen,” svare-

de greven. Han betragtede ugenert Beatrices krop. “En kvindes krop er 

skrøbelig og havner let i ubalance, hun skal hverken anstrenge den el-

ler sin hjerne unødigt.” Rosenschiölds lyse øjne stoppede ved Beatrices 

bryst, og Seth kunne mærke, hvordan ubehaget bogstavelig talt væl-
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dede op i ham. Han indså, at han var sekunder fra at rejse sig og vride 

nakken om på Karins mest prominente gæst. “Det er ganske enkelt et 

spørgsmål om sund fornuft og videnskab,” afsluttede greven.

Grev Carl-Jan Rosenschiöld var glad for, at han endelig fik sat det ufor-

skammede pigebarn på plads. Nu var hun askegrå i ansigtet. Og forbil-

ledligt stille.

 Han havde i første omgang ikke tænkt sig at komme i aften. Han 

havde ikke fået et særligt godt indtryk af frøken Beatrice i Operaen, 

og han havde egentlig indstillet sig på at lede efter en anden. Men nu 

havde tingene ændret sig, tænkte han. Hammerstaal havde haft svært 

ved at tage øjnene fra pigebarnet hele aftenen, og han havde netop for-

svaret hende, som om hun betød noget for ham. Greven gøs. Han ha-

dede Seth Hammerstaal af hele sit hjerte. At den opkomling så noget i 

Beatrice var en uventet omstændighed. Han lænede sig tilbage og så ud 

over middagsbordet. Måske skulle han ændre mening? Han ville natur-

ligvis have foretrukket den lyshårede kusine, der sad stille og genert 

ved siden af den unge Stjerneskanz. Men Wilhelm Löwenström var ty-

deligvis ikke så desperat for at komme frem i verden, at han ville ofre 

sin egen syttenårige datter for en billet til de finere saloner.

 Med niecen var det efter alt at dømme noget andet. Greven betrag-

tede Beatrices hvide barm, hendes fortvivlede ansigtsudtryk. Hun var 

rask og rørig, alt sad, hvor det skulle, og han havde virkelig behov for 

en ung hustru. På den anden side af bordet mumlede Hammerstaal et 

spørgsmål, og den rødhårede smilede til svar. Hammerstaals ansigt 

blødte op, og greven førte vinglasset til munden. Han havde bestemt 

sig. Han kastede et blik på Wilhelm Löwenström. De måtte få styr på 

detaljerne snarest muligt.

Efter middagen samlede kvinderne sig i en af selskabssalonerne, hvor 

de blev budt på kaffe, te og søde sager, mens mændene trak sig tilbage 

for at ryge cigarer og drikke cognac i Landshøvdingens herreværelse.

 “Hr. Hammerstaal virker som en interessant mand,” sagde Leonite 

von Wöhler ivrigt og lænede sig frem mod Karin i den røde sofa. Beatri-
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ce satte sig i en rokokostol ved siden af dem. “Hvorfor har vi ikke truf-

fet ham tidligere?” fortsatte Leonite. Hun ignorerede Beatrice og tog et 

stykke konfekt fra det høje sølvfad. Karin skænkede te til dem i tynde 

kinesiske kopper.

 “Han er en travl og efterstræbt mand,” svarede hun og rakte Beatri-

ce en kop.

 Leonite lænede sig interesseret frem. “Virkelig?”

 “Ja,” sagde Karin. Hun holdt fadet med søde sager frem, og Beatrice 

valgte en praliné med en kandiseret rose på toppen.

 “Er han ved hoffet? Papa har aldrig nævnt ham,” sagde Leonite.

 Karin rystede på hovedet. “Seth trives ikke blandt hoffolk,” sagde 

hun. “Han går sine egne veje. Men Hans Majestæt siges at være meget 

imponeret over hans viden og erfaring.”

 Beatrice smilede af stoltheden i Karins stemme, men Leonite rynke-

de panden, som om hun forsøgte at få sin hjerne til at acceptere tanken 

om, at et menneske kunne være uinteresseret i hoflivet. Beatrice dæm-

pede et grin ved at tage en tår af den skoldhede te. Karin vendte sig om 

mod Sofia, der havde slået sig ned hos dem, rank i ryggen og med usæd-

vanlig klare øjne.

 “Vil du synge lidt for os?” spurgte Karin.

 “Naturligvis,” svarede Sofia.

Det første Seth gjorde, da mændene igen sluttede sig til kvinderne, var 

at kigge efter Beatrice. Hun stod i den modsatte ende af lokalet, og han 

skulle lige til at gøre hende med selskab, da Leonite kaldte, at der var 

plads i sofaen til ham. Den tyske kvinde slog indbydende med viften 

ved siden af sig, og han havde intet andet valg end at sætte sig der, 

mens der blev rigget an til en sangoptræden. Han slog sig ned ved si-

den af Leonite, men hans blik kredsede konstant om Beatrice. Det røde 

hår var sat op i en kompliceret frisure og fangede hver en lysstråle i 

rummet. Hun var tilsyneladende sunket hen i egne tanker, men smilede 

blidt, da hendes kusine begyndte at synge en romantisk vise. Det gav 

et sug i maven på Seth, og uden at tillade sig selv at spekulere nærmere 

over sine motiver undskyldte han sig. Han havde ikke vekslet et ord 
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med Beatrice siden en gang mellem frugten og osten, og han var umå-

delig træt af at høre på Leonite.

 Mens Seth så langsomt som muligt bevægede sig gennem lokalet, 

sagde han igen og igen til sig selv, at han på ingen måde var interesse-

ret i at indlede noget med så ung en kvinde. Det var jo på ingen måde 

sådan, at han havde tænkt sig at forføre hende, mindede han sig selv 

om, da han nærmede sig. Han ville bare gerne veksle et par ord med 

hende og se, om hun lyste lige så smukt på nær hold, eller om det var de 

blafrende stearinlys, der spillede ham et puds. Han stillede sig bag Bea - 

trice, så tæt på at han kunne dufte hende. Han havde forventet en ung, 

blomsteragtig duft, men hun duftede i stedet krydret og varmt. Hun 

havde ikke vendt sig om, men hun var klar over hans nærhed: Han så, 

hvordan de små nakkehår rejste sig, da han bøjede sig ind over hende.

 “De kan godt lide musik,” hviskede han.

 “Ja,” svarede hun.

 Den klare hud havde samme farve som fløde. Han så fregnerne, der 

forsvandt ind under den tunge frisure. Han funderede på, hvordan det 

ville føles at følge dem med tungen, smage på de små gyldenrøde plet-

ter … “Deres kusine er rigtig dygtig,” mumlede han mod hendes nakke.

 Beatrice skælvede, inden hun svarede. “Hun glemmer at være genert, 

når hun spiller og synger.”

 “Spiller De også?” spurgte han lavmælt for ikke at forstyrre sangen.

 “Vi kan vel sige det på denne måde,” sagde hun stille. “Ingen, der har 

bedt mig om at spille, har nogensinde gentaget deres ønske.”

 Seth kvalte et grin. “De burde virkelig skjule deres mangler bedre for 

fremmede.”

 Hun vendte hovedet en anelse. “De har helt ret. Jeg må hellere sætte 

mig ved klaveret igen i aften. Men vær stille nu, De forstyrrer musik-

ken.”

 Seth trak på smilebåndet. Han vidste ganske udmærket, at han stod 

alt for tæt på. Anstændighed og etikette krævede, at han flyttede sig lidt 

væk. Men anstændighed var ikke hans stærke side. Han trådte et skridt 

nærmere og så hendes krop dirre lidt. Hendes ryg var kun et vindpust 

fra hans skjortebryst. Nonchalant lænede han sig op ad væggen. Han 
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kunne ikke lade være, vidste ikke engang, om han ville. Og fordi det 

føltes så naturligt at røre ved den duftende kvinde, lod han langsomt 

en finger glide op ad hendes arm, den arm, der var skjult for de øvrige 

gæster. Han kærtegnede hende, fra det silkeklædte, smalle håndled og 

videre op til handskens kant. Hun gav en halvkvalt lyd fra sig, men han 

kunne ikke standse. Forsigtigt gled hans finger hen over den bare hud, 

og pludselig var det ham, der skælvede. Hun var så ufattelig blød, og 

hans egen reaktion overraskede ham mere end noget andet. Han havde 

handlet uden at tænke, og nu kunne han ikke slippe hende, så de blev 

ved med at stå sådan, mens de lyttede til sangen.

 Musikken døde ud, og den lyshårede kusine tog imod de velfortjen-

te klapsalver. Beatrice havde ikke trukket armen til sig, men Seth slap 

hende alligevel, inden nogen fik øje på dem. Hun bøjede nakken og sag-

de ingenting.

Om aftenen, længe efter at Sofia var faldet i søvn, lå Beatrice vågen og 

spekulerede på, om det, der var sket, bare var noget, hun bildte sig ind. 

Seth Hammerstaal var kosmopolit, erfaren og sandsynligvis vældig rig. 

Og han var elegant til trods for de kyniske rynker om øjnene. Hun havde 

ikke sagt et ord til Sofia om det, der var sket. De fortalte ellers hinan-

den alt, men noget fik hende til at holde disse nye følelser for sig selv. 

Hun indså, at hun var bange forat blive til grin, bange for at fortælle, 

hvad hun følte, og sætte ord på det usandsynlige – at en mand som ham 

skulle være interesseret i en som hende. Men deres samtale havde da 

tilsyneladende moret ham. Hun blinkede i mørket. Nede fra gaden kun-

ne man høre byens lyde; gæster, der forlod restauranterne sent, svende, 

der skrålende begav sig hjem efter arbejde, enkelte stemmer, der råbte 

i stræderne. Hendes tanker vendte hele tiden tilbage til hændelsen i 

musikrummet. Kærtegnene havde været lige så uventede som upassen-

de, og bagefter havde hun forventet, at han ville sige eller gøre noget 

mere. Men foruden enkelte meningsløse almindeligheder inden fami-

lien Löwenström sagde farvel og begav sig hjemad, talte de ikke yder-

ligere med hinanden. Jeg forstår ingenting, tænkte hun, mens søvnen 

holdt sig på afstand. Kun at aftenen havde forandret noget indvendigt.
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