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7

PROLOG

Miroslav og Aleksandar sad på forsædet af Range Roveren på den anden 
side ad gaden. De var iført deres sædvanlige uniformer – mørke velsid-
dende skræddersyede Brioni-jakkesæt – men de to serbere så vredere ud 
end normalt. Aleksandar løftede højre hånd tilstrækkelig højt til, at jeg 
kunne se et glimt af hans Sig Sauer. Ham Alex var virkelig en raffinemen-
tets mester. Jeg var imidlertid ikke særlig bange for de to bøller på forsæ-
det. Det værste, de kunne gøre, var at slå mig ihjel, og lige nu var det ikke 
så skidt et alternativ. 
 Sideruden rullede ned, og der sad Rado og skulede. Han foretrak at 
bruge en stofserviet, når han skulle true folk. Han tog en og dubbede sig 
omhyggeligt i mundvigen. De kaldte ham Hjerter Konge, fordi han, tja, 
spiste folks hjerter. Rygtet ville vide, at han havde læst en artikel i The 

Economist om en nittenårig liberisk krigsherre, som havde fået smag for 
menneskekød. Så Rado besluttede sig for, at en ondskab af den kaliber 
ville give hans kriminelle varemærke lige netop den kant, der krævedes i 
et konstant voksende globalt marked. Så han tillagde sig den vane.
 Tanken om, at han ville sætte tænderne i mit hjerte, bekymrede mig 
nu ikke så meget. Det er som regel dødeligt, og som sagt ville det i høj 
grad forenkle mit dilemma. Problemet var, at han kendte til Annie. Og 
tanken om, at endnu en af mine nærmeste skulle dø på grund af mine 
fejltrin, fik Rados gaffel til at fremstå som den nemme løsning. 
 Jeg nikkede til Rado og begyndte at gå op ad gaden. Det var en smuk 
majmorgen i landets hovedstad, og himlen lignede blå porcelæn. Blo-
det, som havde gennemblødt min skjorte, var tørret ind og var nu stift og 
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kradsede. Min venstre fod slæbte hen ad asfalten. Mit knæ var hævet op 
på størrelse med en rugbybold. Jeg forsøgte at fokusere på mit smadre-
de knæ for at undgå at tænke på min lemlæstede brystkasse, for hvis jeg 
først begyndte at tænke på den – ikke så meget på smerterne, men gan-
ske enkelt på hvor usandsynligt klamt, det var – så ville jeg helt sikkert 
besvime på stedet. 
 Jeg nærmede mig kontoret, og det så præcis lige så elegant ud som al-
tid: en historisk fireetages villa i kolonistil, der lå i Kalorama-kvarteret, 
blandt ambassader og konsulater. Det var Davies Groups domicil, et af 
Washington D.C.s mest respekterede konsulentfirmaer inden for strate-
gisk sikkerhedsrådgivning, hvor jeg i princippet stadig kunne have væ-
ret ansat. Jeg fiskede mine nøgler op af lommen og viftede med dem for-
an en grå plade på muren ved siden af dørens lås. Der skete ingenting. 
 Men Davies ventede mig. Jeg kiggede op på sikkerhedskameraet. Lå-
sen summede. 
 I foyeren hilste jeg på sikkerhedschefen og bemærkede den lille Glock, 
han havde trukket op ad hylsteret og knugede ind til sit lår. Så vendte jeg 
mig mod min chef, Marcus, og nikkede. Han stod på den anden side af 
metaldetektoren, vinkede mig igennem og visiterede mig så fra top til tå. 
Han tjekkede, om jeg havde våben eller mikrofoner på mig. Marcus’ hæn-
der havde givet ham en god lang karriere – med at dræbe. 
 “Smid tøjet,” sagde Marcus. Jeg adlød. Skjorte og bukser. Selv Marcus 
krympede sig, da han så min brystkasse og huden, der rynkede omkring 
hæfteklammerne. Han kastede et hurtigt blik ned i mine underbukser og 
var så tilsyneladende overbevist om, at jeg ikke bar nogen mikrofon. Jeg 
tog tøj på igen. 
 “Konvolut,” sagde han, og pegede på den forede konvolut, jeg stod 
med. 
 “Ikke før, vi har en aftale,” sagde jeg. Konvolutten var det eneste, der 
holdt mig i live, så jeg havde ikke den store trang til at slippe den. “Det 
her bliver offentliggjort, hvis jeg forsvinder.”
 Marcus nikkede. Den form for forsikring var standard i branchen. 
Han havde selv lært mig det. Han førte mig ovenpå til Davies’ kontor og 
stillede sig på vagt uden for døren, da jeg gik ind. 
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 Henne ved vinduet stod den person, jeg frygtede mere end nogen an-
den, og nød udsigten over Washington D.C.s centrum; ham, der forekom 
mig at være værre end Rado og hans gaffel: Det var Davies selv, der vend-
te sig om med sit vaskeægte bedstefarsmil. 
 “Hvor er det godt at se dig, Mike. Det glæder mig, at du besluttede dig 
for at vende tilbage til os.”
 Han ville lave en aftale. Han ville føle, at han ejede mig igen. Og det 
jeg frygtede allermest var, at jeg ville sige ja. 
 “Jeg ved ikke, hvorfor tingene er gået så skævt,” sagde han. “Din far … 
Jeg er ked af det.”
 Død, i går aftes. Marcus’ værk. 
 “Du skal vide, at vi ikke havde noget med det at gøre.”
 Jeg sagde ikke noget. 
 “Spørg dine serbiske venner om det. Vi kan beskytte dig, Mike, vi kan 
beskytte dine nærmeste.” Han rykkede lidt nærmere. “Bare sig til, og så er 
alt det her slut. Kom tilbage til os, Mike. Det kræver kun et enkelt ord: Ja.”
 Og det var det sære ved alle hans manipulationer, al hans tortur. I sidste 
ende troede han virkelig, at han gjorde mig en tjeneste. Han ville gerne have, 
at jeg kom tilbage. Han betragtede mig som sin søn, en yngre version af sig 
selv. Han var tvunget til at korrumpere mig, eje mig, for ellers ville alt, hvad 
han troede på, hele hans beskidte verden, være en stor fed løgn. 
 Min far valgte døden frem for at lade sig manipulere af Davies. Hel-
lere dø stolt end leve et korrupt liv. Han slap ud. Let og elegant. Men jeg 
havde ikke den mulighed. Min død ville kun være starten på lidelserne. 
Jeg havde ikke andre alternativer. Det var derfor, jeg var her, klar til at 
indgå en aftale med djævlen. 
 Jeg lagde konvolutten på bordet. Indeni var det eneste, Henry var 
bange for: bevis fra et uopklaret mord. Hans eneste fejltagelse. Den ene-
ste sjuskede fejltagelse i hans lange karriere. Det var en bid af ham selv, 
som han havde mistet for halvtreds år siden, og nu ville han have den 
tilbage. 
 “Det her er den eneste sande form for tillid, Mike. Når to mennesker 
kender hinandens hemmeligheder. Når de har trængt hinanden op i en 
krog. Gensidigt sikret ødelæggelse. Alt andet er latterlig sentimentalitet. 

bog2627-De-500.indd   9 09-07-2012   11:39:40



10

Jeg er stolt af dig. Jeg gjorde nøjagtig det samme, dengang jeg startede.”
 Henry havde altid sagt, at alle mennesker har en pris. Han havde fun-
det min. Hvis jeg sagde ja, ville jeg få mit liv igen – huset, pengene, ven-
nerne, den respektable facade, jeg altid havde drømt om. Hvis jeg sagde 
nej, var det hele slut – for mig, for Annie. 
 “Sig din pris, Mike. Så får du det, som du vil have det. Enhver, der er 
noget i den her verden, har lavet en tilsvarende aftale på deres vej op ad 
rangstigen. Det er sådan, spillet spilles. Hvad siger du?”
 Det var verdens ældste tilbud. Sælg din sjæl for alverdens kongeriger 
og deres herligheder. Der skulle selvfølgelig købslås om detaljerne. Jeg 
havde ikke tænkt mig at sælge mig selv billigt, men det blev hurtigt af-
klaret. 
 “Jeg giver dig beviset,” sagde jeg, og prikkede til konvolutten, “og ga-
ranterer, at du aldrig behøver at bekymre dig om det igen. Til gengæld 
forsvinder Rado. Politiet lader mig være i fred. Jeg får mit liv tilbage. Og 
jeg bliver fuld partner.”
 “Og fra nu af er du min,” sagde Henry. “Fuld partner, også på slagmar-
ken. Når vi finder Rado, er det dig, der skærer halsen over på ham.”
 Jeg nikkede. 
 “Så er vi enige,” sagde Henry. Og djævlen gav mig hånden. 
 Jeg tog den og gav ham min sjæl sammen med konvolutten. 
 Men det var selvfølgelig løgn, det var endnu et svindelnummer. Dø i 
vanære med æren i behold eller lev et korrupt liv i luksus. Jeg valgte in-
gen af delene. Der var ingenting i konvolutten. Jeg stod tomhændet og 
spillede højt spil med djævlen, så jeg havde i virkeligheden kun en udvej: 
Jeg måtte slå ham i hans eget spil. 
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K AP I TEL  1

Jeg var sent på den. Jeg tjekkede hurtigt mit udseende i et af de gigantiske 
forgyldte spejle, der hang alle steder. Jeg havde mørke rande under øjne-
ne af mangel på søvn og et helt frisk rødt mærke i panden fra gulvtæp-
pet. Men ellers lignede jeg enhver anden opadstræbende mønsterbryder 
på vej ned ad Langdell Hall. 
 Seminaret hed Politik og Strategi. Jeg smuttede indenfor. Deltagerne 
var specielt udvalgt – der var seksten pladser i det hele – og det havde ry 
for at være springbræt for fremtidens ledere inden for finanssektoren, di-
plomatiet, militæret og på regeringsniveau. Hvert år inviterede Harvard 
et par tunge drenge fra Washington D.C. og New York op for at undervi-
se på seminaret. Det var grundlæggende en mulighed for de rigtigt ambi-
tiøse erhvervsstuderende – og campus svømmede bogstaveligt talt i dem 
– til at blære sig med deres evner, i håb om at en eller anden stor kanon 
ville prikke dem på skulderen og dermed sætte skub i deres karriere. Jeg 
kiggede rundt om bordet; der sad de bedste fra jura, økonomi, filosofi, ja 
endda et par ph.d.-studerende. Opsvulmede egoer svævede rundt i loka-
let som luften fra airconditionanlægget. 
 Det var mit tredje år på jurastudiet; jeg var ved at tage en kombineret 
grad i jura og statskundskab, og jeg fattede ikke, hvordan det var lykke-
des mig at komme ind på hverken Harvard Law School eller selve semi-
naret. Det var imidlertid kendetegnende for de sidste ti år af mit liv, så jeg 
spekulerede ikke nærmere over det. Måske var det bare en lang række af 
kontorfejl. Min sædvanlige holdning til tingene var: Jo færre spørgsmål, 
jo bedre. 
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 Jakke, skjorte, lærredsbukser; det lykkedes mig sådan nogenlunde at 
passe ind, selvom tøjet var lidt slidt. Vi var midt i en diskussion. Emnet 
var Første Verdenskrig. Professor Davies stirrede forventningsfuldt på 
os, og vi var svedende vrag, der rystende afventede, at han som en anden 
inkvisitor skulle aftvinge os svarene. 
 “Nå,” sagde Davies. “Gavrilo Princip træder frem, og slår en tilfældig 
tilskuer ned med sin lille Browning 1910. Derpå skyder han ærkehertu-
gen i halsen og derefter hans hustru i maven, da hun forsøger at beskytte 
ærkehertugen med sin krop. Og dermed får han tilfældigvis også frem-
provokeret Første Verdenskrig. Spørgsmålet er hvorfor?”
 Han skulede rundt om bordet. “Og I skal ikke bare gylpe alt muligt 
lort op, I har læst. Tænk selv.”
 Jeg så de andre vride sig forlegent på stolene. Davies var helt sikkert 
en af de tunge drenge. De andre studerende på holdet havde nærstude-
ret hans karriere med en form for misundelig besættelse. Jeg vidste ikke 
helt så meget om ham, men tilstrækkeligt. Han var en af de gamle Was-
hington-drenge. Med fyrre år på bagen kendte han alle, der betød noget, 
og alle dem, der lå under for dem, der betød noget, men først og frem-
mest vidste han, hvor alle ligene lå begravet. Han havde arbejdet for Lyn-
don Johnson, men sprang fra borde og over til Nixon og etablerede sig så 
til sidst som ham, der fiksede tingene. Nu drev han et eksklusivt strate-
gisk konsulentfirma, kaldet Davies Group, hvilket altid fik mig til at tæn-
ke på The Kinks (det siger noget om mine evner, i forhold til at komme 
højt på strå i D.C.). Davies havde indflydelse og brugte den til at opnå alt, 
hvad han ville, deriblandt, som en af fyrene på holdet påpegede, et palæ 
på Chevy Chase, et hus i Toscana og en ranch på 4.000 hektar langs Cali-
forniens kyst. Han havde på nuværende tidspunkt været gæstelærer på 
seminaret i et par uger. Mine klassekammerater dirrede bogstaveligt talt 
af nervøsitet; jeg havde aldrig før set dem så ivrige efter at imponere. Det 
fik mig til at indse, at Davies i det officielle Washington D.C.s forskellige 
kredsløb måtte have samme tiltrækningskraft som solen. 
 Davies’ sædvanlige undervisningsmetode bestod i at sidde lige så 
fredsommeligt og kamuflere sin kedsomhed med et smil, som om han 
lyttede til et hold anden klasses elever, der underholdt med fakta om di-

bog2627-De-500.indd   12 09-07-2012   11:39:40



13

nosaurer. Han var ikke nogen særlig høj mand, måske 1,75, men det var, 
som om han tårnede op over alle. Man kunne nærmest se hans tiltræk-
ningskraft stråle gennem lokalet. Folk holdt op med at snakke, alles blik-
ke vendte sig mod ham, og i løbet af få minutter søgte folk hen mod ham 
som metalspæner til en magnet. 

Men hans stemme – det var det mærkeligste. Man skulle tro, at han hav-
de en dyb mandsstemme, men han talte altid meget blidt. Han havde et 
ar på halsen, lige hvor kæbelinjen mødte øret. Der medførte visse rygter 
om, hvorvidt en gammel skade havde noget med hans blide tonefald at 
gøre, men ingen vidste, hvad der var sket. Det betød ikke så meget, for der 
blev under alle omstændigheder altid stille, i samme øjeblik han åbnede 
munden. På holdet var hans elever imidlertid desperate efter at blive hørt 
og bemærket af mesteren selv. Alle havde svarene til Davies spørgsmål 
klar. Det kræver en vis kunst at deltage i et seminar; man skal vide, hvor-
når man skal lade de andre ævle løs, og hvornår man skal skære igennem. 
Det er ligesom at bokse eller … måske fægtning eller squash eller en an-
den af de der elitesportsgrene. 
Ham fyren, som altid var den første til at sige noget, og som aldrig hav-
de en pointe, begyndte at ævle løs om den unge bosniske regering, ind-
til Davies’ blik gjorde ham nervøs. Fyren begyndte at mumle. Derpå fulg-
te blodbadet, da alle kunne lugte hans usikkerhed og begyndte at bjæffe 
hen over hinanden og strø om sig med pointer om Storserbien kontra det 
sydslaviske folk, bosniere kontra Bosniakker, de serbiske Irredentister og 
Tripleententen og den britiske flådes styrke. 
 Det var virkelig ærefrygtindgydende. Det var ikke kun alle de fakta, 
de havde styr på, (det virkede virkelig, som om nogen af dem vidste alt; 
det var aldrig lykkedes mig at skubbe dem ud, hvor de ikke kunne bun-
de), det var deres facon. Man kunne se deres selvhævdende eksistensbe-
rettigelse i hver en bevægelse; det var, som om de siden barnsben havde 
tumlet rundt på deres fars kontor, mens han sad og hvirvlede single malt-
whiskyen rundt i glasset og diskuterede nationernes fremtid; som om de 
havde brugt de sidste femogtyve år på at terpe diplomatiets historie bare 
for at slå tiden ihjel, indtil far blev træt af at styre verden og overlod ro-
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ret til dem. De var bare så … så forbandet respektable. Som regel elskede 
jeg at betragte dem, elskede den lillebitte smule fodfæste, det var lykke-
des mig at opnå i denne verden, elskede at tro, at jeg måske kunne gå for 
at være en af dem. 
 Men ikke i dag. Jeg havde problemer. Jeg kunne ikke følge med, kun-
ne hverken afparere eller overgå dem. På en god dag havde jeg en chance. 
Men hver gang jeg forsøgte at tænke på det politiske klima på Balkan for 
hundrede år siden, blinkede et enkelt stort og rødt tal i hovedet på mig. 
Det var det eneste, jeg havde skrevet i min notesbog: $83.359. Jeg havde 
tegnet en cirkel om og understreget det, og ved siden af stod seks andre 
cifre: 43 23 65. 
 Jeg havde ikke sovet den foregående nat. Efter arbejde – jeg var bar-
tender på et yuppiested, der hed Barley – tog jeg over til Kendra. Jeg 
tænkte, at hvis jeg fulgte op på hendes knep mig-blik i baren, så ville det 
gøre mig mere godt, end de halvfems minutters søvn, jeg ellers kunne nå, 
før jeg skulle op igen og læse tolv hundrede tætskrevne siders teori om 
international politik. Hun havde sort hår, man kunne drukne i, og en fi-
gur, der kunne gøre enhver liderlig. Men måske var jeg bare tiltrukket af, 
at piger, der hedder Kendra og arbejder for drikkepenge og ikke vil have 
øjenkontakt, når man knepper, er lige præcis det modsatte af alt det, jeg 
fortæller mig selv, jeg ønsker mig. 
 Jeg forlod Kendras lejlighed og var hjemme ved syvtiden den morgen. 
Jeg vidste, at der var noget helt galt, da jeg så et par af mine T-shirts på 
dørtrinnet og min fars gamle tarvelige Barcalounger væltet om på forto-
vet. Nogen havde smadret min hoveddør, og det så ikke kønt ud. Det så 
nærmest ud, som om en ondsindet sort bjørn havde gjort det. Min seng, 
de fleste af mine møbler, lamperne og de små køkkenmaskiner var væk. 
Resten af mine ting lå spredt ud over det hele. 
 Folk stod og rodede i alt mit lort på fortovet, som om det var rester-
ne af et overstået loppemarked. Jeg jagede dem væk og samlede de sidste 
ting sammen. Lænestolen lå der stadig. Den vejede lige så meget som en 
mindre bil, og det krævede rimeligt seriøse forberedelser og et par fyre at 
slæbe den ind igen. 
 Da jeg ryddede op i lejligheden, opdagede jeg, at Crenshaw Inkasso 
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ikke havde ment, at der var den store værdi at hente i History of the Pe-

loponnesian War eller den høje stabel bøger, der skulle læses inden se-
minarets start to timer senere. Inkassodrengene havde efterladt en lille 
kærlig hilsen til mig på køkkenbordet. “Møblerne er afhentet som delvis 
betaling. Udestående: $83.359.” Udestående? Det var faktisk storslået. Jeg 
vidste nok om jura til at vide, at der var omkring sytten fatale fejl i Cren-
shaws tilgang til inkassovirksomhed, men de var lige så nådesløse som 
væggelus, og jurastudiet havde drænet mine finanser så helt og holdent, 
at jeg ikke havde overskud til at sagsøge dem. Men den dag skulle nok 
komme. 
 Ens forældres gæld burde dø med dem, blive indfriet af boet. Ikke 
mine. Jeg skyldte 83.000 dollars for min mors behandling for mavekræft. 
Hun er død nu. Og hvis jeg må komme med et godt råd, så gå aldrig i gang 
med at betale din mors hospitalsregninger, hvis hun er ved at dø. 
 For enkelte uvederhæftige kreditorer, folk som Crenshaw, vil komme 
efter dig, når hun er død. De vil hævde, at du stiltiende har overtaget hen-
des gæld. Det er ikke ligefrem lovligt. Men det er ikke sådan noget, man 
ved noget om, når man er seksten, og regningerne på kemoterapi hober 
sig op, og man forsøger at holde sin mor i live ved at arbejde over på Mil-
waukee Frozen Custard, mens ens far afsoner en dom på fireogtyve år i 
Allenwood Federal Correction-fængslet. 
 Jeg havde været igennem det her cirkus tilstrækkelig mange gange til 
ikke at lade mig gå på af det. Jeg gjorde, hvad jeg altid gjorde. Jo mere min 
fortid forsøgte at trække mig ned, jo hårdere arbejdede jeg for at hæve 
mig op over det. Så jeg byggede en mur omkring denne lille katastrofe 
og satte mig for at pløje igennem så meget af pensum, jeg kunne nå, in-
den seminaret begyndte, så jeg ikke ville fremstå som komplet idiot over 
for professor Davies. Jeg tog derfor mine bøger med ud på fortovet, rejste 
lænestolen op, vippede benene op og kastede mig over Churchills essays, 
mens trafikken drønede forbi. 
 Men da jeg endelig nåede frem til seminaret, var jeg totalt udbrændt. 
Den vilde oppe hele natten postcoitale-energi var forsvundet, ligesom 
det stik af entusiasme, jeg havde mærket ved tanken om at håne Cren-
shaw ved at køre med klatten på seminaret. For at komme til time skulle 
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jeg køre mit id-kort igennem en scanner ved indgangen til Langdell Hall. 
Jeg sluttede mig til køen af studerende, der kørte deres kort igennem, gik 
gennem spærrebommen og skyndte sig af sted til timerne. Men mit kort 
fik lampen til at lyse rødt, ikke grønt. Bommen forblev låst og fik mine 
knæ til at bøje bagover. Overkroppen fortsatte fremover i et af den slags 
smerteligt langsomme fald, hvor man indser, hvad der er ved at ske, uden 
at kunne gøre noget ved det i løbet af de ti minutter, det tilsyneladen-
de tager, før man hamrer ansigtet ned i det tynde tæppe, der dækker ce-
mentgulvet. 
 Den søde grunduddannelsesstuderende bag skranken var så venlig 
at forklare mig, at jeg nok hellere måtte tjekke med økonomiafdelingen, 
hvorvidt det drejede sig om manglende indbetaling af mine undervis-
ningsgebyrer. Hvorpå hun undte sig selv den luksus at smøre hænderne 
ind i lidt håndsprit. Crenshaw havde altså fået adgang til mine bankkon-
ti og stoppet mine indbetalinger til Harvard, og Harvard udviser nogen-
lunde samme nådesløshed som Crenshaw, når det drejer som om at ind-
drive penge. Jeg var tvunget til at liste mig om på bagsiden af Langdell 
Hall, om til leveringsramperne og smutte ind bag en fyr, der havde været 
ude at ryge. 
 Min søvngængeragtige tilstand kunne efterhånden ikke skjules læn-
gere. Det føltes, som om Davies stirrede direkte på mig. Jeg kunne mær-
ke det komme. Jeg mærkede det med samtlige muskler i min krop, men 
sommertider er der bare ikke noget, man kan gøre. Jeg måtte gabe. Og det 
her var som et løvebrøl, et stort løvebrøl. Det var umuligt at gemme det 
bag hånden. 
 Davies sendte mig dræberblikket, der var blevet forfinet ad utallige 
konfrontationer – han plejede at nidstirre fagforeningsbosser og KGB-
agenter. 
 “Keder vi Dem, mr. Ford?” spurgte han. 
 “Nej, sir.” En forfærdelig vægtløs fornemmelse spredte sig i maven på 
mig. “Det må De undskylde.”
 “Hvorfor fortæller De os så ikke, hvad De mener om mordet på ærke-
hertugen?”
 De andre forsøgte at skjule deres åbenlyse fryd: Nu var der en røvslik-
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ker mindre, de skulle kravle hen over. Jeg blev distraheret af tanker, der 
lød nogenlunde sådan her: Jeg kan ikke ryste Crenshaw af mig, før jeg er 

færdig som jurist og har fået et ordentligt job, og jeg kan ikke få nogen af 

delene, før jeg ryster Crenshaw af mig, og så er vi tilbage ved de 83.000 dol-

lars til Crenshaw og 160.000 dollars til Harvard og uden mulighed for no-

gensinde at betale det tilbage. Alt hvad jeg havde arbejdet så hårdt på at 
opnå i løbet af de sidste ti år, al den agtværdighed, der fyldte rummet, var 
ved at glide mig af hænde og forsvinde for evigt: Min far, forbryderen, var 
den første, der blev fanget i Crenshaws spind, og det var ham, der over-
lod posten som manden i huset til mig, da jeg var tolv år gammel. Det var 
ham, der burde have stillet træskoene i stedet for min mor. Så havde han 
gjort os alle en tjeneste. Jeg så ham for mig, så hans smørrede grin, og selv-
om jeg forsøgte at undgå det, kunne jeg ikke tænke på andet end …
 “Hævn,” sagde jeg. 
 Davies førte brillestangen op til læberne. Han ventede på fortsættel-
sen. 
 “Jeg mener, Princip er ludfattig, ikke? Han har seks søskende, der dør, 
og hans forældre er tvunget til at give ham væk, fordi de ikke kan brød-
føde ham. Efter hans mening er grunden til, at han ikke har en jordisk 
chance, at østrigerne har holdt hans familie nede, lige siden han blev 
født. Han er radmager, modstandsfolkene grinede af ham, da han forsøg-
te at melde sig. Han var bare en taber, der forsøgte at få lidt opmærksom-
hed. De andre snigmordere mistede modet, men han … tja, han var pis-
sehamrende vred. Han havde noget at bevise. Treogtyve års had. Så han 
gjorde, hvad der skulle til for at få sig et navn, om så det betød at dræbe. 
Især hvis det betød at dræbe. Jo farligere, jo bedre.”
 Mine holdkammerater så væk i afsky. Jeg sagde ikke så meget i timer-
ne, og når jeg gjorde, forsøgte jeg at bruge det pæne, skingre Harvard-en-
gelsk som alle andre, og ikke mit normale Mike-leje, som jeg netop havde 
gjort. Jeg forventede, at Davies ville pille mig fra hinanden. Jeg lød som 
en gadedreng, ikke en ung liberalistisk stræber. 
 “Ikke dårligt,” sagde han. Han tav et kort øjeblik, og kiggede så rundt 
i lokalet. 
 “Storslåede strategier, verdenskrig. I bliver alle sammen distraheret af 
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abstraktioner. I må aldrig glemme, at det i sidste ende drejer sig om men-
nesker. Der er en, der må trykke på aftrækkeren. Hvis man vil lede nati-
oner, må man starte med at forstå det enkelte individ og vide, hvad han 
drømmer om og frygter, kende de hemmeligheder, han ikke vil indrøm-
me eller end ikke selv er klar over, findes. Det er den vægtstang, der får 
universet til at dreje rundt. Alle mennesker har en pris. Og når man først 
har fundet den, så har man ham med hud og hår.”

Efter timen havde jeg travlt med at komme hjem i bad og forholde mig 
til den katastrofe, der ventede i min lejlighed. Jeg blev stoppet af en hånd 
på min skulder. Jeg forventede halvt om halvt, at det var Crenshaw, klar 
til at ydmyge mig foran alle de gode mennesker på Harvard. 
 Det ville faktisk have været at foretrække, for det var Davies, som med 
dræberblik og blid stemme sagde: “Jeg vil gerne tale med dig. 10.45, mit 
kontor?”
 “Super,” sagde jeg, og gjorde mig umage for at lyde afslappet. Måske 
ville han hellere slagte mig under fire øjne. God stil. 
 Jeg havde behov for mad og søvn, men kaffe ville tilfredsstille begge 
behov, i hvert fald for en tid. Jeg havde ikke tid til at tage tilbage til min 
lejlighed, og uden egentlig at tænke over det, gik jeg over til Barley, hvor 
jeg arbejdede. Det eneste, der optog mine tanker, var tallet $ 83.359 og det 
uendeligt ynkelige regnestykke, hvor jeg gang på gang nåede frem til, at 
jeg aldrig nogensinde ville kunne betale pengene tilbage. 
 Baren var en prætentiøs kasse med alt for mange vinduer. Der var 
ikke andre derinde end bestyreren Oz, som selv stod bag bardisken et par 
gange om ugen. Det var ikke, før jeg lænede mig ind over den og nippe-
de til den første slurk bitter kaffe, at det gik op for mig: Jeg var ikke kom-
met for koffeinens skyld. Tallene drønede rundt i hovedet på mig: 46 79 
35, 43 23 65 og så videre. Det var talkoder til et Sentry-pengeskab. 
 Oz, der var ejerens svigersøn, stjal af kassen. Og det var ikke bare i ny 
og næ; det sædvanlige dagligdags ‘svind’. Han plyndrede stedet. Jeg hav-
de holdt øje med ham et stykke tid. Han glemte at taste bestillingerne 
ind på kasseapparatet, stak pengene i lommen og ‘forærede’ sine stam-
kunder halvdelen af deres drinks uden nogensinde at taste noget af det 
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ind på kasseapparatet. Det måtte være yderst besværligt for ham at fiske 
så stor en sum stjålne penge op af kasseapparatet, mens vi andre stod og 
ventede på vores drikkepenge, så jeg var fuldstændig sikker på, at røvhul-
let opbevarede dem i pengeskabet. Jeg vidste det bare. Højst sandsynligt 
fordi hans lille nummer bare var en klodset udgave af det, jeg selv ville 
have gjort, hvis jeg var ham og ikke for længst havde afsværget den slags 
småsvindleri. Det akademiske begreb for det er ‘årvågen opportunisme’. 
Det betyder, at verden ser anderledes ud, hvis man tænker som en krimi-
nel: Verden er ligesom en slikbutik, som ingen holder øje med. Jeg blev 
bekymret på egne vegne, for nu, hvor jeg virkelig havde brug for penge, 
væltede mulighederne endnu en gang frem for mine øjne: ulåste biler, 
åbne døre, løsthængende dametasker, billige låse, mørke opgange. 
 Uanset hvor meget jeg prøvede, kunne jeg ikke glemme min barn-
doms lærdom; min erfaring ud i uærlighed. Jeg kunne ikke bare ignorere 
alle disse muligheder for at komme på afveje. Folk tror som regel, at for-
brydere bryder døre op og kravler op ad nedløbsrør og lister vinduerne 
op. Som regel behøver de imidlertid ikke gøre andet end at holde øjnene 
åbne. Pengene ligger mere eller mindre åbenlyst fremme hos retskafne 
mennesker, som ikke fatter, at der findes folk som mig. Den skjulte nøg-
le, den ulåste garageport, bryllupsdagspinkoden. Det er lige til at nappe. 
Og det sjove er: jo mere regelret jeg blev, jo nemmere var det for mig at 
snyde. Det var, som om der konstant blev flere og flere fristelser for at te-
ste mig efter alle disse år, hvor jeg havde levet et ærligt liv. Forklædt som 
den harmløse skjorteklædte studerende jeg var, ville jeg højst sandsyn-
ligt kunne vandre ud af Cambridge Savings and Trust med en affaldssæk 
fuld af hundrededollarsedler og en pistol i bæltet, mens sikkerhedsvag-
ten holdt døren for mig og ønskede mig god weekend. 
 Årvågen opportunisme. Det var sådan, jeg opdagede, at Oz kun låste 
pengeskabet om dagen, så han kun behøvede at indtaste de sidste cifre 
for at åbne det. Det var sådan, jeg opdagede, at det sidste nummer var 65. 
Det var sådan, jeg huskede, at Sentry-pengeskabe kom fra producenter 
med en række præfabrikerede koder – såkaldte testkoder – og at hvis den 
endte på 65, så var det højst sandsynligt, fordi en eller anden havde væ-
ret for doven til at ændre den originale præfabrikerede kode fra 43-23-65. 
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Det var sådan, jeg bemærkede, at Oz knap nok kunne optælle og fordele 
drikkepengene, for ikke at tale om at snyde ordentligt, og at hans alkohol-
problem var blevet værre. Klokken halv elleve om formiddagen var han 
allerede halvvejs gennem et ordentligt krus Jameson med et lille skvæt 
kaffe i. Selv hvis han opdagede, at der manglede noget, hvem skulle han 
så sige det til? Ingen ære blandt tyve, vel?
 Oz havde trukket kasseapparaternes skuffer ud. Han bar dem ind på 
kontoret. Jeg hørte pengeskabet gå op og i. Han kom ud igen og sagde: 
“Jeg skal lige hente nogle smøger. Holder du øje med stedet?”
 Muligheden bankede på. Jeg nikkede. 
 Jeg tog min kaffekop med ind på kontoret og tog i pengeskabets hånd-
tag. Det var åbent. Gud i himlen. Det var jo lige før, han tiggede mig om at 
tage de penge. Jeg kastede et blik på indholdet og talte mig frem til cirka 
48.000 dollars i bundter og derudover omkring ti tusinde i løse kontan-
ter. Oz havde ikke sat penge ind på kontoen i evigheder. 
Jeg kunne gøre en ud af to ting: Jeg kunne skimme fløden lige som ham 
og holde Crenshaw stangen så længe, at jeg kunne gøre min uddannel-
se færdig. Eller jeg kunne flå plasteret af, dukke op før daggry og tømme 
pengeskabet. Bagdøren var som Fort Knox, men hoveddøren kunne åb-
nes på halvanden minuts tid med et koben – typisk. Forsikringen betal-
te, så længe der var tegn på, at nogen var trængt ulovligt ind. Ingen vil-
le komme til skade. Jeg gennemsøgte skrivebordets øverste skuffer og 
opslagstavlen, og der hang den ganske rigtigt, sat op med en tegnestift, 
kradset ned med Oz’ barnlige skrift: kombinationen 43 23 65. Den tigge-
de om det. 
 Jeg skulle betale Harvard den uge. Ellers ville jeg slet ikke få færdig-
gjort nogen uddannelse. Alt det arbejde for ingenting. Blodet pumpede 
rundt. Ophidselsen bølgede gennem mig. Det føltes godt. Rigtig godt. Jeg 
havde savnet den følelse. I ti år havde jeg været den regelrette, retskafne 
ambitiøse studerende. Jeg var ikke afveget fra min plan, jeg havde ikke 
nuppet så meget som et maltbolsje fra købmanden. 
 Det føltes godt at stå foran det åbne pengeskab. Det føltes alt for godt. 
Jeg havde det i blodet. Og jeg vidste, at det lort ville knuse mig – som det 
havde knust min far og hele min familie – hvis jeg tillod det. Jeg så ned 
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ad min velstrøgne skjorte, mine hyttesko, på Thucidides, der stirrede op 
på mig fra bogens omslag. 
 “Op i røven,” mumlede jeg. Hvem var det, jeg forsøgte at narre? Jeg 
var alt for regelret til at være kriminel. Men alligevel alt for kriminel til at 
være virkelig regelret. Jeg skyllede den sidste slurk kaffe i mig og kiggede 
ned i det tomme krus. For at overleve havde jeg for længst valgt retskaf-
fenhed, og det holdt jeg mig til, om jeg så skulle dø af det. 
 Jeg smækkede pengeskabslågen i. 

Jeg havde forestillet mig Davies’ kontor som en dekoration fra en An-
den Verdenskrigsfilm: et kortrum med gigantiske globusser, hvor han 
stod og skubbede rundt med hære med sådan en lille roulettestav. Men 
Harvard havde i stedet installeret ham i et tomt kontor i Littauer Hall, et 
kosteskab uden vinduer og med skinnende kirsebærfarvede Office De-
pot-ting. 
 Jeg havde en virkelig uhyggelig fornemmelse af deja-vu, da jeg sad 
over for ham. Det føltes, som om han voksede, mens han nidstirrede 
mig, og jeg mindedes pludselig, hvordan det engang for længe siden 
havde føltes at stå skoleret i en retssal med en dommer, der stirrede ned 
på mig. 
 “Jeg skal nå shuttlebussen til D.C.-flyet om et par minutter,” sagde Da-
vies. “Men jeg ville lige snakke med dig. Du havde sommerjob hos Dam-
rosch & Cox, ikke?”
 “Jo, sir.”
 “Har du planer om at arbejde der, når du er færdiguddannet?”
 “Nej,” sagde jeg. 
 Det er ret usædvanligt. Jurastudiets hårdeste arbejde ligger i studiets 
første halvandet år, hvor man satser alt på at få et sommerjob i et advo-
katfirma. Som derpå kysser røv og smører dig godt og grundigt og over-
betaler dig for at lave ingenting for at kompensere for de syv års helvede, 
du senere hen vil tilbringe hos dem, når du først er blevet ansat. Når man 
har fået et sommerjob, er man mere eller mindre sikret ansættelse, når 
man er færdiguddannet, medmindre man er komplet idiot. Damrosch & 
Cox havde ingen planer om at invitere mig tilbage. 
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 “Hvorfor ikke?” spurgte Davies. 
 “Økonomisk krise,” sagde jeg. “Og så er jeg ikke den typiske kandidat 
til jobbet.”
 Davies trak nogle papirer frem og gennemlæste dem. Mit cv. Han 
måtte have skaffet det fra studievejlederens kontor. 
 “Din kontakt på Damrosch sagde, at du var fremragende, rendyrket 
naturkraft.”
 “Det var vældig pænt af ham.”
 Davies samlede papirerne og lagde dem på skrivebordet igen. 
 “Damrosch & Cox er nogle forbandede snobberøve,” sagde han. 
 Det var også min standardforklaring på, hvorfor de ikke ville ansæt-
te mig, men det tog mig lige et øjeblik at fatte, hvad det var Davies sagde. 
Hans firma havde et ry, som i løbet af nul komma fem ville give selv de 
allerbedste det vildeste snobberøvsbaghjul. 
 “Du meldte dig til flåden som nittenårig, hvor de fleste af dine hold-
kammerater her på seminaret højst sandsynlig holdt sabbatår og vælte-
de skidefulde rundt i Europa. Du blev udnævnt til bedste befalingsmand 
på din årgang, tog et år på Pensacola Junior College, så blev du overført 
til Florida State University og dimitterede som den bedste elev på din år-
gang på under normeret tid. Dine LSAT-prøver er bogstaveligt talt per-
fekte. Og nu er du så ved at tage en grad i statskundskab og jura her fra 
Harvard. Og – “ Han kiggede i nogle andre papirer “ – du tager den fire-
årige masteruddannelse på tre år. Hvordan betaler du for det?”
 “Lån.”
 “Omkring hundrede og halvtreds tusinde dollars?”
 “Mere eller mindre. Og så er jeg bartender.”
 Davies nærstuderede randene under mine øjne. “Hvor mange timer 
om ugen?”
 “Fyrre, halvtreds.”
 “Og du ligger øverst i klassen.” Han rystede på hovedet. “Jeg spørger 
dig om alt det her, fordi din tese om Princips motiver var rimelig begavet. 
Så hvad er det, der tænder dig?”
 Så det var altså en jobsamtale. Jeg forsøgte at komme i tanke om de 
sædvanlige klicheer om arbejdsetik, forsøgte at få mine spidse albuer op 
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i omdrejninger, men jeg vidste faktisk ikke, hvordan jeg skulle håndtere 
det her. Davies gjorde det nemt. 
 “Jeg ville sætte stor pris på, at du ikke fylder mig med lort,” sagde han. 
“Jeg bad dig komme, fordi du, baseret på det du sagde i timen, tilsyne-
ladende ved noget om den virkelige verden, og hvad der motiverer folk. 
Hvad motiverer dig?”
 Han ville finde ud af det før eller siden, så jeg kunne lige så godt få det 
overstået. Det var strøget fra min straffeattest, men jeg kunne aldrig rig-
tig udviske det. Det lykkedes altid folk, som partnerne hos Damrosch & 
Cox, at finde ud af det. Det var, som om de kunne lugte det. 
 “Jeg kom ud i nogle problemer, da jeg var ung,” sagde jeg. “Dommeren 
stillede mig over for et meget let valg: Meld dig til militæret eller kom i 
fængsel. Flåden fik mig på ret kurs, og disciplinen blev siddende. Jeg kun-
ne godt lide rutinerne og handlekraften, og det brugte jeg, da jeg begynd-
te at studere.”
 Han tog papirerne op fra bordet, proppede dem ned i sin attachemap-
pe og rejste sig. “Godt,” sagde han. “Jeg kan godt lide at vide, hvem jeg ar-
bejder sammen med.”
 Jeg så på ham, lettere overrasket over formuleringen ‘arbejder sam-
men med’. Folk viste mig som regel høfligt døren, når de fik et hint om, 
hvem jeg egentlig var (’finanskrise’ eller ‘ikke lige den, vi leder efter’ var 
de gængse undskyldninger). Men ikke Davies. 
 “Jeg vil gerne have, at du begynder at arbejde for mig,” sagde han. “Du 
får en startløn på to hundrede tusinde. Tredive procent bonus baseret på 
din indsats.”
 “Ja,” hørte jeg mig selv sige, før jeg overhovedet havde haft lejlighed til 
at tænke over det. 
 Den nat sov jeg på en utæt luftmadras i min tomme lejlighed. Med et 
par timers mellemrum var jeg nødt til at stå op og pumpe den igen. Der 
var længe til daggry, og jeg kan huske, at det på et tidspunkt gik op for 
mig, at Davies ikke havde spurgt, om jeg havde lyst til at komme til D.C. 
Han havde befalet mig det. 
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K AP I TEL  2

Mahognikassen var ikke nogen kiste, men eftersom jeg havde været fan-
get i den i fire timer, var det begyndt at føles decideret gravagtigt. Og jeg 
havde svært ved at slappe af. Det havde nok noget at gøre med, at de fle-
ste mennesker i lignende situationer ligger på ryggen og er døde. Efter 
et stykke tid opdagede jeg imidlertid, at jeg kunne hvile mig lidt, hvis jeg 
lænede hovedet ind i det ene hjørne
 Det er lidt en indviklet historie, hvordan jeg havnede i den kasse. Den 
korte version er, at jeg fulgte efter en fyr, der hedder Ray Gould, fordi jeg 
var forelsket – nærmere bestemt i en pige, der hed Annie Clark – og i mit 
nye job i almindelighed.
 Jeg havde arbejdet for Davies Group i cirka fire måneder. Det var et 
sært sted. Bevidst uigennemskueligt. Hvis man spurgte, fik man at vide, 
at de arbejdede med politisk strategisk rådgivning. Det er som regel en 
eufemisme for lobbyisme. 
 Forestil dig en lobbyist, og du kommer sikkert til at tænke på en mand, 
der er købt og betalt for, en rigtig slikket type, hvis arbejde er at kanalise-
re bestikkelse fra forskellige dele af storindustrien over til politikere og 
så selv skumme overskuddet. Og i sidste ende være med til at afskaffe 
lungekræft og forgiftede floder. Der er masser af den slags fyre. Men de 
glade dage i 70’erne og 80’erne, hvor bestikkelse og amoral blomstrede, 
er for længst forbi. Nu bruger de fleste lobbyister tiden på at klikke sig 
gennem PowerPoint-præsentationer om obskure politiske forslag, mens 
embedsmænd, der er ved at kede sig ihjel, tjekker deres Blackberries un-
der bordet. 
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 De fyre er bunden. At sammenligne dem med folk fra Davies Group 
er som at sammenligne Zales diamanter med dem fra Tiffany og Cartier. 
Davies er et blandt en meget lille håndfuld strategiske rådgivningsfirma-
er, som kun udfører meget lidt reelt lobbyarbejde. Disse firmaer drives af 
Washingtons tunge drenge – tidligere formænd for Repræsentanternes 
Hus, udenrigsministre eller nationale sikkerhedsrådgivere – og de ud-
øver en langt mere magtfuld og lukrativ form for indflydelse gennem sy-
stemets bagdøre. De er ikke erklærede lobbyister. De råber ikke højt. De 
reklamerer ikke. De har netværk. De er diskrete. Og de er meget, meget, 
meget dyre. Hvis du virkelig skal have noget ordnet i Washington, og du 
har pengene og kender de mennesker, som man skal kende, for overho-
vedet at blive henvist til et af topfirmaerne, så er det her, man henvender 
sig. 
 Davies Group ligger i toppen af denne lille hyggelige verden. De hol-
der til i et palæ i Kalorama, blandt alleer og gamle europæiske ambassa-
der, langt fra K Street og centrum, hvor de fleste andre lobbyister knok-
ler rundt. 
 I løbet af mine første dage i D.C. gik det langsomt op for mig, at Davi-
es Group ikke betragtede sig selv som et firma, men snarere som et hem-
meligt selskab eller en skyggeregering. Op og ned ad gangene slentrede 
folk, som man ellers så på forsiden af Washington Post og eller læste om 
i historiebøgerne, eller også stod de og bandede over laserprinterne. 
 Ligesom de andre chefer brugte Davies grundlæggende sin tid på det 
samme, som dengang han arbejdede for staten. Han besad årtiers erfa-
ring ud i bureaukratisk ledelse: Han vidste præcis, hvilke tråde han skul-
le trække i, hvilke embedsmænd han skulle lægge pres på. Det var et un-
der at se ham få dette træge, usmidige, almægtige og dog knap nok funk-
tionsdygtige apparat – forbundsregeringen – til at danse efter sin pibe. 
 Engang havde han skullet stå til ansvar over for vælgere og donatorer 
og de politiske partier. Nu skulle han kun stå til ansvar over for sig selv. 
Han blev tilbudt langt flere opgaver, end han nogensinde havde tid til, og 
var derfor i den luksuriøse situation, at han kun behøvede at beskæftige 
sig med de kunder, hvis agenda stemte overens med hans egen. 
 Intet af det her blev naturligvis sagt højt. For at hitte ud af rutiner-
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ne og ritualerne, måtte man holde øjne og ører åbne og stille de rigtige 
spørgsmål. På den måde var Davies Group meget gammeldags. De fleste 
konsulentfirmaer forsøger at fastholde en form for gentlemanpatina – 
jakkesæt, bibliotek, mahognipaneler og den slags. Men alle gentleman-
manerer er for længst blevet presset ud på et sidespor af regnskabsfyre-
ne. Enhver udmåler sit liv efter felterne på et regneark: afregnede timer. 
Bundlinjen er det, der tæller. Man sidder fast i hamsterhjulet fra første 
dag. Det var anderledes hos Davies. Der var ingen orienteringsmøder, in-
gen kvoter eller retningslinjer. Der var kun fem-seks nyansatte. Nogle år 
var der ingen. 
 De gav hver af os nyansatte et kontor, en assistent og en lønseddel på 
4.600 dollars hver anden uge. Derudover var det op til os. Man måtte selv 
grave opgaverne frem. Cheferne og partnerne beboede tredje sal – i mine 
øjne lignede det en fløj på Versailles – og advokaterne anden sal. Vi var de 
advokatfuldmægtige, de nye fisk, og vi var parkeret på første sal sammen 
med alle dem, der arbejdede i administrations-, personale- og researchaf-
delingerne. At være advokatfuldmægtig svarede nogenlunde til at være 
på prøve. Man havde seks måneder, måske et år, til at bevise sit værd for 
firmaet, ellers var man ude. Ingen viste, hvordan man gjorde. Man måtte 
være om sig i forhold til samtlige partnere for at lære spillets regler, men 
man måtte aldrig fremstå påtrængende. Takt og diskretion var de to af-
gørende dyder i Davies Group. 
 Til at starte med kastede man sig over samtlige små projekter, og ty-
pisk fik de en til at lave research om et mål – undskyld, det var sådan no-
get, den gamle Mike ville sige – om en ‘beslutningstager’, som firmaet øn-
skede at lægge pres på. Det var ensbetydende med, at man skulle finde 
ud af alt, der overhovedet var værd at vide om målet, offentligt såvel som 
privat, og så indsnævre det til de ting, der havde betydning for sagen og 

intet andet. Det blev skrevet ind i et notat på maksimum en side. Partner-
ne kaldte det ‘at filtrere havet’. Og hvad havde betydning? Det havde vi 
advokatfuldmægtige ingen anelse om, men vi vidste, at vi hellere måtte 
gøre det rigtigt første gang, det var helt sikkert. 
 Det var det værste. Partnerne vidste, at hvis de piskede en, så arbej-
dede man bare hårdere, desperat efter et lille anerkendende klap på ho-
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vedet. Så de sagde aldrig præcist, hvad der var rigtigt, og hvad der var 
forkert. De lagde bare fingrene på læberne og sagde: “Hvorfor prøver du 
ikke igen?” hvorpå de skubbede produktet af uendelige nætter og week-
ender tilbragt på kontoret hen over bordet, altid på jagt efter lidt mere. 
Hvis man var heldig, modtog man den sjældneste af alle æresbevisnin-
ger, et ‘ikke dårligt’ – hvilket hos Davies Group omtrent svarede til en 
stønnende orgasme. Og hvis man hev det forkerte saltkorn op af havet? 
– Så forsvandt man. Synk eller svøm. 
 Jeg havde tænkt mig at svømme. Da jeg startede i flåden, gav de mig 
en rimelig hård medfart, så hvis det værste Davies Group kunne finde på, 
var at sætte mig til at stirre på en computer, så skulle jeg nok klare mig. 
Jeg var vågen (i omkring atten-nitten timer i døgnet), og jeg arbejdede. 
 Jeg tjente tilstrækkelig mange penge til at holde både Harvard og 
Crenshaw stangen, og selvom jeg lagde tyve procent til side hver måned 
(jeg var stadig overbevist om, at tæppet hvert øjeblik det skulle være kun-
ne blive trukket væk under mig), havde jeg flere penge, end jeg vidste, 
hvad jeg skulle bruge til. Jeg måtte vænne mig til at gå ud at spise uden 
madkuponer og til at have en lejlighed, der var så pæn, at jeg kunne invi-
tere gæster uden at skamme mig. 
 Penge var ikke den eneste fordel. I min korte tid hos Davies opleve-
de jeg frynsegoder, som jeg ikke engang vidste eksisterede, ting, jeg ikke 
anede, at jeg ønskede mig. De sendte flyttefolk op til Cambridge for at 
pakke min gamle lejlighed ned. Unge fyre, der høfligt nok undlod at gri-
ne af min sparsommelige indretning. Det tog dem en halv time at over-
bevise mig om, at jeg ikke behøvede at hjælpe til. Jeg skulle bare pakke en 
taske til mig selv og køre min femten år gamle Jeep Cherokee ned til D.C. 
Støddæmperne var røget, så den slingrede vildt, hver gang jeg kørte over 
85 kilometer i timen. Davies installerede mig i firmaets lejlighed på Con-
necticut Avenue, en toværelses lejlighed på 83 kvadratmeter, med spise-
krog, altan, dørmand og portner.
 “Bare tag den tid, du skal, på at finde en lejlighed,” sagde Davies til mig 
den første dag. “Vi formidler kontakt til en ejendomsmægler, men hvis 
du hellere vil koncentrere dig om arbejdet end gå til åbent hus, så er det 
fint med os.”
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 Selv hvis jeg ikke havde forsøgt at spare op, var der ingenting, jeg 
kunne bruge penge på. Firmaet havde egen limousineservice, og de fle-
ste dage endte vi med at spise morgenmad, frokost og aftensmad på kon-
toret. 
 I løbet af den første uge mødte jeg min assistent Christina, en lille fiks 
ungarer. Hun var så lillebitte og ordentlig og effektiv, at jeg havde mis-
tanke om, hun var en robot. Hun greb mig gang på gang på fersk gerning: 
Jeg spurgte, hvor postkontoret eller renseriet lå, og så rakte hun hånden 
frem og så ud, som om hun var en lille smule fornærmet over, at jeg over-
vejede at gøre sådan noget selv, hvorpå hun tog det, jeg stod med i hån-
den og så ordnede det, jeg havde brug for. 
 “Ked af at jeg kører dig så hårdt, mr. Ford. Du skal ikke betragte det 
som en luksus, det er bare Davies, der sikrer sig, at du holder fokus, så du 
er alle pengene værd.”
 Det gjorde det lidt nemmere. De hundrede sytten irriterende ting, der 
skal ordnes, når man flytter – stå i kø på motorkontoret eller vente på, at 
fyren fra kabel-tv kommer – de blev bare ordnet. Og sådan fortsatte det 
også bagefter, alle livets små irritationsmomenter forsvandt. Det var der, 
jeg begyndte at forstå. Penge havde altid været noget, jeg skulle bruge til 
at overleve, til at få tingene til at hænge sammen, måned efter måned. Jeg 
havde aldrig nogensinde skænket det en tanke, hvad man virkelig fik for 
pengene: denne uendelige række af ydelser, som går under betegnelsen 
‘bekvemmeligheder’. 
 Alt det gjorde, at jeg følte mig lidt ubehagelig til mode, magelig endda. 
Jeg kunne godt lide at betragte mig selv som sulten, ambitiøs. Men man 
har faktisk ikke tid til at bekymre sig om, hvorvidt man er ved at blive 
magelig, når man skal pløje sig gennem tolv samtaler og 1400 sider doku-
menter om dagen, lave to ugentlige rapporter, som enten kan føre en til 
tops eller knække en, og konfronteres af partnere, der ustandselig dukker 
uanmeldt op for at få sig den lille sludder, der kan ende med at blive ens 
sidste. Det begyndte at gå op for mig, at Christina havde ret: For Davies 
var det billigt sluppet at bestille lidt thaitakeaway til mødelokalet og en li-
mousine hjem til de ansatte for at sikre, at alle styrtede rundt og udskrev 
regninger på to-tre hundrede dollars i timen, halvfjerds timer om ugen. 
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 Jeg havde brug for pengene, og jeg kunne også godt lide luksusgo-
derne, men det var ikke det, der fik mig ud af sengen hver morgen klok-
ken 5:45. Det var lyden af mine Johnston & Murphy-skosåler, der klik-
kede hen over marmorgulvet i Davies Groups foyer og gav genlyd op ad 
de høje egetræspaneler. Det var synet af kloge mænd, der udførte betyd-
ningsfuldt arbejde, synet af Henry Davies og en tidligere CIA-chef, der 
sad i gårdhaven og grinede som to gamle studiekammerater, og det var 
erkendelsen af, at hvis jeg knoklede røven ud af bukserne, så ville jeg må-
ske en dag kunne tilslutte mig selskabet. Det var det samme, der havde 
drevet mig frem, lige siden dommeren stillede mig over for det famøse 
valg: trangen til at finde noget, der var større end mig selv, noget jeg kun-
ne være del af, retskaffent arbejde, jeg kunne fortabe mig i, hvad som 
helst for at holde mit kriminelle blod stangen. 
 Jeg ville gøre alt, hvad Davies Group krævede af mig, for at blive hæn-
gende i denne respektable verden. Og derfor befandt mig pludselig luk-
ket inde i en mahognikasse. 
 De første fire måneder føltes præcis som at søge optagelse i en studen-
terforening. Ingen sagde nøjagtig, hvad man skulle gøre, men man vid-
ste, at hvert skridt man tog, blev nøje overvåget. Indimellem var der en, 
der forsvandt, og man havde på fornemmelsen, at der aftenen inden var 
blevet afholdt en hemmelig afstemning, og at der var blevet sat en sort 
streg ud for den ikke egnedes navn. 
 Sådan lød rygterne blandt de advokatfuldmægtige i hvert fald. Jeg 
syntes, det var lidt for meget. Men en ting jeg helt sikkert troede på, var, 
at ens første opgave var knald eller fald. Når man arbejder på at få en el-
ler anden politiker eller bureaukrat til at følge ens kundes ønsker, kom-
mer der altid et tidspunkt kaldet ‘Samtalen’. Uanset hvor kompleks situ-
ationen er, handler det i sidste ende kun om en ting: Vil han give dig det, 
du ønsker? Ja eller nej.
 Det var som regel en af partnerne, der tog sig af Samtalen. Firmaets 
ansigt udadtil. Men det hårde arbejde var imidlertid op til de advokatfuld-
mægtige. Når man fik sin første sag, så var det ens sag hele vejen igennem. 
Og hvis målet sagde ja, var man en gulddreng. Hvis ikke, var man ude. 
 William Marcus gav mig min første rigtige sag. Hans kontor lå på 
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tredje sal, lige ved siden af Davies’. Det var bestyrelsesgangen. Der lå et 
bestyrelseslokale med høje egetræspaneler langs hele den ene side. På 
den anden side lå der seks eller syv kontorsuiter, der hver især var på 
størrelse med min lejlighed, alle med udsigt ud over Kalorama. Jeg fik 
kuldegysninger af at gå ned ad den gang. Jeg faldt ind i marchgang og gik 
med firs centimeter lange skridt, rank ryg og et vagtsomt blik. 
 Mændene på den gang havde bogstavelig talt regeret den frie verden, 
og hver dag henholdsvis skabte eller knuste de, uden at skænke det en 
tanke, karrieren for utallige ambitiøse mænd som mig. De fleste af firma-
ets partnere havde alenlange cv’er; det var det, kunderne betalte for. Men 
Marcus’ baggrund var et mysterium. Så vidt jeg vidste, var jeg den eneste 
advokatfuldmægtig, han udviste interesse for. Det var enten rigtig godt 
eller rigtig skidt, og i betragtning af den talentmasse jeg var oppe imod, 
var jeg overbevist om, at det var det sidste. 
 Marcus var sidst i fyrrerne, måske lidt ældre, det var svært at se. Hans 
kropsbygning tydede på, at han dyrkede triatlon, men måske var han 
nærmere en af den slags overklassefyre, der bruger fire aftener om ugen 
på at tæske på en boksebold. Han havde rødbrunt hår, der var klippet helt 
kort, markante kæber og indsunkne kinder. Han var tilsyneladende altid 
i godt humør, hvilket gjorde, at man ikke blev helt så intimideret af ham, 
men det var kun, indtil man var alene på kontoret med ham. Så forsvandt 
smilene og den sorgløse facon. 
 Han gav mig min første opgave. Et gigantisk multinationalt selskab 
med base i Tyskland (jeg bør nok ikke sige navnet, derfor kalder jeg det 
bare det, vi kaldte det internt på kontoret: Der Kaizer) havde fundet et 
smuthul i skattelovgivningen og brugte det til at underbyde amerikan-
ske firmaer og køre dem i sænk. Det var en typisk kompleks international 
skattesag, men i sidste ende var spørgsmålet dette: Udenlandske selska-
ber, som sælger ydelser til amerikanere, betaler meget mindre i skat end 
firmaer, som rent faktisk sender ‘rigtige’ varer til USA. Og det så faktisk 
ud til, at Der Kaizer solgte varer i USA. De hævdede imidlertid, at de bare 
tilbød en ydelse, nemlig at forbinde amerikanske forbrugere med uden-
landske forhandlere og producenter, og derfor skulle de kun betale den 
lave skat på ydelser. Vi er bare mellemleddet, hævdede Der Kaizer, og har 
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aldrig noget med selve varerne at gøre. Men når man så på logistikken, 
var det imidlertid åbenlyst, at de solgte varer fuldstændig ligesom alle an-
dre og ganske enkelt forsøgte at undgå at betale den højere skat. 
 Er du stadig vågen? Bravo. De folk, hvis firmaer var på randen af kon-
kurs på grund af Der Kaizer, havde hyret Davies Group. De ville have os 
til at lukke smuthullet og få Der Kaizer til at spille efter samme spillereg-
ler som alle andre. Det var ensbetydende med, at vi skulle have en Was-
hington-bureaukrat til at underskrive et lille stykke papir, hvor der stod, 
at Der Kaizer solgte varer, ikke ydelser. 
 Et lille ting til. Og for det fik Davies Group mindst femten millio-
ner dollars, hvilket ifølge rygterne blandt de advokatfuldmægtige var det 
mindste Davies Group tog sig betalt for en opgave. Ellers var partnerne 
ikke interesserede. 
 Marcus forklarede sagen for mig, tilføjede et par ekstra detaljer, men 
ikke mange: Min første Samtale. Han fortalte mig ikke engang, hvad det 
var, han ville have, jeg skulle levere – ‘produktet’ som det blev kaldt på 
kontoret. Jeg var nu officielt ude at skide, og jeg havde ingen anelse om, 
hvad jeg foretog mig. 
 Men i de sidste ti år havde jeg nærmest permanent været ude, hvor jeg 
ikke kunne bunde. Det havde fungeret overraskende godt, så jeg tænkte, 
at jeg bare skulle fortsætte som tidligere: Jeg måtte fuppe mig frem. Hund-
rede halvtreds arbejdstimer og ti dage senere, efter jeg havde talt med 
samtlige eksperter og efter at have læst samtlige juridiske kodekser og ar-
tikler, som bare nærmede sig emnet, kogte jeg sagen mod Der Kaizer ned 
til ti sider. Så til fem, så til en. Otte punkter. Hvert enkelt punkt var i sig 
selv tilstrækkeligt til at udslette Der Kaizer. Det var et memo så dødeligt 
som ren heroin, og jeg var stolt og led tilstrækkeligt meget af søvnmangel 
til at overdrage det til Marcus i den tro, at han ville blive blæst omkuld. 
 Han bladrede det igennem på tredive sekunder, knurrede lidt og sag-
de så: “Det her er helt galt. Du kan ikke vide hvorfor, før du ved hvem. De 
her ting drejer sig altid om et enkelt menneske. Du skal ikke spilde min 
tid, før du har fundet sagens omdrejningspunkt.”
 Jeg ville have marchordrer, og jeg fik Confucius. Så jeg dykkede ned i 
sagen igen. Forsvarsministerens søn var blandt de advokatfuldmægtige, 
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som også kæmpede om en plads hos Davies Group, en fyr som i en alder 
af tredive allerede havde været vicekampagneleder på en succesrig præ-
sidentkampagne, samt to fyre, der begge havde modtaget et Rhodes-sti-
pendium til at læse på Oxford, den ene af dem barnebarn af en tidligere 
CIA-chef. I sidste ende handlede jobbet om at kende Washington og de 
politiske spil og ikke mindst stedets indgroede antropologi, inderkred-
sen, sympatier og antipatier, de hemmelige knudepunkter, hvor magteli-
ten samledes. Det gjaldt om at vide, hvem der havde en klemme på hvem, 
hvem der skyldte nogen noget. Det var den slags, man kun vidste, hvis 
man havde tilbragt et helt liv blandt D.C.’s elite og havde opbygget sit net-
værk der. Det havde de andre fyre. Ikke mig. Men det skulle ikke stoppe 
mig. For jeg havde også lært et og andet undervejs. Og min vilje til sejr 
fejlede ingenting. 
 Så jeg forlod kontoret, væk fra internettet og de uendelige Google-
søgninger, for rent faktisk at tale med nogle mennesker (alt for mange af 
mine jævnaldrende betragtede dette som lige så mystisk som at give sig 
i kast med at tæmme en slange eller levitation). Jeg arbejdede ud fra den 
præmis, at det officielle Washington, uanset hvor besynderligt et sted det 
var, i sidste ende kunne aflæses som et hvilket som helst andet nabolag. 
 Der var omkring seks forskellige statslige organer, der havde indfly-
delse på, hvorvidt Der Kaizer kunne beholde sit smuthul eller ej. Men det 
sidste stop viste sig at være et typisk eksempel på Washington-bureau-
krati: en underafdeling af noget, der hed Det Konstituerede Brancheor-
gan for Manufakturhandel under Erhvervsministeriet. 
 Det tog mig omkring en uge at knække brancheorganet. Det var lidt 
svært, for Marcus havde sagt, at der lige nu ikke måtte være nogen åben-
lyse tegn på, at vi var ved at undersøge sagen. Jeg måtte tale med fire-fem 
assistenter, før jeg fandt en sladrehank med et tilpas stort ego, som alli-
gevel ikke vidste noget, jeg kunne bruge. Han henviste mig imidlertid til 
en juridisk assistent, der arbejdede sort som bartender på Stetsons – en 
bar på U Street, som Clintons folk plejede at frekventere, selvom stedet 
nu var helt til rotterne. Hun var rødhåret og havde noget nuttet drenge-
pigeagtigt over sig, hun var imødekommende som få, men snorkede og 
havde en vane med at ‘glemme’ ting i min lejlighed. 
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 Hun forklarede mig det hele. Der var to kransekagefigurer, som skul-
le underskrive dokumenterne, men i sidste ende var det de tre ansatte i 
brancheorganet, der tog beslutningerne. To af dem var typiske udvalgs-
medlemmer, menneskelige brevvægte uden betydning. Den sidste – en 
fyr ved navn Ray Gould – tog beslutningerne, det var ham, der holdt 
Der Kaizers smuthul åbent. Gould var assisterende vicedepartements-
chef (med andre ord under den assisterende departementschef, som er 
under departementschefen, som er under viceministeren, som er under 
den faktiske erhvervsminister. Sjovt, ikke?) Jeg tog mig selv i at udtale 
disse organisatoriske finurligheder i fuld alvor og uden at snuble over or-
dene. Hver gang jeg tænkte, at hele miseren var en fuldstændig idiotisk 
politisk trivialitet, så mindede jeg bare mig selv om, at mine chefer stod 
til at tjene minimum femten millioner dollars, hvis jeg fik styr på sagen, 
og ikke mindst, at jeg i så fald kunne undgå at tilbringe resten af mit liv 
bag en bardisk, hvor jeg skjulte mig for Crenshaw. 
 Desuden var jeg lige begyndt at synes om det. Persongalleriet var ikke 
helt så spændende, og pengene var bedre, men ellers mindede det meget 
om de fupnumre, jeg plejede at lave i min barndom. Det gjorde mig både 
begejstret og bekymret. 
 Jeg havde fundet mit omdrejningspunkt. Marcus virkede ikke lige-
frem tilfreds med min indsats, da jeg kom med Goulds navn, men i det 
mindste virkede han heller ikke vred. Han bad mig begynde forfra og op-
bygge sagen om lukningen af smuthullet fra bunden. Jeg måtte skræd-
dersy sagen med et specifikt formål: at få Gould til at ændre mening. Jeg 
læste Goulds afsluttende universitetsafhandlinger. Jeg fandt ud af, hvilke 
aviser og magasiner, han abonnerede på, hvilke velgørenhedsorganisati-
oner han donerede til, samtlige beslutninger han nogensinde havde ta-
get, og som stod nedfældet et sted. Jeg begyndte at zoome ind igen og fin-
pudse hvert eneste argument mod Der Kaizers smuthul, så det ville ap-
pellere til Goulds særlige vaner og overbevisninger. Det forrige memo var 
ren heroin. Det her var et designerdrug. Gould måtte nødvendigvis tage 
den beslutning, vi ville have ham til. 
 “Kryds fingre for det,” sagde Marcus. 
 Trods al min research og alle interviewene kunne jeg stadig ikke rig-
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tig fornemme, hvem fyren var, og hvad der foregik i hovedet på ham, før 
jeg mødte ham selv. Jeg overdrev måske lidt, da jeg skulle lave den pro-
fil på Gould. Jeg vidste, hvor hans børn gik i skole, hvilken bil han kørte 
i, hvor han fejrede sin bryllupsdag, hvor han normalt spiste frokost. Det 
var primært dyre restauranter: Michel Richard Central, Prime Rib, The 
Palm, men hver anden torsdag tog han ned på en burgerbar der hed Five 
Guys. 
 Ugen efter jeg havde overdraget min nye rapport om Gould til Mar-
cus, kaldte han mig ind på sit kontor og viste mig så ind på Davies’ kon-
tor. Davies signalerede til Marcus, at han skulle vente udenfor. Dette var 
præcis det universets herskerkontor, som jeg havde forestillet mig på 
Harvard, bortset fra at Davies naturligvis havde langt bedre smag end 
min fantasi. Der var bogreoler fra gulv til loft langs tre af kontorets væg-
ge. Og bøgerne var blevet læst, det var ikke kun læderindbundne attrap-
per. Alt var skåret ud i mahogni. Og egocentrikervæggen – obligatorisk i 
Washington D.C. – var vildere, end jeg nogensinde før havde set; den var 
propfuld af snapshots af Davies, der grinede og rygklappede med alver-
dens tunge drenge. Der var billeder, der gik flere årtier tilbage, og det var 
ikke de sædvanlige ‘to fyre i jakkesæt til en velgørenhedsmiddag’-bille-
der. Her var billeder af ham i en yngre udgave, yngre end mig, hvor han 
bowlede med Nixon, hvor han sad i en lille jolle med Jimmy Carter og fi-
skede, og hvor han stod på ski med …
 “Er det paven?” udbrød jeg, før jeg kunne nå at stoppe mig selv. 
 Davies stod bag sit skrivebord. Han så ikke glad ud. “Gould har ikke 
rykket sig en tomme,” sagde han. 
 De havde givet mit memo – med argumenterne skræddersyet speci-
fikt til Gould – til det samhandelsudvalg, der forsøgte at bekæmpe Der 
Kaizer, og de havde fremlagt sagen for Goulds brancheorgan. Davies hav-
de folk i Erhvervsministeriet, som ville vide det, hvis Gould var begyndt 
at ændre holdning. Han havde ikke rykket sig en tomme. 
 “Jeg kigger på det igen,” sagde jeg. 
 Han tog den rapport, jeg havde lavet. “Denne er perfekt,” sagde han, 
og lod mig så vente et øjeblik. Hans tonefald fik det ikke til at lyde som et 
kompliment. 
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 “Jeg har allerede hundrede tyve fyre nedenunder, som kan give mig 
det perfekte. Jeg har ikke brug for endnu én. Ved du, hvor meget denne 
kontrakt er værd?”
 “Nej.”
 “Vi har lavet aftaler med samtlige industri- og faggrupper, der bliver 
påvirket af det. Syvogfyrre millioner.”
 Jeg kunne mærke, at jeg blev ligbleg. Han nidstirrede mig et kort øje-
blik. 
 “Vi taler ikke om timeløn her, Mike. Hvis vi vinder, får vi syvogfyrre 
millioner, hvis vi taber, får vi ingenting. Vi har ikke tænkt os at tabe.”
 Han gik lidt tættere på og lænede sig frem mod mig. “Det var et sats 
at ansætte dig, Mike. Jeg hyrede dig af samme grund, som de andre ikke 
ville. Du er en usædvanlig kandidat. Måske var det en fejl at ansætte dig. 
Bevis for mig, at jeg gjorde det rigtige. Vis mig, at du har noget, som de 
andre ikke har. Giv mig noget, der er bedre end perfekt. Overrask mig.”

Det er lettere aldrig at have ejet noget, end at få fingre i noget og så mi-
ste det igen. I al min tid hos Davies Group betragtede jeg pengene og pri-
vilegierne som en stor misforståelse, der snart ville blive rettet. Jeg tur-
de ikke tro på, at jeg virkelig havde fået alt det, at det virkelig var mit liv. 
Men i sidste ende finder man altid noget, man virkelig ønsker sig. Noget 
man har brug for. Og så er man på røven. For så kan man ikke give slip 
på det liv igen. 
 Det jeg ønskede mig, var ikke noget fancy. Jeg fandt det en dag i august 
i løbet af mit første år hos Davies, tre måneder efter jeg var flyttet til Was-
hington. Jeg slentrede gennem Mount Pleasant-kvarteret, en ti minutter 
lang gåtur fra kontoret. Der løber en bred hovedgade gennem kvarteret 
med et firs år gammelt bageri og en isenkræmmer, der har ligget der i fle-
re årtier. Det var der, italienerne, grækerne og senere latinoerne fandt de-
res fodfæste i Washington D.C., og det føltes som en lille landsby. Hvis 
man drejede væk fra hovedgaden med butikkerne, var gaderne fulde af 
træer, og i mine øjne lignede det en forstad. Husene var små, og jeg så et 
lille treværelses hus, der var til leje. Det havde en veranda og en baghave, 
hvor man havde udsigt ud over Rock Creek Parks træer. Det er en park 
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med store træer og små vandløb, som deler Washington D.C. i nord og 
syd. En aften, hvor jeg gik forbi huset, så jeg en hel familie af dådyr, der 
bare stod og stirrede på mig, ganske rolige og upåvirkede. 
 Mere krævede det ikke. Jeg havde ikke haft en baghave, siden jeg var 
barn. Der strøg penge fast ind på min fars konto i den periode – dengang 
anede jeg ikke hvordan. Vi var langt om længe flyttet ud af det lejligheds-
kompleks i Arlington, hvor jeg var vokset op – det lignede lidt et motel, 
og jeg kan huske, at der altid lugtede af gas fra komfuret – ud til et sted i 
Manassas, bare et lille parcelhus. Jeg ved godt, at det her er lidt plat, men 
jeg kan huske, at vi havde et gyngestativ, der var helt rustent. Hvis man 
greb fat det forkerte sted, rev man sig og fik åbne sår i håndfladen. Vi boe-
de der ikke særlig længe, men jeg kan huske sommeraftnerne, hvor mine 
forældre og deres venner sad rundt om bålpladsen og grinede og drak øl-
ler. Jeg gyngede hele aftenen, mens mine små ben pumpede som et lo-
komotiv, og jeg fløj højt til vejs, op over stativet, så jeg blev fuldstændig 
vægtløs. Jeg kunne se ud over træerne, og et kort sekund blev kæderne 
helt slappe, og det føltes, som om jeg kunne være lettet derfra og fløjet ud 
i natten. 
 Så smed de min far i fængsel, og vi flyttede tilbage til det gasstinken-
de motel, hvor vi hørte til. 
 Når jeg blev færdig hos Davies, ved ti-elleve-tiden om aftenen, som-
metider senere, så slentrede jeg gennem det kvarter og drømte om at sid-
de i den baghave, med et lille bål, et par havestole og en sød pige. Det føl-
tes som en ny begyndelse, en chance for at rette op på tingene. 

Tanken om at miste det hele fyrede godt op under mig. Efter mødet med 
Davies på hans kontor gik der en uge, før jeg igen indfandt mig hos Mar-
cus. Jeg gav ham yderligere to rapporter. En, der fokuserede på Goulds 
mentor i Indenrigsministeriet, hvor han arbejdede i ni år, før han rykke-
de over til Erhvervsministeriet. Den anden fokuserede på forloveren til 
Goulds bryllup; en gammel værelseskammerat fra jura, som nu havde sit 
eget advokatfirma. Han var stadig den, Gould gik til, når han skulle have 
et godt råd: De spiste middag sammen cirka hver anden uge, tilsynela-
dende en af de få anledninger, hvor Gould gik ud. 
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 “Og?” sagde Marcus. 
 “Disse fyre er lettere …” – jeg tog mig selv i det, før jeg sagde mål – 
“… at påvirke. Hvis man ser på rækken af beslutninger, de har taget, kan 
man se, at de er mere modtagelige for vores argumenter. Jeg har skræd-
dersyet argumenterne, så de passer til dem hver især. Den første har Da-
vies Group allerede forbindelse til. Hvis vi ikke kan påvirke Gould direk-
te, så kan vi påvirke folk omkring ham. Hvis vi får dem til at ændre hold-
ning, så kan vi ændre Goulds holdning, uden at han nogensinde opdager, 
at det var os, der hviskede ham i øret.”
 Marcus sagde ikke noget. Jeg vidste, hvad der kom nu. Jeg havde givet 
ham mere information om Gould, end han havde brug for. Jeg havde bog-
staveligt talt gjort alt bortset fra at overvåge røvhullets hus, og det over-
vejede jeg at gøre den følgende nat. Marcus rykkede rundt på stolen. Jeg 
indstillede mig på at få læst og påtalt. 
 Men Marcus smilede i stedet. “Hvem har lært dig det?”
 Det måtte så være min fars gamle ven, Cartwright. I sine unge dage 
benyttede han sig af en tilsvarende teknik, når han skulle charmere ar-
ven ud af ensomme fyrreårige millionarvinger. 
 “Det faldt mig bare ind,” sagde jeg. 
 “Det ligner den teknik, vi kalder ‘at slå græsset’,” sagde Marcus. “Man 
påvirker langsomt og diskret samtlige i beslutningstagerens omgangs-
kreds – kone, primære fundraisere, selv de voksne børn – indtil han æn-
drer holdning.”
 “Slå græsset?”
 “Det gælder alt, hvor vi får det til at se ud, som om vi har en bred og 
dybtliggende opbakning – fra græsrødderne – men det er snyd. Man be-
høver ikke spilde tid på rødderne, når lovgiveren selv kun ser det grønne 
græs.”
 “Vil du have mig til at gå videre med det? Altså rent faktisk forsøge at 
påvirke de mennesker, der omgiver Gould?”
 “Nej,” sagde Marcus. “Det sætter jeg nogle folk til.”
 Jeg opfangede noget i hans stemme, som jeg ikke syntes om. 
 “Er tiden ved at løbe ud?” spurgte jeg. 
 Marcus holdt inde. Han sagde aldrig særlig meget og tænkte sig altid 
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om, før han gjorde. Men jeg kunne se, at han ikke gad fylde mig med lort, 
og måske var der endda et glimt af respekt i blikket. 
 “Ja.”

* * *

Ugen efter forsvandt en af Rhodes-stipendiaterne. Han var såmænd rar 
nok, en fyr med tilbagestrøget lyst hår og den overlegne udstråling over-
klassen har. Der var én, der fortalte mig, at fyren ikke ejede et par jeans – 
og jeg troede ham. Jeg kunne godt have brugt krudt på at hade ham, han 
var født med en guldske i røven, men han havde et vist mål af selvironi, 
og jeg kunne ikke andet end at holde af ham. 
 Han var frontløber som mig, den første i gruppen til at få sin egen op-
gave. Men ‘beslutningstageren’ ændrede ikke holdning. Og det var så det. 
Rhodes forsøgte at lade, som om det var hans beslutning at rykke vide-
re til grønnere græsgange, men der var en skinger klang i hans stemme, 
da han sagde farvel, som om han havde grædt. Det var hårdt at se på. Jeg 
tror aldrig før, noget var mislykkedes for ham. Han havde gjort alt, hvad 
han kunne. Sagen var bare ikke faldet ud til hans fordel. 
 Jeg havde aldrig helt troet på, at de her kontrakter med mange milli-
oner svævende i luften afhang af et par advokatfuldmægtige, som ikke 
havde nogen anelse om, hvad de lavede. Men det gjorde de tilsyneladen-
de. Det er måske ikke så retfærdigt. Måske fik man tildelt en sag, som ikke 
kunne vindes. Man kan kun gøre noget frem til et vist punkt og så ikke 
mere, så er det ude af ens hænder. Men jeg plejer ikke at hidse mig op 
over ting, der er uretfærdige. Sådan er livet, det er det eneste, jeg nogen-
sinde har kendt til. Man kan slå opgivende ud med hænderne og brokke 
sig over det, men min reaktion var at sørge for at vinde uanset hvad. I lang 
tid blev jeg drevet frem af drømmen, en abstrakt drøm om det gode liv. 
Nu var jeg så tæt på. Jeg kunne lugte og smage det. Jo mere håndgribeligt 
det blev, jo sværere blev tanken om, at det kunne forsvinde igen. 
 Et godt eksempel: Annie Clark, associeret partner hos Davies Group. 
Jeg havde aldrig haft særlig svært ved at kommunikere med kvinder, al-
drig rigtig skænket det en tanke. Men hver gang jeg var i nærheden af 
lige netop dette kvindemenneske, forsvandt min ellers så afslappede fa-
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con. Mine tanker fyldtes med alt muligt vammelt nonsens fra allerførste 
gang, jeg overhovedet så hende oppe på anden sal. 
 Hver gang hun og jeg talte sammen – og vi arbejdede sammen rime-
lig ofte – tog jeg mig selv i at tænke, at hun var alt, hvad jeg nogensinde 
havde været tiltrukket af hos en kvinde – sorte krøller, uskyldigt ansigt 
og et underfundigt blåt blik – og alle mulige andre ting, som jeg ikke ane-
de eksisterede. Jeg forlod ofte bygningen samtidig med hende, efter jeg 
havde holdt øje med hende hele dagen, når hun styrtede rundt fra møde 
til møde med de tunge drenge eller talte i telefon på tre-fire forskellige 
sprog, og det eneste jeg havde lyst til, var at fortælle hende alt, hvad jeg 
tænkte: At hun var alt det, jeg ønskede mig, at hun var legemliggørelsen 
af det liv, jeg drømte om, men aldrig havde haft. Det var vanvid. 
 Jeg begyndte at overveje, om hun måske var lidt for perfekt, arrogant, 
forkælet og umulig at komme i kontakt med. 
 Første gang vi arbejdede sammen en hel nat på kontoret – hun og jeg 
og to andre advokatfuldmægtige – var det hende, der kørte showet. Vi 
sad rundt om mødebordet, og dybt koncentreret skubbede hun kontor-
stolen bagud og skulle til at belære os om de mere subtile finesser i spil-
let om indflydelse. 
 Men i stedet vippede hun bagover og forsvandt, langsomt men sik-
kert, ned bag bordkanten og faldt bagover på gulvtæppet. Jeg forventede 
halvt om halvt, at hun ville begynde at hyle op eller springe op som en 
arrig trold i en æske. Men i stedet hørte jeg hende grine for første gang. 
Og det at se hende ligge der og skrige af grin – afslappet og fri, ugenert 
og ikke bekymret over nogen eller noget – skar øjeblikkeligt igennem alle 
mine forbehold. Hver gang jeg hørte hende grine, vidste jeg, at dette var 
en kvinde, der ikke havde tid til forstillelse; en kvinde som tog livet, som 
det kom, og nød det til fulde. 
 Den latter fik mig ud, hvor jeg ikke kunne bunde. Hver gang jeg løb 
ind i hende, fik jeg lyst til at smide den rapport, jeg havde brugt den sidste 
måned på at udarbejde, ud af vinduet, falde ned på knæ og fri til hende. 
 Det ville sikkert have været en smartere fremgangsmåde end det, som 
i sidste ende skete. Jeg stod ude i kantinen efter et møde og diskuterede 
min Annie Clark-strategi med den tilbageblevne Rhodes-fyr – uden at 
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lyde som et forelsket fjols (hvilket ikke rigtig lykkedes). Uheldigvis stod 
Annie Clark selv i kantinen, skjult bag en søjle omkring to en halv meter 
derfra, da Rhodes-fyren, en fyr ved navn Tuck, som jeg var blevet gode 
venner med, gav mig følgende råd angående kontoraffærer: 
 “Pis aldrig i din egen opgang, mand.”
 “Charmerende,” sagde Annie, idet hun dukkede frem bag søjlen, løfte-
de sin vandflaske og pegede på drikkeautomaten. “Må jeg komme til?”
 Så jeg var bagud på point i forhold til Anne Clark. Men som sagt: Viljen 
til sejr fejlede ingenting. Jeg skulle bare lige tage mig sammen. Så begynd-
te jeg at forestille mig, at hun sad ved siden af mig i baghaven i mit Mount 
Pleasant-drømmehus en lun sommernat, og det var i det øjeblik, at jeg be-
sluttede mig for at kæmpe for det her gode liv, jeg havde vundet, om det så 
skulle koste mig livet. Jeg besluttede mig for at vinde sagen om Gould. 
 Næste gang jeg så Marcus – han drak kaffe og læste avis i kantinen – 
indledte jeg med et par høfligheder og kastede mig så ud i det. 
 “Hvornår er Samtalen?”
 “Svirrer rygterne?” svarede han. Det var meningen, at de nyansattes 
ildprøve var lukket land. Det var rimelig frækt at spørge til det, men jeg 
tror, alle partnerne havde regnet ud, at de advokatfuldmægtige var be-
gyndt at stykke brikkerne om deres skæbne sammen. 
 “Tre dage,” sagde han. “Davies skal mødes med Gould. Vi har bearbej-
det hans fortrolige lige så stille.”
 “Hvad hvis det ikke virker? Hvad hvis han ikke ændrer holdning?”
 “Du har gjort alt, hvad du kan, Mike. Og for din skyld håber jeg, at han 
siger ja.”
 Jeg lod det ligge. Jeg kunne se det i Marcus’ ansigt. Forretning er for-
retning og ikke så meget pis. 

* * *

Jeg havde ikke tænkt mig at sidde stille med håbefuldt krydsede fingre. 
Henry havde valgt mig, fordi han mente, at jeg vidste noget om, hvad der 
driver folk. Han havde sagt, at alle mennesker har en pris; et greb, så man 
kan vride ham efter forgodtbefindende. Jeg havde tre dage til at finde ud 
af, hvad Goulds pris var. 
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 Jeg droppede hans politiske liv og den politiske research, alle Er-
hvervsministeriets rapporter, alt det officielle Washington D.C.-lort, som 
jeg troede, jeg skulle vide for at være god til mit job. I stedet tænkte jeg 
bare på Gould, en skide bureaukrat, der boede ude i Bethesda. Hvad øn-
skede han sig, og hvad var han bange for? 
 I de seneste par uger, hvor jeg havde holdt øje med ham, havde jeg be-
mærket forskellige ting; dumme ting, jeg ikke havde ment var værd at 
nævne for cheferne, fordi jeg ikke var hundrede procent sikker på, hvad 
de betød. Goulds hus var rimelig beskedent i betragtning af, at det lå i Be-
thesda, og han havde en fem år gammel Saab 9-5. Men fyren var vild med 
tøj. To-tre gange om ugen shoppede han hos J. Press eller Brooks Brothers 
eller Thomas Pink. Han klædte sig som en lapset gangster i en Billy Wil-
der-film: Tweedjakker, kulørt butterfly og dansende hvaler på selerne. Han 
var også vild med mad og på et onlineforum, der hed Don Rockwell, skrev 
han blogindlæg under navnet LafiteForAKing, hvor han hovedsagelig 
brokkede sig over tjenere, som ikke kendte deres plads. Han måtte smide 
minimum et par hundrede dollars hver uge bare på sin frokost: Han hav-
de et fast bord på The Central, og spiste som oftest deres hummerburger. 
 Men hver anden torsdag, og man kunne stille sit ur efter det, tog den-
ne gourmand hen og spiste på Five Guys, som er en vidunderlig lille fed-
tet burgerbar. Den første åbnede i D.C., men nu ligger der filialer hele ve-
jen op langs Østkysten. Han bestilte altid pomfritter og en lille cheese-
burger – kun med én bøf – og forlod stedet med resterne i en papirspose. 
Hvem var jeg, at jeg ikke skulle kunne unde en mand en portion årefor-
kalkning på en bolle i ny og næ? Men der var noget galt. Resterne i pa-
pirsposen tydede på en næsten overmenneskelig selvbeherskelse, som 
jeg vidste, at mr. Gould ikke ejede. Og med de pengemængder, han i øv-
rigt fyrede af på mad og tøj, hang det slet ikke sammen. Så jeg var på vagt. 
Men primært var jeg bare desperat, og måske kæmpede jeg mod vind-
møller? Hvad som helst for at redde min røv. 
 Der var kun en dag til Davies’ møde med Gould: til Samtalen. Jeg kun-
ne ikke gøre andet end at følge efter Gould og håbe på et mirakel. Jeg fan-
gede ham på vej ud af kontoret, på vej ned mod Five Guys. Lige på klokke-
slæt. Jeg kan godt lide at tro, at det var mine uhyggelige, Columbus-agti-
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ge efterretningsevner– jeg bemærkede hans lidt nervøse gang, den måde 
hvorpå han uafladeligt stirrede ned i bordet, det faktum, at hans take-
awaypose var den eneste, jeg nogensinde har set fra Five Guys, der ikke 
var så fedtet af stegefedt, at man kunne se halvvejs igennem den. Måske 
var det bare desperation og held. Eller måske begyndte det retskafne liv 
at være lidt for stressende, og jeg havde lyst til at sige “Op i røven” og bli-
ve taget i at gøre noget dumt. Uanset hvad, så måtte jeg finde ud af, hvad 
der var i den brune papirspose, Gould bar rundt på. 
 Han gik direkte fra Five Guys og hen til sin klub – The Metropolitan 
Club, en massiv murstensbygning, der lå et par gader væk fra Det Hvide 
Hus. Klubben blev etableret under Borgerkrigen, og med et par enkelte 
undtagelser har samtlige præsidenter siden Lincoln været medlemmer. 
Den er det sociale omdrejningspunkt for alle Finansministeriets, Penta-
gons og storfinansens gulddrenge. De mere humanistisk indstillede fyre 
– journalister, akademikere, forfattere – er mere tilbøjelige til at hænge 
ud på Cosmos Club i Dupont Circle-kvarteret. Medlemskab på Metropo-
litan var et indiskutabelt bevis på, at man var noget. Og i betragtning af, 
at jeg var ‘ingenting’, måtte jeg improvisere. 
 Gould gik direkte ind ad indgangen, forbi receptionsskranken og dre-
jede til venstre ind i en salon. Jeg forsøgte at følge efter ham. Fire under-
sætsige tjenere af asiatisk oprindelse holdt vagt ved receptionsskranken. 
De stoppede mig som en mur. “Kan vi hjælpe med noget, sir?” spurgte 
den ene.
 Det tog mig et kort sekund at fatte, hvor meget jeg faktisk passede ind. 
I min anden uge hos Davies Group havde min assistent sendt en italiensk 
skrædder ind på mit kontor. Hun sagde, at jeg ikke skulle tage det per-
sonligt, men at jeg havde brug for et par ordentlige jakkesæt. Jeg havde 
aldrig mødt en italiensk skrædder i virkeligheden (jeg troede, at de alle 
sammen var blevet til koreanske renserier engang i halvfjerdserne), men 
pludselig stod han der og tog mål af min røv. Til den endelige tilretning 
sagde han: “Dette er et åh fint åh jakkesæt,” og jeg lyver ikke. Så jeg så 
faktisk ud, som om jeg hørte hjemme på Club Met. Det gav mig et ekstra 
halvt sekund til at improvisere i over for gurkhaerne. 
 Så diskret som overhovedet muligt lod jeg blikket løbe hen over alle 
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plaketterne og fotografierne på væggen ved siden af receptionen, på jagt 
efter en passende industrimagnat eller regeringssværvægter. Breckin-
ridge Cassidy virkede tilstrækkelig gammel (der stod ‘1931-’ på plaket-
ten), til at oddsene for, at han ikke var til stede i klubben lige nu, faldt ud 
til min fordel. Jeg håbede bare, at han rent faktisk stadig var i live; måske 
havde klubben ikke haft tid til at notere hans udløbsdato på plaketten. 
 Jeg så på mit ur og gjorde mit bedste for at se ud, som om jeg havde al 
ret til at være der. 
 “Breckinridge Cassidy,” sagde jeg. “Er han kommet?”
 “Admiral Cassidy er endnu ikke ankommet, sir.”
“Godt så. Vi skal mødes til drinks. Jeg venter bare i biblioteket.”
 Jeg slentrede indenfor … og der skete ikke noget; jeg blev ikke grebet 
i kraven og smidt ud derfra på knæ og albuer. Jeg var indenfor. Cassidy 
var heldigvis i live. Uheldigvis var han admiral, og det lød, som om han 
rent faktisk kunne dukke op, hvert øjeblik det skulle være. Jeg satte mig 
i salonen og bemærkede, at en af tjenerne stirrede på mig cirka hvert an-
det minut. Klubben havde en åben atriumgård med en smuk dobbeltrap-
pe. Hele stedet – basreliefferne langs væggene, de tolv meter høje korin-
tiske søjler, de tavse tjenere ved hver døråbning – emmede af, at dette var 
et sted, hvor magteliten holdt til. 
 Jeg syntes, at jeg så Gould på mezzaninen og kastede hurtigt et blik 
over mod receptionen. En af tjenerne pegede hen mod mig og talte med 
en åbenlyst forvirret og meget frygtindgydende udseende herre: Admi-
ral Cassidy. 
 Tid til at forsvinde. 
 På anden sal fik jeg øje på Goulds hoved og fulgte efter ham ned ad en 
trappe. Ud fra den svage lugt af klorin og den knirkende lyd af gummi-
sko mod trægulve kunne jeg regne ud, at jeg var på vej ned til en form for 
træningscenter. Så fik jeg øje på skiltet. Squash, selvfølgelig. Washington 
D.C.s elites officielle hobby. Jeg fulgte efter ham ind i omklædningsrum-
met. 
 Man kan kun opholde sig fuldt påklædt sammen med en flok halv-
nøgne verdensledere i kort tid, hvis man ikke skal tiltrække sig for me-
get opmærksomhed. Så jeg smed tøjet, greb et håndklæde og fandt et rart 
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hjørne i saunaen, presset ind mellem Chefen for Forsvarskommandoen 
på den ene side og på den anden side en meget snakkesalig fyr, jeg ikke 
genkendte, men som viste sig at være økonomidirektør i Exxon-Mobil. 
 Jeg kunne ikke se Gould passere nogen af saunaens vinduer, så jeg rej-
ste mig og stilede ud mod omklædningsrummet. Alle skabene var i ma-
hogni med små messingskilte, der oplyste om, hvem de tilhørte. Jeg fandt 
Ray Goulds. Det var placeret direkte over for Henry Davies. Det virkede 
temmelig åndssvagt at bruge hængelås sådan et sted – skulle der virkelig 
være nogen, der byttede dit Cartier-ur ud med deres Rolex? Alligevel hav-
de Gould en Sargeant & Greenleaf-hængelås på sit skab. Det er den slags, 
Forsvarsministeriet bruger til at låse deres hemmeligheder inde med, og 
Gould havde åbenbart behov for at sikre sine uspiste pomfritter. 
 Grænsen er aldrig særlig tydelig, når man overskrider den, vel? Var 
det, da jeg begyndte at skygge Gould? Var det, da jeg løj over for tjener-
ne? Da jeg smuttede ind i et af gæsteskabene i det bagerste hjørne af om-
klædningsrummet? Eller da jeg blev der i timevis, indtil jeg hørte den sid-
ste fyr rømme sig og ud gennem de små ventilationshuller så lyset blive 
slukket og hørte døren smække i bag ham, så det gav genlyd ned ad de 
kakkelbeklædte korridorer? 
 Uanset hvad, var jeg nu helt sikker på, at jeg for længst havde over-
skredet grænsen. Og det her var ikke en mindre forseelse. Jeg nærede in-
gen forestillinger om, at sikkerhedsvagterne ville se på min ulovlige ind-
trængen i et særlig positivt lys. Men af en eller anden grund nærede jeg 
ikke samme indre trang til at lette røven, komme ud derfra og holde mig 
på dydens smalle sti, som dengang jeg åbnede pengeskabet på Barleys 
kontor. Det var noget med at være dækket ind under Henrys beskyttende 
respektabilitet, noget med at have legitime årsager til mine mindre legiti-
me handlinger. Jeg havde tiltvunget mig adgang til klubben under falske 
forudsætninger, men hvis jeg spillede mine kort rigtigt, så kunne jeg for-
vandle denne ulovlige indtrængen til en adgangsbillet til denne verden. 
 Eller måske var det bare fordi, at jeg efter fem-seks timers ophold i en 
mahognikasse kunne overbevise mig selv om hvad som helst. 
 Da klokken blev halv tolv om aftenen, regnede jeg med, at kysten var 
klar. Jeg listede ud. Jeg ville umuligt kunne bryde Sargeant & Greenle-
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af-låsen op uden flydende kvælstof. Jeg havde masser af tid til at over-
veje andre muligheder, eftersom jeg var fanget i kælderen. Bagsiden af 
Goulds skab stødte op mod skabet bagved, og det var tomt. Hvem der end 
havde bygget stedet, havde været mere optaget af udsmykning og udse-
ende end sikkerhed. Det var ganske enkelt et spørgsmål om at skrue cirka 
seksogtredive træskruer ud, hvilket er lettere sagt end gjort, når man ef-
ter en grundig eftersøgning opdager, at man ikke har andet at gøre godt 
med end spidsen af en nøgle. 
 Fem timer. Mine fingerspidser var røde og opsvulmede af arbejdet. 
Mine nerver var flossede af at styrte tilbage til skabet, hver gang jeg hør-
te den mindste knirken fra den gamle bygning eller så et skær af lys i 
nærheden af døren til omklædningsrummet. Jeg vidste, at de her gamle 
verdensledergutter kunne lide at stå tidligt op. Henne på Davies Group 
foreslog de altid morgenmøder klokken seks om morgenen (du ved, ef-
ter squash). Jeg begyndte virkelig at få sved på panden, da daggryets grå-
blå lys begyndte at skinne ind gennem kældervinduet, og da jeg hørte 
skramlen og raslen fra de ansatte, der begyndte at ankomme, sad hjertet 
oppe i halsen på mig og bankede som en kolibri på speed. Mine neglerød-
der blødte på grund af skruerne. Da jeg endelig flåede den sidste skrue ud 
og trak vægpanelet væk, kunne jeg høre stemmer ovenpå. 
 I Goulds skab lå der et skridtbind og en gammel sportstaske. I tasken 
lå der tolv brune papirsposer. Hundrede tyve tusinde dollars i alt, i pæne 
seddelbundter. Ikke så sært, jeg ikke kunne få ham til at ændre mening. 

* * *

Vend aldrig tilbage til et gerningssted. Det er et godt råd. Men da jeg en-
delig slap ud af Metropolitan Club og ankom på arbejde, havde jeg des-
værre ikke noget valg. 
 Jeg spurgte Marcus, hvor Davies og Gould skulle mødes. 
 “Metropolitan Club,” sagde han. Jeg fik kvalme. 
 “Frokost?”
 “Morgenmad,” sagde han, og kastede et blik på uret på telefonen på sit 
skrivebord. “I dette øjeblik, faktisk.”
 Så selvom jeg stadig stank af angstens sved efter min lange ulovlige 
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nat, slentrede jeg pludselig op ad 17th Street og H Street NW, der hvor 
Secret Service stod og stirrede ned fra bygningernes tag i området om-
kring Det Hvide Hus. Der var overvågningskameraer på hvert gadehjør-
ne. Og der stod en politimand og undersøgte den ødelagte vindueshaspe 
på det vindue på bagsiden af Metropolitan Club, som jeg var flygtet ud 
ad to timer tidligere. Der stod selvfølgelig fem-seks betjente i lobbyen og 
naturligvis den samme tjener som i går. 
 Han sendte mig et ikke særlig venligt blik. Jeg sagde, at jeg skulle mø-
des med Henry Davies og satte mig i biblioteket. Hans blik veg ikke fra 
mig, da han gik tilbage for at tale med betjentene. Derfra hvor jeg sad, 
kunne jeg se ind i spisesalen. Den var på størrelse med en fodboldbane, 
så det tog mig lidt tid at finde Davis, der sad over for Gould og smurte 
marmelade på et stykke franskbrød. 
 Hvad skulle jeg gøre? Gå ind i Met Clubs spisesal og åbenlyst ankla-
ge Gould for at tage imod bestikkelse, for derpå høfligt at forklare Davies 
– samt de notabiliteter, der på dette tidspunkt ville have samlet sig om-
kring mig, for ikke at tale om ordensmagtens tykpandede repræsentan-
ter – hvordan jeg ved at skygge fyren og bryde ind og ud af disse hellige 
haller var kommet i besiddelse af den information? Det var Davies, der 
bekymrede mig mest. Han tilbød mig et anstændigt liv, og jeg gengældte 
det med kriminalitet. Bare endnu en svindler. Det lå i mit blod. Hvis jeg 
nogensinde havde haft chancen for et retskaffent liv, var det en stor mis-
forståelse, som snart ville blive opdaget. 
 Jeg forsøgte at følge med i hans og Goulds samtale ud fra deres gestik 
og så den forandre sig fra uforpligtende samtale til en snak med virkelig 
substans, idet Davies rykkede lidt nærmere og lænede sig ind over bor-
det. Jeg forsøgte at se, hvornår han stillede spørgsmålet. Udfaldet ville be-
stemme min videre skæbne. Jeg så Davies læne sig endnu længere frem 
og så læne sig tilbage. Så skete der ingenting. Gould så tænksom ud. In-
gen sagde noget. Hvad skete der? 
 Jeg stirrede så ufravendt derind, at der gik et øjeblik, før jeg bemær-
kede, at der nu stod to betjente og stirrede på mig. Da jeg igen kiggede 
derind, så jeg Gould skære ansigt og løfte hænderne i vejret. Det var helt 
klart. Han sagde nej. Og jeg kunne mærke mit retskafne liv forsvinde. 
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 Så hvad helvede havde jeg at miste? 
 Der stod nu tre betjente og diskuterede åbenlyst med blikket rettet 
mod mig. Jeg fiskede min mobiltelefon op ad lommen og ringede til Me-
tropolitan Clubs nummer. Et øjeblik efter begyndte telefonen at ringe i 
receptionen. Jeg fortalte dem, at jeg var Goulds chefs assistent, og at det 
var en vigtig samtale. Jeg så tjeneren skynde sig hen over det ternede 
gulv og afbryde Davies og Goulds møde. 
 Da Gould forlod spisesalen, hastede jeg forbi betjentene og styrtede 
derind. En af dem fulgte efter mig og stillede sig mellem mig og udgan-
gen. Da jeg nærmede mig bordet, virkede Davies sært overrasket over at 
se mig. 
 Jeg lænede mig frem og hviskede: “Gould tager imod bestikkelse,” 
hvorpå jeg viste ham det billede, jeg havde taget med mobiltelefonen: 
pengene i sportstasken. Davies stillede ikke nogen spørgsmål. Han for-
trak ikke en mine. 
 “Smut,” hviskede han. Det sørgede politimanden for. Han greb min 
arm i et meget overbevisende greb og førte mig hen til biblioteket, hvor 
de andre betjente og tjeneren stod og ventede. 
 “Var du her i går, sønnike?” spurgte en civilklædt betjent, højst sand-
synligt ham der bestemte. 
 “Ja.”
 “Hvorfor venter du ikke herinde sammen med os?”
 Betjentene bad tjeneren om Admiral Cassidys nummer. Flere patrul-
jevogne med blinkende lygter kørte op udenfor. To betjente stillede sig 
på hver sin side af mig. I tankerne gennemgik jeg hele processen – hånd-
jernene, politibilen, detentionen med toilettet i midten og forsamlingen 
af D.C.s klammeste kryb, forhørene, den elendige kaffe, den uduelige be-
skikkede advokat, høringen: Samme dommer, som havde nidstirret mig 
for ti år siden. Men denne gang var der ingen nåde. Langt om længe ville 
de se mig, for hvad jeg virkelig var, en fupmager i et jakkesæt, som han 
ikke selv havde betalt for. Jeg kunne ikke engang se rundt om muren af 
blå polyesteruniformer og følge med i det, der skete mellem Davies og 
Gould. 
 “Kan jeg hjælpe de herrer med noget?” Det var Davies, der stod bag 
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mig. Tjenerens ranke holdning forandrede sig for øjnene af mig. Betjen-
tene tog et skridt tilbage. 
 “Kender De denne mand?” spurgte den ene af dem. 
 “Selvfølgelig,” sagde Davies. “Han er en af mine advokatfuldmægtige. 
En af de bedste.”
 “Og er han en af Admiral Cassidys bekendte?”
 “Jeg havde håbet på at kunne præsentere dem for hinanden i går, men 
jeg kunne ikke slippe fra kontoret. Jeg havde tænkt mig at indstille denne 
mand til et medlemskab her i klubben. Anup, mød Michael Ford.”
 “Dejligt at møde Dem,” sagde tjeneren. Jeg kunne se, at han rejste bør-
ster inde bag det indøvede smil. 
 “I lige måde,” sagde jeg. 
 “Nå, hvad drejer alt det her sig om?” spurgte Davies. 
 “Det var bare en misforståelse,” svarede tjeneren. 
 “Så vil de herrer måske undskylde os?”
 “Selvfølgelig,” sagde den civile betjent. 
 Davies var imødekommende, men efterlod ingen tvivl om, hvem der 
bestemte. Endelig havde jeg lejlighed til at kaste et blik ind i spisesalen. 
Gould sad stadig ved bordet og stirrede ned i kaffen, som om han kunne 
se sin fremtid i den. Han så ud, som om nogen havde langet ham en lige 
højre. 
 “Det er nok bedst, at du går,” hviskede Davies til mig. Han havde en 
sfinksagtig udstråling, som jeg ikke helt kunne tyde. Jeg vidste stadig 
ikke, om mit natlige listetyveri havde gjort nogen forskel, eller om min 
karriere lige var eksploderet mellem hænderne på mig. Måske havde han 
bare holdt betjentene hen, så han selv kunne udmåle straffen. Lige inden 
jeg smuttede, sagde han: “Mit kontor klokken tre.”

Hans kontor lå for enden af den tilsyneladende uendelige bestyrelses-
gang. Jeg vidste godt, at det var lidt melodramatisk, men jeg kunne ikke 
slippe for det billede, jeg havde set i utallige film, hvor hovedpersonen 
går sin sidste tur ned ad dødsgangen. Han lod mig vente i en lille mid-
tergang uden for hans kontor, indtil klokken var tyve minutter over tre. 
Jeg havde været vågen i fireogtredive timer i træk; trætheden lagde sig 
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over min krop som blyforklædet hos tandlægen. Langt om længe fik jeg 
øje på Davies, der kom gående hen ad gangen. Han gik direkte ind på sit 
kontor og viste mig ind. Jeg rejste mig, idet han stoppede op ud for sit 
skrivebord. 
 Hans uudgrundelige blik naglede mig til stedet, så tog han noget op 
af lommen og holdt det op mellem tommel- og pegefinger. Det var en 
træskrue, og den så skræmmende velkendt ud. Jeg havde skruet tilstræk-
kelig mange i igen, til at bagvæggen blev holdt på plads, og så havde jeg 
dækket de tomme huller med træpanelet. Jeg havde åbenbart glemt en. 
 “Har du spillet squash for nylig, Ford?”
 Jeg holdt kæft, indtil jeg vidste, hvor han ville hen. Davies drejede 
ganske langsomt skruen rundt mellem tommel- og pegefinger, så kastede 
han den op i luften. Jeg greb den ud for mit bryst. 
 “Gould sagde ja,” sagde Davies. 
 “Og politiet?”
 Davies rystede på hovedet. “Du skal ikke bekymre dig om admiralen. 
Han er ved at blive småsenil og hilser på sit eget spejlbillede.”
 “Du må undskylde …”
 “Glem det. Dine bedrifter er måske lidt mere cowboyagtige, end jeg 
selv ville have valgt, men hovedsagen er, at fyren sagde ja. Otteoghalv-
treds millioner dollars.”
 “Otteoghalvtreds?”
 Han nikkede. “Jeg har lavet aftaler med lidt flere aktører i løbet af 
ugen.”
 “Og hvad sker der med Gould? Går du til bagmandspolitiet eller 
hvad?”
 Davies rystede på hovedet. “Nioghalvfems procent af den slags sager 
bliver aldrig til noget. Det ville være noget andet, hvis han havde haft en 
taske fuld af afskårne legemsdele, men det sørgelige faktum er, at hund-
rede tyve tusinde dollars er peanuts her i byen. Selvom jeg er glad for, at 
du fandt dem.”
 “Hvordan fik du ham så overtalt? Truede du med at offentliggøre det? 
Er det ligesom …” Jeg forsøgte at finde et pænt ord for det. 
 “Afpresning?” sagde Davies. 
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 “Nej, sir, det var ikke det, jeg hentydede til …”
 “Du kan ikke såre mine følelser,” sagde Davies og grinede lidt. “Afpres-
ning er lidt for groft et ord for det arbejde, vi udfører. Men det ville nu 
være et forfriskende direkte alternativ. Forestil dig det. Man viser en fyr 
et foto af ham selv på et eller andet motel med en luder og røven i vejret 
og siger: ‘Lovgivningen om støtte til politiske kampagner skal reformeres 
nu, eller også afslører vi dig’.”
 Davies overvejede det et kort sekund. “Jeg vil indrømme, at det har 
en helt særlig kontant tiltrækningskraft over sig. Men nej. Gould er ikke 
ubegavet. Man behøver ikke sige andet, end at man har hørt, at han er 
kommet ud, hvor han ikke kan bunde. Man siger, at man måske kan hjæl-
pe ham med undgå ubehageligheder. Som regel behøver man ikke en-
gang sige så meget. Pludselig hører han efter og er meget imødekommen-
de. Folk får ikke magtfulde positioner ved at være halvdumme, i hvert 
fald ikke når det drejer sig om deres eget velbefindende.”
 “Det er en win win-situation,” fortsatte Davies. “Fyren stopper som re-
gel det, han var i færd med, helvedes meget hurtigere og mere effektivt, 
end nogen politiefterforskning nogensinde ville kunne få ham til. Og i 
mellemtiden går det fremad med den politik, som vi tror på. Vi får det 
bedste ud af deres dårlige opførsel.”
 Jeg stod ved vinduet og spekulerede på den lille skrue, som jeg holdt 
mellem mine hudløse fingerspidser. 
 “Du fik din ilddåb rimelig hurtigt, Mike. Det er ikke noget, man kan 
læse sig til, men det er sådan, det foregår. Og jeg tror, at du har det, der 
skal til.”
 Det føltes ikke rigtigt. Måske var det udtryk for den der sære form for 
modvilje, der opstår, når man får tilbudt noget, man har ønsket sig længe, 
og er bange for at tage imod det. Eller måske ville jeg helst bare have, at 
verden var sort-hvid. Jeg ville have et ærligt liv uden den mindste smule 
grå skygger. Og jeg havde netop opdaget, at det jeg med fuld fart styrede 
hen imod, var syltet ind i alt det, jeg stak af fra. 
 “Det er noget, De bør vide, sir. I fuld åbenhed. Med hensyn til de der 
problemer…”
 “Jeg ved alt, hvad jeg har brug for at vide om dig, Mike. Jeg ansatte 
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dig jo ikke ligefrem på grund af det, men på grund af alt det gode, du kan 
gøre med det.”
 Han rakte hånden frem. “Er du stadig med om bord?”
 Jeg kunne se byens skyline gennem ruden bag ham. Alverdens konge-
riger og alle deres herligheder. 
 “Ja, sir,” sagde jeg. Vi gav hinanden hånden. 
 “Godt,” sagde han. “Og så kalder du mig Henry fra nu af. Når du siger 
sir, får det mig sgu da til at føle mig som en anden eksercitssergent. Og 
sig til ejendomsmægleren, at du gerne vil have huset på Inglewood Ter-
race.”
 Huset i Mount Pleasant. “Jeg tror, jeg venter lidt, finder noget med en 
billigere husleje og sparer lidt mere op.”
 “Billigere?” sagde Davies. “Nej. Hvis du kan lide stedet, så køb det. Du 
må forstå det her, Mike. Du kommer aldrig nogensinde til at bekymre dig 
om penge igen.”
 “Men jeg har faktisk noget gæld, studielån. Det er måske ikke det bed-
ste tidspunkt…”
 Han skubbede en mappe hen over skrivebordet. “Dette er det civile 
søgsmål mod Crenshaw Inkasso. Sagen er klar. På onsdag bliver der ind-
givet en anmeldelse af deres kriminelle aktiviteter. Vi piller dem fuld-
stændig fra hinanden.”
 Før jeg overhovedet kunne nå at registrere, hvad der skete, rejste han 
sig og førte mig over til et par franske døre.
 “Nuvel, Marcus bliver din mentor, men jeg tænkte, at jeg lige ville 
præsentere dig for resten af holdet.”
 Han åbnede døren ind til et bestyrelseslokale, der gjorde Metropoli-
tan Club til skamme. Hele bestyrelsen – et billedgalleri af de tungeste af 
de tunge drenge – ventede på mig.
 “De herrer, det glæder mig at præsentere jer for Michael Ford, vores 
nyeste advokat.”
 De klappede, og så gik jeg ellers rundt mellem dem og gav hånd og fik 
skulderklap en masse. Jeg havde været ansat hos Davies i fire måneder 
– fra maj til august. Der var en, der fortalte mig, at det var den hurtigste 
forfremmelse nogensinde i Davies Groups historie. 
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 Davies løftede hånden, og der blev helt stille i lokalet. “Nå, vi må hel-
lere se at komme af sted,” sagde han med sin blide lavmælte stemme. “Vi 
ses på Brasserie Beck om en halv time. Vi skal sidde i det bagerste lokale.”
 Bestyrelsen lykønskede mig en sidste gang, før de luntede ud. Davies 
fulgte mig ned på anden sal og ind på et smukt kontor, hvor der var lige 
så hyggeligt som i et Oxford-bibliotek. 
 “Du rykker herop på mandag.”
 Han så, hvordan jeg målte afstanden, ikke mere end femten meter, 
hen til Annie Clarks dør. Han smilede let, uden at sige et ord. Fyren vid-
ste virkelig, hvilke knapper han skulle trykke på. 
 “Hvad drømmer du om, Mike? Bare sig det.”
 Jeg gik i sort. Jeg havde alt, hvad jeg nogensinde havde drømt om. Et 
retskaffent liv, et godt job, respekt. Hvad mere var: Jeg havde fået noget, 
jeg aldrig havde troet muligt. Jagten på Gould havde været mere ophid-
sende end noget andet, jeg havde oplevet, siden jeg opgav min kriminel-
le løbebane. Og Davies var tilfreds med det, både det retskafne arbejde 
og de ikke så retskafne vaner, jeg aldrig helt ville kunne ryste af mig. Jeg 
kunne være lige, hvem jeg ville, og jeg behøvede ikke længere at skjule, 
hvor jeg kom fra.
 “Jeg er meget tilfreds, sir. Det er jeg virkelig. Det her er alt for meget.”
 “Hvad som helst.” Han pressede på. Det gik op for mig, at det ikke var 
en form for opbyggelig øvelse. Han mente det alvorligt. Det gik et øjeblik, 
før jeg sagde noget, før jeg turde tage ham på ordet.
 “Jeg ved ikke, om det her er passende …” Jeg tøvede. Han troede sik-
kert, at jeg forsøgte at regne ud, hvor meget jeg kunne opnå: en SLK 230 
Mercedes Benz eller et privat badeværelse på kontoret. Men det eneste, 
jeg kunne komme i tanke om, var langt vanskeligere end det, for jeg hav-
de dækket over det så længe, og fordi der også, hvis jeg skal være helt ær-
lig, var en del af mig, der ikke ønskede det.
 “Min far,” sagde jeg. “Han …” Jeg tøvede. 
 “Jeg ved alt om din far.”
 “Han skal snart til prøveløsladelseshøring. Han har siddet inde i sek-
sten år og har otte tilbage. Kan du hjælpe med at få ham ud?”
 “Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, Mike. Alt.”

bog2627-De-500.indd   52 09-07-2012   11:39:41


