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A.M. Dean er forfatterpseudonymet for en førende ekspert inden for
oldtidskundskab og religionshistorie. Hans ekspertise har sikret ham
ansættelse ved nogle af de mest velrenommerede universiteter i ver-
den. Hans kreative arbejder er inspireret af en vedholdende interesse
for menneskets fascination af konspirationer og disses mystiske, nære
sammenhæng med historiske fakta. Det forsvundne bibliotek er Deans
første roman.
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PROLOG

Minnesota, USA – klokken 23.15

Kuglen, der havde gennemboret den gamle mands ene lunge, var ble-
vet siddende i brystkassen, men han mærkede ikke længere smerten.
Den havde forvandlet sig til koncentration, samtidig med at kanterne
af hans synsfelt begyndte at blive uskarpe.

Det var ikke kommet bag på ham. Arno Holmstrand havde vidst,
de var på vej. Den forgangne uges begivenheder havde ikke efterladt
nogen tvivl. Han var parat. Han var blevet nødt til at fremskynde sine
forberedelser, men nu var alt klart. Scenen var sat, og han havde gjort
det nødvendige. Nu manglede han bare at fuldføre denne sidste op-
gave og så bede til, at hans anstrengelser ikke var forgæves.

Han sank sammen i den tunge lænestol bag sit skrivebord. Ma-
hognipladen foran ham så ud til at glimte, reflekterede det svage lys
fra lampen rundt i det mørke kontor – et uventet smukt syn i denne
stund.

Han rakte hænderne frem mod bogen, der lå åben på bordpladen,
og den jagende smerte i brystet vendte tilbage et kort øjeblik. Den
tjente – om nødvendigt – som en sidste påmindelse: Der var ingen vej
tilbage, han måtte gøre sig færdig. Han skærpede koncentrationen,
stirrede stift på bogen og vendte tre sider. Han opbød alle sine kræfter
og rev dem ud af bogen.

Der lød skridt ude i gangen. De skærpede blot hans koncentration
yderligere. Arno tog den forsølvede lighter – en gave for hans indsats
som forlover ved en studerendes bryllup for mange år siden – og frem-
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bragte en flamme. Han holdt de tre sider ind over en lille papirkurv
ved sine fødder og førte flammen hen til papiret. Sekundet efter be-
gyndte det at brænde. Han lod siderne falde ned i papirkurven og så
til, mens de krøllede sammen og overgav sig til de orange flammer. Så
lænede han sig tilbage i stolen.

Den sidste opgave var fuldført. Arno foldede hænderne, flettede
fingrene og så til, da døren til kontoret blev sparket op. Manden i dø-
ren stirrede koldt og hårdt på ham uden at vise den mindste følelse.
Han glattede den sorte læderjakke, der smøg sig om hans muskuløse
overkrop, dannede sig hurtigt et overblik over rummet, kiggede på det
lille bål i papirkurven og rettede pistolen direkte mod den ældre mand
bag skrivebordet.

Arno løftede blikket og kiggede direkte ind i sin modstanders øjne.
“Jeg har ventet dig.” Hans stemme var rolig, farvet af urokkelig auto-

ritet. Manden i døren ikke så meget som blinkede. Selv om han for
blot få sekunder siden havde løbet, var hans vejrtrækning allerede fal-
det tilbage til en rolig rytme.

Arno fjernede det forstilt venskabelige i sin stemme og gjorde den
forretningsmæssig.

“Du har fundet mig. Det er mere end de fleste andre. Men det slut-
ter her.”

Den unge mand stirrede forundret på Arno, tøvede et kort øjeblik.
Den gamle mands selvsikkerhed kom bag på ham, var uventet i dette
øjeblik. Nederlagets stund. Ikke desto mindre sad han foruroligende
afklaret i sin stol.

Manden tog en beroligende, lang indånding. Uden at blinke affy-
rede han to skud i hurtig rækkefølge ind i brystet på Arno.

Mørket i rummet svulmede. Arno Holmstrand så omridset af den
unge mand falme og flakke, og så fortonede det sig. Mørket blev stadig
tættere.

Og så var der intet.
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Fjorten minutter senere i Oxford, England
Onsdag morgen – klokken 5.29

Den gamle kirkes klokketårn hævede sig knejsende over byen, der var
ved at vågne til live nedenfor. Nogle få prikker lyste i mørket fra rum-
mene i kollegierne, der omgav pladsen. Varevogne kørte langsomt hen
ad High Street og fyldte butikkerne op til dagens handel. Månen hang
lavt på himlen, de første solstråler lå stadig i skjul bag natten.

Præcis klokken 5.30 rykkede den kæmpestore jernviser på urskiven
frem til mærket. Bag skiven knækkede en lille trædyvel, der bevidst
var anbragt mellem de gamle tandhjul, midtover. Snoren, som dyvelen
holdt udspændt, blev slap, og pakken, der havde hængt fast i snoren
højt oppe i luften, begyndte det iscenesatte frie fald.

Hundrede og fireogtyve vindeltrappetrin længere nede for foden af
klokketårnet fra det trettende århundrede smadrede pakken mod det
massive stenfundament. Sprænghætten på pakkens yderside krøllede
sammen og afgav sin målrettede tænding. Før den var blomstret i fuldt
flor, vågnede C4-klumpen til live og eksploderede med utøjlet raseri.

Den gamle kirke faldt sammen i en enorm ildkugle.
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1

Minnesota – klokken 9.05

Dagen, der skulle forandre professor Emily Wess’ liv, begyndte ret upå-
faldende. Hun havde taget hul på den med sine daglige rutiner uden
det mindste tegn på truende hastværk eller en ventende tragedie. Hun
var begyndt med sin morgenløbetur, havde holdt sin tidlige forelæs-
ning og købt sin formiddagskaffe. Alligevel fornemmede hun noget
foruroligende, da den tunge efterårsluft på gårdspladsen på Carleton
College fyldte hendes næsebor. Noget fik huden til at dirre, da hun gik
fra auditoriet hen til sit kontor, uden at hun kunne definere det nær-
mere. Dagen havde en underlig form, føltes mærkelig på en måde, hun
ikke kunne sætte fingeren på.

“Godmorgen, alle sammen.” Hun drejede væk fra midtergangen i
Institut for Religionsvidenskab på tredje sal i Leighton Hall og ind ad
den anonyme dør til alrummet foran sit kontor. Der lå fire andre kon-
torer ud til alrummet, hvor hendes kolleger nu havde samlet sig i det
ene hjørne.

Emily smilede, men den lille gruppe var fordybet i dæmpet samtale.
Hun fik et “hej” tilbage fra et sted i klyngen efter et usædvanligt langt
øjeblik, men ingen af dem vendte hovedet for at kigge på hende. Det
var i det øjeblik, hun blev bevidst om den mærkelige stemning, der
havde gennemsyret hele morgenen, uden at hun helt havde gjort sig det
klart: en underlig tysthed på gangene, bortvendte blikke, bekymrede
ansigtsudtryk hos kollegerne.

Emily fiskede nøglerne op af tasken, gjorde holdt ved striben af
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postkasser og tømte indholdet ud i favnen: to ugers junkmail, som
hun med vilje havde ladet hobe sig op. Det var for irriterende at tage
sig af hver dag.

Bag hende fortsatte kollegerne deres dæmpede samtale. Hun kig-
gede sig over skulderen, mens hun stak den lille nøgle i låsen til sin
kontordør.

“Det var en af pedellerne, som fandt ham i morges,” hørte Emily en
stille og bevidst dæmpet stemme sige.

“Det er helt uvirkeligt,” sagde en anden. “Jeg drak kaffe med ham så
sent som i går.”

Maggie Larson, professor i kristendomsetik, så højtidelig ud.
Nej, tænkte Emily ved sig selv og så nærmere efter. Hun ser bestyrtet

ud. Hendes nysgerrighed blev vakt, da det gik op for hende, at det var
mere end det. Hun ser ligefrem bange ud.

Emily stivnede med nøglen drejet halvt i låsen og vendte sig om
mod sine kolleger. De var opslugte af et eller andet – noget, der ikke
lød eller tydede godt.

“Ja, undskyld, det er ikke for at trænge mig på, men hvad foregår
der?” spurgte hun og gik et skridt hen mod gruppen. Den underlige
anspændthed i luften tog til for hvert ord, men Emily vidste ikke, hvor-
dan hun ellers skulle blande sig i samtalen uden at kende til omstæn-
dighederne.

De andre havde ingen grund til at holde hende i uvidenhed. “Det
kan du nok ikke have hørt,” svarede en af hendes kolleger, Aileen Mer-
rin, som var professor i Det Nye Testamente. Hun havde også været
medlem af det ansættelsesudvalg, der havde ansat Emily, da hun søgte
stillingen næsten to år tidligere, og Emily havde syntes om hende lige
fra begyndelsen. Hun håbede, at hun, når den tid kom, ville se lige så
flot ud med sølvfarvet hår som Aileen.

“Tilsyneladende ikke.” Emily drak en slurk af den kolde kaffe i pap-
kruset. Den var over en time gammel og ikke særlig spændende læn-
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gere, men bevægelsen hjalp hende til at bryde øjeblikkets forlegenhed.
“Hvad er det, jeg ikke har hørt?”

“Du kender Arno Holmstrand, fra Historie?”
“Selvfølgelig,” svarede Emily. Alle kendte professor Holmstrand, der

var historieinstituttets fyrtårn. Emily varetog også undervisning for In-
stituttet for Historie, men selv om det ikke havde været tilfældet, ville
hun have kendt universitetets mest fremtrædende og berømte profes-
sor. “Har han fundet endnu et manuskript, der var gået tabt? Eller er
han blevet udvist fra endnu et land i Mellemøsten for at overtræde
reglerne for arkæologisk udgravning?” Emily syntes, at hver gang hun
hørte Holmstrands navn blive nævnt, var det i forbindelse med et op-
sigtsvækkende fund eller en begivenhedsrig udgravning. “Han har for-
håbentlig ikke ruineret universitetet under en af sine rejser, vel?”

“Nej, det er ikke det.” Aileen så pludselig forlegen ud. Hendes stem-
me slog over i hvisken. “Han er død.”

“Død!” Emily trådte rystet helt hen til den lille gruppe. “Hvad taler
du om? Hvornår? Hvordan?”

“I aftes. De mener, at han blev slået ihjel her på universitetet.”
“Det er ikke noget, de mener, det er noget, de ved,” indskød Jim

Reynolds, universitetets ekspert i Reformationen. “Han blev myrdet.
Tre skud i brystet, efter hvad jeg har hørt. Mens han sad ved sit skrive-
bord. Det ligner et lejemord.”

Den dirrende fornemmelse på Emilys hud blev nu afløst af regulær
gåsehud. Det var helt uhørt med mord på universitetets område. Og
mord på en kollega … det var en nyhed, der blandede følelsen af chok
med ægte frygt.

“Han blev forfulgt hen ad gangen,” tilføjede Aileen. “Der er blod-
spor uden for hans kontor. Jeg har ikke kigget ind på selve kontoret.”
Hendes stemme døde hen. Hun kiggede på Emily. “Har du ikke un-
dret dig over, at politiet er her?”

Emily var lamslået. Hun havde set et par patruljevogne, da hun par-
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kerede sin bil før morgenens forelæsning, men havde ikke tænkt nær-
mere over det. Så usædvanligt var det heller ikke, at politiet dukkede
op.

“Jeg ... jeg anede ikke, hvad det drejede sig om.” Emily tav. “Hvorfor
Arno?” var det eneste, hun umiddelbart kunne finde på at spørge om.

“Det er ikke det spørgsmål, der bekymrer mig,” indskød en frygt-
som stemme. Det var Emilys kollega i religionshistorie, Emma Erick-
son.

“Hvad er det så?” spurgte Emily.
“Når en af vores kolleger er blevet overfaldet og myrdet lige her på

universitetet, hvem bliver så den næste?”
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2

Washington DC – klokken 9.06

Uden for konferencelokale 26H rakte D. Burton Gifford sin læder-
mappe til en assistent med et blik, der gjorde det klart, at han ønskede
at være alene oven på slutningen af morgenens møde. Han trådte til
side og lod de andre mænd sive ud af rummet og hen ad gangen mod
udgangen. Han ignorerede de talrige skilte med ‘Rygning forbudt’, tog
en Pall Mall uden filter fra sit etui i brystlommen og tændte. Han
havde arbejdet som rådgiver i præsidentens udenrigspolitiske udvalg i
de to år, den store mand havde siddet i embedet, og havde loyalt støt-
tet præsidentens indsats i Mellemøsten, selv om han syntes, de burde
være mere aggressive, mere bestemmende for udviklingen efter den
seneste krig. Han var blevet en af den øverstbefalendes mest indflydel-
sesrige rådgivere, var med til at tegne politikken, samtidig med at han
sørgede for, at præsidenten altid kunne skelne ven fra fjende. Gifford
havde en baggrund i erhvervslivet, og der drejede det sig først og frem-
mest om at have et godt netværk. Han kunne godt lide tanken om, at
præsidenten havde sine forbindelser, eller mangel på samme, på grund
af hans indsigt og indflydelse. Og der tog han ikke helt fejl. Gifford var
manden med forbindelserne, præsidenten var den moralske stemme,
der kun valgte de rigtige.

Gemt i mørket stod en ubevægelig mand ved navn Cole. Hans uty-
delige ansigt afspejlede foragt for den korpulente, arrogante, magtlider-
lige mand, der levede op til alle fordommene om den fede kat, der sad
i baggrunden og trak i trådene. Giffords ego var lige så oppustet som
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hans korpus, og han havde kun øje for det, han mente var relevant for
ham selv.

Det var en fejl, han ville komme til at bøde for selv samme dag.
Gifford tog et langt sug af sin cigaret i den tomme gang og lod den

dingle mellem læberne, mens han trak ned i jakken med begge hæn-
der. Cole udnyttede øjeblikket og Giffords sårbare positur til at træde
ud i gangen fra døråbningen til et kontor på den modsatte side. Med
én glidende bevægelse greb han fat om den tykke mands håndled og
tvang ham ind i konferencelokalet igen.

“Hvad fanden laver De?” spurgte Gifford brysk og tabte overrasket
cigaretten på gulvet.

“Ti stille, så forløber det hele meget lettere,” svarede Cole. Han
holdt Gifford i armlås med venstre hånd, mens han varsomt lukkede
døren bag sig med højre. “Sæt Dem.” Han skubbede Gifford ned i en
af de tomme læderstole omkring det lange konferencebord.

Gifford var harmdirrende. Den uforskammede mand havde taget så
hårdt fat, at det gjorde ondt i hans håndled. Han tog hænderne op for-
an brystet og gned håndleddene, mens han skummede af raseri. Han
begyndte at skælde ud, allerede før han drejede stolen om mod sin
overfaldsmand. “De skal vide, unge mand, at jeg ikke hører til dem,
der stiltiende accepterer denne form for …”

Han tav midt i en sætning, da stolen nåede en halv omgang rundt,
og hans blik faldt på Coles hænder. De gav roligt lyddæmperen de sid-
ste par vrid, så den sad fast på hans 0.357 SIG Glock 32. Cole svarede
uden at se op.

“Jeg ved, præcis hvem De er, mr. Gifford. Det er netop grunden til,
at jeg er her.”

Giffords nedladende raseri var pist væk, erstattet af hjælpeløs rædsel.
Han kunne ikke fjerne blikket fra pistolen. “Hvad … hvad ønsker De?”

“Dette øjeblik,” svarede Cole, mens lyddæmperen klikkede på plads,
og han slog sikringen fra. “Dette øjeblik er lige det, jeg ønsker.”
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“Jeg forstår ikke,” udbrød Gifford rædselsslagen, mens han instink-
tivt trykkede sig tilbage i stolen i håb om at kunne fjerne sig fra truslen
foran sig. “Hvad ønsker De af mig?”

“Det er lige præcis det,” svarede Cole. “Ingenting. Det her er ikke et
forhør eller en kidnapning.”

“Hvad er det så?!”
Cole så langt om længe op og kiggede direkte ind i D. Burton Gif-

fords opspilede, rædselsslagne øjne. “Det er slutningen.”
“Jeg … det forstår jeg ikke.”
“Nej,” sagde Cole. “Det kan jeg heller ikke forestille mig, De gør.”
Der blev sat en brat stopper for al yderligere samtale med de tre kug-

ler, han sendte ind i Giffords hjerte, mens hans højre skulder ubesvæ-
ret opfangede rekylen fra den lille pistol, og de dæmpede ping-lyde gav
et svagt ekko i det aflange rum.

Gifford måbede vantro ved synet af den tynde røgstribe, der sivede
op fra det pistolløb, som lige havde sendt tre kugler ind i hans over-
krop. Han faldt sammen i stolen med blodet strømmende ned ad bryst
og ryg.

Cole så til, mens manden drog sit sidste åndedrag og forsvandt i
mørket.
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3

Klokken 9.20

“Ved de, hvem der skød ham?” Emilys tøvende stemme viste, hvor
berørt hun var. Hun kunne slet ikke forestille sig, hvorfor nogen ville
myrde Arno Holmstrand. Han var universitetets ubetinget mest be-
rømte ansigt udadtil, men hvorfor myrde en mand, som var langt oppe
i halvfjerdserne? En i bund og grund stilfærdig, om end excentrisk,
gammel mand. Emily kendte ham ikke særlig godt. De havde mød-
tes nogle få gange, og Arno havde undertiden mumlet underlige kom-
mentarer om Emilys forskning – et udtryk for den frihed, en gammel
professor forventedes at have til at brumme ad de yngre kollegers ar-
bejde – men længere rakte deres bekendtskab ikke. De var kolleger,
ikke venner.

Det gjorde imidlertid ikke chokket mindre. Et dødsfald på univer-
sitetet – og så oven i købet et mord – var ikke hverdagskost. Emily
kunne ikke lade være med at føle en vis tilknytning til Holmstrand,
selv om det i overvejende grad skyldtes ærbødighed over for hans om-
dømme og ikke så meget personligt kendskab.

“Aner det ikke,” svarede Jim Reynolds. “Efterforskerne er i gang
ovre i bygningen nu. Hele fløjen er afspærret og vil være det resten af
dagen.”

Emily tog endnu en slurk af sin kaffe, men denne gang føltes det at
føre kruset op til munden som en næsten respektløs gestus, som om
det var noget alt for almindeligt at gøre oven på en nyhed af den slags.

“Jeg kan ikke fatte, at der kan ske sådan noget her.” Maggie Larson
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så stadig skræmt ud. “Hvis nogen kunne finde på at skyde ham …”
Hendes stemme døde hen. Meningen lå uudtalt i luften: Hvis en kol-
lega var blevet myrdet, kunne ingen af dem føle sig sikker.

Tavsheden lagde sig over gruppen, og den blev først brudt, da klok-
ken i alrummet ringede. Det var tid til dagens næste lektion, og de
udvekslede bekymrede blikke, da de skiltes for at passe deres pligter.
Emily fik en ubehagelig følelse af samvittighedsnag. Var det i orden
bare at fortsætte med de daglige gøremål efter lige at have talt sammen
om en myrdet kollega? Skulle man ikke sige noget, gøre noget, i det
mindste give udtryk for den følelsesladede situation?

“Nå, men jeg … Det gør mig meget ondt at høre om Arno.” Det var
det eneste, hun kunne finde på. Hun var overrasket over, at det føltes
som et stort tab, nærmest som hvis hun havde mistet en nær ven, for
det var der jo ikke tale om i Arno Holmstrands tilfælde.

Aileen smilede mildt til hende og forlod alrummet. Emily kæmpede
med sine følelser, da hun gik hen til sit kontor, låste døren op og trådte
ind i det lille rum. Det var forbløffende, så hurtigt en dag kunne æn-
dre fokus, så opslugende, en tragisk begivenhed kunne være. Indtil det
øjeblik, hvor hun havde hørt om Arnos død, havde hendes fokus væ-
ret et helt andet sted – på forventningerne til den snarlige genforening
med den mand, hun elskede. Det var den sidste onsdag før den lange
Thanksgiving-weekend, hvor hun kun havde en enkelt undervisnings-
time, der lå straks fra morgenstunden. Hvis det havde stået til Emily,
var resten af dagen blevet brugt på forberedelsen til den længe ventede
rejse fra Minneapolis til Chicago og den lange weekend i selskab med
hendes kæreste, Michael. De havde mødt hinanden fire år tidligere,
netop til Thanksgiving. Han var englænder, studerede i hjemlandet,
hun var en overivrig ph.d.-studerende, som forskede i udlandet, og
sammen forsøgte de at kombinere amerikansk tradition med de gamle
koloniherrers vaner, og den dag havde været deres særlige dag lige si-
den.
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Men der var blevet sat en brat stopper for forventningens glæde. Nu
bankede Emilys hjerte vildt, og adrenalinen blev pumpet rundt i krop-
pen. Hun tvang ubehaget tilbage og tændte for computeren på skrive-
bordet. Dagens arbejde kunne ikke bare lægges til side, uanset hvor
chokeret hun var blevet. Hun rettede armen ud, og posten fra hendes
postkasse dumpede ned på bordet.

Hendes hjerne summede stadig af tanker om mord og død, så i før-
ste omgang bemærkede hun ikke den lille gule konvolut, der gemte
sig mellem to farvestrålende reklamer. Hendes blik fangede ikke den
elegante, fremmedartede blækskrift udenpå eller manglen på frimærke
og afsender. Konvolutten gled ubemærket ned på bordet sammen med
resten af posten.
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4

Klokken 9.30

Den gamle stols læderryg havde to huller, der markerede de to kugler,
som havde gjort det af med Arno Holmstrand. De sad midti med knap
to centimeters afstand, en professionels tydelige visitkort. Da liget var
blevet kørt væk, kunne efterforskeren beregne projektilernes bane ud
fra de tydelige tunneler, kuglerne havde boret i stolens polstring. Morde-
ren havde stået i døråbningen og havde anslået kun været omkring en
halvfjerds høj. Offeret havde siddet ned med front mod sin banemand.

Al Johnson fra kriminalpolitiet så til, mens teknikerne gik i gang
med deres arbejde. En mand iført latexhandsker fiskede med en tynd
pincet kuglen ud fra et af hullerne i stolen. Kaliber 0.38, gættede Al
på, selv om han ikke var parat til at vædde på det. Det måtte ballisti-
keksperten afgøre. Men det stod klart, at det var et håndvåben og et
mord udført af en professionel.

Den slags havde han set før.
Liget var blevet kørt til lighuset tidligere om morgenen. Tre skudsår

i alt, det i den gamle mands højre side det første, sandsynligvis tilfø-
jet uden for kontoret. Johnson kiggede på blodsporet, der førte ind
på kontoret. Retsmedicineren mente, at det første skud havde været
dødbringende i sig selv, men offeret havde levet længe nok til at tumle
hen til kontoret – efterforskeren rejste sig fra sin hugsiddende stilling
for at følge de hypotetiske skridt baglæns – ind gennem døren og hen
til skrivebordet. Efter hvad? Der stod en telefon på bordet, men der
var ingen tegn på, at den var blevet rørt, og alarmcentralen havde ikke
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modtaget noget opkald før næste morgen, da en pedel havde opdaget,
hvad der var sket.

En anden tekniker støvede dørkarmen af for fingeraftryk, en tredje
gjorde det samme på skrivebordet. To uniformerede betjente fotogra-
ferede, Johnsons kollega afhørte de ansatte, der havde haft nattevagt,
ude på gangen, og mindst seks andre personer myldrede rundt på kon-
toret. Det var ikke første gang, Al med forbløffelse konstaterede, hvor
meget liv og mylder der var på et gerningssted. Det var et af paradok-
serne ved arbejdet.

Al trådte hen til skrivebordet. Det så ud, som han havde forestillet
sig en gammel professors skrivebord: en lampe med grøn skærm, en
penneholder af messing, en falmet blæksuger og en computer, der så
ud, som om den havde været umoderne, siden den blev fremstillet.
En læderbakke med gamle breve, hver især åbnet omhyggeligt med en
brevkniv af elfenben, der lå skråt hen over bunken.

Elfenbenskniv, elfenbenstårn … stof til en kulturel erklæring.
Midt på bordet lå en stor, indbundet bog fyldt med billeder. Den var

slået op cirka på midten. Efterforskeren lænede sig lidt frem og lod sin
behandskede hånd glide hen over siderne. Hans hårdhudede fingre i
de pudrede latexhandsker stoppede, da han uventet stødte på ru kan-
ter. I revnen i midten gemte der sig takkede rester af nogle sider, der
øjensynligt var revet ud.

En blitz fangede hans opmærksomhed, da en ung efterforsker tog et
fotografi af bogen sammen med Als hånd.

Al forestillede sig scenen: En mand skudt i brystkassen tumler til-
bage til sit kontor og river nogle sider ud af en bog. Det gav ingen me-
ning. Men det gjorde mord sjældent.

Endnu et blitzglimt. Denne gang var kameraet rettet mod hans fød-
der. Al kiggede ned på en papirkurv med sort aske. Ved siden af den lå
en slank, ung mand i skræddersyet jakkesæt på knæ og pirkede til de
forkullede rester.
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Pænt jakkesæt, tænkte Al og blev straks irriteret. En af FBI-drengene –
lige hvad vi manglede.

Han var ikke den store biografgænger, men én ting fik de altid be-
skrevet rigtigt i filmene: de gnidninger, der opstod, når flere efterforsk-
ningsenheder sloges om jurisdiktionen i en sag. Og kriminalfolk fra
det lokale politi gik aldrig i pæne jakkesæt. Al vidste ikke, hvor den
unge mand kom fra, men uanset hvad svaret på det spørgsmål var, ville
det være fandens frustrerende.

“Brænder historieprofessorer altid deres affald?” spurgte den unge
mand uden at se op.

“Det må du nok spørge om, sønnike.”
Det rykkede tydeligt i jakkesættet ved det sidste ord. Han brød sig

øjensynligt ikke om at blive mindet om sin unge alder. Han rejste sig
langsomt, forsøgte af al magt at genvinde værdigheden.

“Det drejer sig bare om et par sammenkrøllede sider. Brændt i ét
hug, tror jeg.”

Al nikkede hen mod den opslåede bog på skrivebordet.
“Der er revet nogle sider ud af den.” Han viste de takkede rester i

revnen. “Så vidt jeg kan se på sidenummereringen, mangler der tre si-
der.”

“Det passer med det, der ligger dernede,” bekræftede den unge
mand med et blik på asken i papirkurven.

“Jeg fatter det ikke,” sagde Al. “Den gamle mand bliver skudt ude
på gangen, men det lykkes ham at vakle tilbage til sit kontor og sit skri-
vebord. Der står en telefon lige foran ham, men han bruger den ikke.
Ringer ikke efter hjælp. Det flyder med papir og kuglepenne, men han
skriver ikke en eneste stavelse. I stedet åbner han en illustreret bog, ri-
ver et par sider ud og brænder dem. Det giver ingen mening.”

Den unge mand sagde ikke noget. Han tog bogen op i hænderne og
studerede den med en grundighed, der ikke kunne forklares med den
form for frustration, Al følte. Han så nærmest vred ud.
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“Hey, sønnike,” sagde Al. “Jeg fangede ikke lige dit navn. Vi er ikke
stødt på hinanden før. Har du været i Cities i lang tid?” De fleste af
kriminalfolkene i tvillingbyerne Minneapolis og St. Paul, de lokale or-
denshåndhævere i den sydlige del af staten, kendte hinanden i hvert
fald af udseende.

“Jeg er ikke fra det lokale politi.” Det var ikke et oplæg til samtale.
Den unge mand uddybede ikke og viste ingen tegn på, at han ønskede
at fortsætte den kollegiale snak. Han vendte endnu en gang bogen mel-
lem hænderne med blikket hvilende på det forkullede papir i papirkur-
ven.

Al var ikke helt parat til at lade det fare.
“Ikke det? Fra statspolitiet, så? Hvad laver statspolitiet her?” Det er

helt klart en lokal sag. Fandens statspoliti.
Den unge mand svarede ikke, ignorerede Als nysgerrighed, men lag-

de dog bogen tilbage på skrivebordet. Han rettede på jakken og vendte
sig om mod efterforskeren med et udtryk af travl effektivitet. Han kig-
gede for første gang direkte på Al.

“Okay. Jeg har tilstrækkeligt til min rapport. Det var hyggeligt at
hilse på dig.”

“Din rapport?” Hans afsluttende bemærkning gav ikke rigtig me-
ning. En bog og lidt aske fra nogle brændte sider var vigtige vidnes-
byrd, men vel ikke nok til en rapport. Al betragtede den hektiske akti-
vitet omkring sig – teknikerne, der indsamlede fingeraftryk, blodplet-
ter, strintmønstre, fodaftryk. Det ville udgøre en rapport. Men alt det
syntes den unge mand at ignorere. Han havde kun været interesseret
i skrivebordet og det forkullede papir i papirkurven, som om resten af
gerningsstedet ikke eksisterede.

Det var en ret usædvanlig efterforskningsadfærd, selv for en stats-
strømer.

Al vendte sig om mod den ukendte efterforsker med en sarkastisk
bemærkning på læberne, men opdagede, at han var gået.
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5

Klokken 9.35

“Det spørgsmål, der bekymrer mig, er: Når en af vores kolleger er blevet overfal-
det og myrdet lige her på universitetet, hvem bliver så den næste?”

Efter at Emilys kolleger var forsvundet ud til deres klasser for at un-
dervise, sad hun alene tilbage på sit kontor overladt til sine grublerier
over deres samtale. Emma Ericksons ord gav genlyd i Emilys tanker.
Det var ikke blot de ubesvarlige spørgsmål i forbindelse med mordet
på Arno Holmstrand, der bidrog til det ubehag, hun følte – det var
også det ildevarslende ved selve døden. En kollega var blevet myrdet
lige i nærheden af hendes kontor. Var der generelt fare på færde? Var
de alle i fare?

Er jeg? Emily skubbede spørgsmålet fra sig med det samme. Det var
irrationelt at gøre det til noget personligt, og det ville kun nære hendes
frygt. Hun blev nødt til at tøjle sin flyvske hjerne ved hjælp af aktivitet,
af arbejdet, af de få ting, hun manglede at lave, før hun kunne forlade
universitetet og tage ned til Michael i Chicago.

Hun kiggede på bunken med post, som hun havde høstet i sin post-
kasse – den mest nærliggende distraktion fra hendes bekymrede tan-
ker. Reklamer, reklamer, reklamer. Emily var berygtet for sin overfyld-
te postkasse, og det var netop reklamernes skyld. På skrivebordet lå to
ugers høst, næsten udelukkende reklamer. Et brev fra et forlag med
tilbud om en bog, hun næsten helt sikkert ikke havde lyst til at læse.
En husstandsomdelt folder om dyrevelfærd – den havde hun allerede
modtaget et par gange tidligere. Et memorandum med besked om, at
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hun havde fået en ny kode til instituttets kopimaskine, som sekretæren
havde orienteret om med samme alvorlige mine, som havde det drejet
sig om koden til affyring af de amerikanske atomraketter. Et liv som
akademiker kunne godt være intellektuelt udfordrende, men ligefrem
ophidsende var det sjældent. Emily vippede memorandummet i papir-
kurven sammen med reklamerne.

Under bunken lå en enlig gul konvolut af stofligt og tydeligvis dyrt
papir. Emilys navn stod skrevet med nydelig skrift foran, der var hver-
ken frimærke eller afsender.

Noget ved konvolutten fangede hendes blik. Hun lagde mærke til, at
den elegante håndskrift var skrevet med fyldepen. De svungne bogsta-
ver stod med brunt blæk. Emily vendte konvolutten og stirrede på den
tomme bagside. En eller anden havde personligt lagt brevet i hendes
brevkasse. Måske var det en indbydelse til en fest eller en anden begi-
venhed. I så fald var det til noget, der var lidt finere, end hun var vant
til, hvis man skulle dømme efter konvolutten.

Hun vrikkede sin lillefinger ind under flappen og lirkede konvolut-
ten op. Et ark papir foldet på midten faldt ned i hendes skød.

Hun foldede papiret ud. Hvis det var tiltænkt, at førstehåndsind-
trykket skulle slå en tone an, havde man tænkt sig, at det skulle være
ekstravagance, tænkte Emily. Det var et fint og dyrt ark papir, creme-
farvet og – hvis hun ikke tog helt fejl – med en svag duft af cedertræ.

Brevhovedet øverst på siden gav hende en knude i maven. Det stod
klart og tydeligt med prægede bogstaver:

‘FR A PROFESSOR ARNO HOLMSTR ANDS KONTOR’

Arno Holmstrand, som var blevet myrdet aftenen før. Den berømte
professor.

Den døde professor.
Teksten nedenunder fik hende for alvor til at spile øjnene op.
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‘Kære Emily,’ begyndte brevet, skrevet med samme elegante hånd-
skrift og blæk som hendes navn på konvolutten. ‘Min død vil være gået
forud for dette brev.’
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