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PROLOG

År 374 – Egypten
Den egyptiske ørken

Tarasios af Luxor stirrede ind i den højere mands nådesløse, kolde øjne.
Den skarpe æg på den graverede pugio, der blev presset mod hans hals,
havde allerede fået blodet til at pible, og trykket mod strubehovedet stand-
sede ilttilførslen. Uanset hvad der ellers skete, vidste han, at dette sam-
menstød ville ende med, at den stærke mand gav et skarpt ryk med dol-
ken, så den skar gennem hans hals og ekspederede ham hinsides. Så meget
var sikkert. Hans jordiske rejse var allerede forbi.

Men der var stadig håb, endog stort håb. Han ville blive sat fri, og hans
frihed ville sikre sagens fortsatte beståen.

Den høje mand med den militære holdning og de kejserlige insignier på
sit slidte tøj greb fat i Tarasios’ hår med sin fri hånd.

“Dine ledsagere har forladt dig, lille mand. Dine ynkelige fæller er flyg-
tet ud i sandet som ørkenrotter.” Han spyttede ordene ud med grusom
giftighed.

“De ved, hvad det vil sige at blive forfulgt,” svarede Tarasios med trods
i stemmen i forvisning om sin sikre død. “De ved, hvad du og dine mænd
vil gøre ved dem, hvis de bliver fanget.”

Officeren smilede tilfreds. “Godt. Deres frygt er i det mindste beret-
tiget. Måske besidder disse ‘vidende’ alligevel en vis viden.” Han kiggede
dybt i sit offers øjne. Han forventede at se rædsel. Håbløshed. Panik. I
stedet så han kun beslutsomhed, og hans raseri steg ved synet.

“Sig, hvor de er taget hen,” krævede han, mens han tvang Tarasios’ ho-
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ved bagover og trykkede den skarpe æg hårdere mod hans blottede hals.
Blodet begyndte at sive ned over knivsbladet. “Sig, hvor dine venner er
flygtet hen, så vil jeg spare dit værdiløse liv.”

Et fortrøstningsfuldt smil viste sig i Tarasios’ mundvige på trods af kni-
vens pres mod struben. “Mit liv, som du kalder det, er allerede frelst. Jeg
er fri.” Han trodsede smerten, tvang sit hoved forover og stirrede direkte
ind i sin forfølgers øjne.

“Jeg fortæller dig ikke mere. Gør, hvad du må.”
Soldaten ventede kun ét sekund til. Manden ville ikke give ham noget –

ikke andet end forsinkelse, afledning og kættersk snak. Intet, der var værd
at udsætte det uundgåelige for, ikke længere.

Med en kraftfuld, hurtig bevægelse trak han kniven mod højre og skar
sener, stemmebånd og pulsåre over på én gang.

Tarasios’ øjne bulnede, men han fjernede ikke blikket fra sin drabs-
mands ansigt. Mens blodet strømmede fra hans hals, så han fredfyldt ver-
den fortone sig og blive sort. Han var allerede fri.

Tyve minutter senere fortsatte Tarasios’ nittenårige landsmand, Euno-
mius, sin febrilske flugt, selv om han var udmattelsen nær. Solen var al-
lerede begyndt at gå ned over klitterne i det fjerne, men Eunomius vidste,
at tusmørket ikke gav ham nogen fordel. Hans folks forfølgere var udsendt
af styret, og officererne rådede over heste, våben og veltrænede soldater.
De var lige i hælene på ham. Han kunne kun bede til, at Tarasios havde
været i stand til at sinke dem tilstrækkeligt til, at han fik den fornødne tid.

Nøglen skulle skjules, før de fandt ham. Det var det eneste, der betød
noget. De uvidende soldater var kun ude efter hans brødre, alle dem, som
havde fulgt Tarasios og hans sandhed. De var optaget af deres ynkelige
trang til at udrydde alle uønskede trosretninger i imperiet og gjorde sig ikke
forestillinger om, hvad der i virkeligheden stod på spil. I dag ville Euno-
mius udnytte den uvidenhed til sin fordel. Bare han fik skjult nøglen, ville
han acceptere hvad som helst, de måtte gøre ved hans legeme.

bog3083_Slutstenen.indd   10 09-06-2015   13:11:46



11

Hans lunger brændte af anstrengelse. Til sidst nåede han frem til det
sted, gruppen havde valgt for to kalendere siden, før forfølgelserne havde
splittet den fuldstændig ad. Eunomius satte farten ned. Foran ham lå det
ideelle skjulested, et, der ville sikre, at nøglen lå i sikkerhed i mange år,
mange generationer. Så længe det var nødvendigt.

Eunomius pustede ud, mens han efter hukommelsen kravlede op til
indgangen og trådte ind i den mørke hule. Han fandt vej i det bælgravende
mørke ved at lade fingrene følge hulens væg, og til sidst kom han til den
spalte i klippen, han vidste skulle være der. Han lagde sig på knæ, stak en
hånd ind under kappen og tog den lille krukke med genstanden frem. Efter
at have trykket den mod panden i fromhed skubbede han den så langt ind
i spalten, han kunne nå med armen, og gav slip.

Han trak armen tilbage og stivnede. Udenfor kunne han høre lydene
fra de mænd, som nærmede sig. De havde fundet ham. Det var kun et
spørgsmål om kort tid, før hans krop ville tilhøre dem.

Selv om mørket var fuldstændigt, lukkede Eunomius øjnene, løftede
hænderne op i skulderhøjde og fremsagde en velkendt bøn, mens en følelse
af fredfyldthed fejede gennem ham. Hans indvielse havde fundet sted bare
to år tidligere, dengang verden havde virket som et roligere og mere tole-
rant sted. Han havde aldrig troet, at den endegyldige udfrielse ville blive
udsat på denne måde, eller at han skulle få en så afgørende rolle i sikrin-
gen af den for eftertiden. Men det var vilkårene i den forgængelige verden
og dette syndige, elendige liv. Han var beæret over at kæmpe for en højere
sag.

Da han havde bedt færdig og fuldført sin opgave, åbnede han øjnene og
rejste sig. Fuld af beslutsomhed fandt han tilbage til hulens indgang. Efter
det sorte mørke dybt inde i hulen var selv tusmørket strålende lyst. Han
måtte blive stående lidt for at vænne øjnene til lyset, før han klatrede ned,
væk fra indgangen til hulen, og tog opstilling ved en mørk åbning i klippe-
siden, for at forfølgerne kunne finde ham der.

Han kom ikke til at vente længe. Snart kunne han se soldaterne nærme
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sig. Han blev stående på den smalle klippehylde. Gruppen samledes under
ham, og i udkanten af sit synsfelt kunne han se to soldater, som kravlede
op for at komme i stilling på hver side af ham.

Det var perfekt. Han var parat til sin frihed.
Eunomius kiggede ned i gruppen af soldater og fangede en høj mands

blik, hvis udstyr markerede, at han var deres leder. Eunomius koncentre-
rede hele sin energi om den høje mand, tog en dyb indånding og råbte af
sine lungers fulde kraft det eneste ord, der betød noget:

“BEFRIELSE!”
Da råbet rungede mellem klipperne og forsvandt ud i ørkenens sand,

dukkede et sværd op til højre for ham, glimtede et kort øjeblik i aftensolen
og skilte med et hurtigt svirp hovedet fra hans krop og hans liv fra den jor-
diske verdens letfærdighed.

Nutiden – otte måneder tidligere

Albinus sad og rystede i det mørke, afsidesliggende rum. Hele hans
krop skælvede af ophidselse. Han kunne tænde lyset – i det vindues-
løse rum ville det ikke afsløre ham – men mørket føltes mere trygt.
Han pressede mobiltelefonen ind mod kinden, så den afrundede kant
trykkede mod hans kæbeben, mens klartonen tudede i hans øre. Sve-
den løb i små strømme ned over hans ansigt, dryppede fra næsetippen
og gjorde telefonen glat i hans hånd.

Hvad har jeg gjort? Hvad er det, jeg gør?
Han var rædselsslagen, men der syntes ikke at være andet valg.

Det, der blev planlagt, var alt for skræmmende, og konsekvenserne
ufattelige. Hans samvittighed ville aldrig lade ham leve med skyldfø-
lelsen, hvis han ikke kontaktede nogen, som kunne sætte en stopper
for det, før det begyndte.

Det var ikke meningen, at befrielsen skulle koste så dyrt.
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I mørket foldede han en lap papir ud, hvor han havde skriblet num-
meret til FBI’s offentlige linje ned. Han genopfriskede sin hukom-
melse ved hjælp af det grønne lys fra telefonens tastatur. Kort efter
tastede hans nervøse fingre tallene.

Telefonen ringede én gang. To gange. Ved tredje og fjerde ringe-
tone begyndte hans puls at stige. En eller anden bliver nødt til at tage
telefonen. En mavefornemmelse fortalte ham, at han ikke ville få flere
chancer for at ringe.

Efter sjette ringetone gik forbindelsen igennem. Albinus holdt op
med at trække vejret.

“Det er FBI’s automatiske telefonsvarer …”
Hjertet sank i livet på ham. En telefonsvarer. Det havde han ikke

regnet med. Det burde han måske have gjort. Men at være bagklog
kunne alt for let føre til fortvivlelse.

Han kunne ikke opgive sit eneste håb.
Da den automatiske besked var færdig, og en lang tone signalerede,

at han kunne begynde, spruttede Albinus sine nervøse ord ud i te-
lefonen. Han havde forberedt sig på en samtale, ikke på at lægge en
besked.

“Jeg er, jeg er … mit navn er uvigtigt. Jeg har oplysninger … om et
angreb. I Chicago. Noget forfærdeligt … fra Sandhedens Kirke …”
Han gispede, hans åndedræt syntes at svigte ham, ord var utilstræk-
kelige til en så vigtig besked som den her. “En række forfærdelige be-
givenheder er under opsejling. I må sætte en stopper for dem.”

Ledelsen var samlet til hastemøde. Den Store Leder sad for borden-
den omgivet af sine nærmeste hjælpere for at tage sig af den afhop-
ning, der truede med at ødelægge årtiers forberedelser. Den dato, der
ventede nogle få måneder forude, var blevet fastlagt som deres mål,
den var symbolsk og rummede for stor betydning til, at man blot
kunne opgive den, og der var sat ting i bevægelse over hele kloden.
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“Det er Albinus,” sagde en af brødrene tøvende. Han skubbede
navnet ud mellem de stramme læber. Hans italienske accent kæm-
pede med det fremmedartede ord.

“Han har altid været viljesvag,” bemærkede en anden med spansk
accent, “men vi troede ikke, han ville gå så vidt.” Hans skuldre hæ-
vedes og sænkedes i skiftevis frustration og vrede.

“Hvor vidt, helt præcis?” Den Store Leders stemme var bestemt.
Han havde ikke brug for, at de andres vrede forstyrrede deres koncen-
tration.

“Han er gået til FBI.” Manden, som svarede, sad lige over for ham
med armene foldet over brystet. Hans ansigt afslørede intet af, hvad
han følte. “Det er blevet bekræftet indefra. Han lagde en besked i for-
middags. Nævnte vores navn. Nævnte et angreb. De vil være på vagt.”

Ordene fik anspændtheden til at stige. Tavsheden blev brudt af
italieneren, som med et mere bange end vredt blik gav udtryk for det
indlysende. “Vores tavshedens skjold er brudt. Vores ‘anonymitetens
slør’, som I kalder det, er væk. Andato.”

Den Store Leder funderede over det, og en let bevægelse af huden
ved kæbebenene var det eneste tegn på, at han skar tænder. Hans
bydende og energiske ansigt – de intense øjne under en pande, der
vidnede om visdom og erfaring, og kindben, der var kraftige nok til
at antyde styrke, men ikke så fremtrædende, at de virkede ondskabs-
fulde – var nu skjult bag et slør af koncentration.

Til sidst kiggede han rundt på sine folk.
“Albinus må stoppes. I aften. Tilkald Araberen om nødvendigt.

Vi kan ikke have den mand til at fortælle myndighederne mere, end
han allerede har gjort.” Han kiggede direkte på italieneren, hvis fru-
stration tydeligt forvandledes til en beslutsomhed, der kunne måle sig
med Den Store Leders.

“Der er ingen grund til at bruge fløjlshandsker. Vis ham, hvad der
sker med afhoppere fra en retfærdig sag.”
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Den slanke mands udtryk skiftede til glæde. Han vidste, at ordren
gav ham carte blanche til at afgøre, hvor megen smerte og lidelse Al-
binus skulle udsættes for før sin død. Italieneren rejste sig sammen
med tre andre og nikkede ærbødigt, hvorefter de begav sig mod ud-
gangen.

Den alvorlige mand over for Lederen blev siddende.
“Hvad med vores plan?” spurgte han. “Selve sagen?”
Den Store Leder kiggede ind i hans øjne. Den normale intensitet

var vendt tilbage i hans egne.
“Vi må udtænke en anden fremgangsmåde,” svarede han. Hans til-

tro var usvækket.
“Tavshed er ikke længere vores forbundsfælle. Det er på tide at

finde andre venner.”
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KAPITEL 1

Hays Mews, London

I stilheden i den tidlige morgentime skar lyden af et knirkende gulv-
bræt sig gennem Andrew Wess’ bevidsthed som en sirene. Først op-
fattede hans søvndrukne hjerne det som de sidste rester af den drøm,
han lige havde været midt i, hvor knirkende gulvbrædder og raslen
af papirer hørte til. Han kastede et blik på det store ur over for den
lænestol, han havde tilbragt natten i, og konstaterede, at det ikke var
morgen endnu. Det var alt for tidligt at stå op.

Så hørte han lydene igen. Et gulvbræt knirkede, skuffer blev åbnet,
papir raslede. Andrew stivnede. Lydene, der havde vækket ham, var
ikke en del af en drøm. De var tydelige og virkelige, og en gysen løb
gennem ham.

“Vågn op,” hviskede han til kvinden, som sov på sofaen ved si-
den af lænestolen. Den improviserede overnatning i stuemøblerne
var fulgt efter en samtale til ud på natten, der var blevet mere spæn-
dende, end de havde regnet med. De havde utallige gange livet igen-
nem fordybet sig i samtale med hinanden og kunne stadig blive helt
opslugte i timevis.

Kvindens hoved hvilede mod et af de polstrede armlæn, og hun sov
tungt.

“Emily, vågn op,” gentog Andrew med dæmpet stemme, da han
rejste sig og forsigtigt gik hen til hende. “Der er nogen i huset.”
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De to mænd havde svært ved at finde rundt i mørket i dobbelthu-
set. De var hver især udstyret med en blyantslygte, men efter at have
overvåget området grundigt vidste de, at beboerne i det elegante
kvarter var tilbøjelige til at melde mistænkelig adfærd til politiet, og
de brugte deres lygter mindst muligt.

“Det ser ud til at være hendes kontor derhenne,” hviskede den
ene til den anden. Han nikkede hen mod en dør til højre for dem.
Bag den lå dr. Emily Wess’ midlertidige kontor i hendes bolig i Lon-
don. De havde allerede gennemsøgt et lignende rum, der var hendes
mands arbejdsværelse, men uden at finde noget. Det her var imidler-
tid det mest lovende rum. Det var hendes arbejde, de var interessere-
de i, eller rettere noget, hun var i besiddelse af. Blot to dage tidligere
havde hun erhvervet sig den genstand, de nu havde planer om at lette
hende for. Hun havde taget den til sig uden at have den fjerneste idé
om, hvad den i virkeligheden var. De kendte derimod dens virkelige
værdi, og deres leder havde pålagt dem at skaffe den genstand tilbage,
der ville gøre dem i stand til at påbegynde den største opgave i deres
historie.

Nu lå genstanden her et eller andet sted på hendes hjemmekontor
og ventede på at finde vej til deres hænder. Ideelt set skulle de være
kommet, når huset stod tomt, i stedet for om natten, når dets beboere
lå og sov. Men chancen for, at genstanden ville ligge frit tilgængelig
om dagen, var minimal, og desuden vidste de ikke, hvor længe hun
havde tænkt sig at beholde den, før hun sendte den videre til de nye
ejere. Nej, situationen krævede en natlig udflugt. Professoren ville
vågne næste dag og opdage, at genstanden var forsvundet, uden at
være klar over, hvad hun i virkeligheden havde mistet.

Emily slog øjnene op og satte sig straks op i sofaen og kiggede på
Andrew, som sad på hug foran hende. Før hun nåede at sige noget,
holdt han en finger over hendes mund for at bringe hende til tavshed.
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“Shh,” mimede han. Han hulede en hånd ved sit ene øre, og de lyt-
tede begge to. Lydene kom fra Emilys kontor længere henne ad gan-
gen. De var dæmpede, men tydelige – der var meget lydt i det gamle
hus med de papirtynde vægge.

Nogen stod og rodede i hendes skrivebord.
Andrew satte sig op i sofaen ved siden af Emily, tog fat om hendes

skuldre og vendte hende om mod sig.
“Jeg går hen og ser, hvem det er,” sagde han frygtløst. Han lod

blikket glide ud over stuen for at vurdere sine muligheder, da Emily
lænede sig frem mod ham og hviskede i hans øre: “Det kan du godt
glemme. Vi aner ikke, hvem det er. De kan være farlige.”

Hun rakte hen over armlænet og tog mobiltelefonen på sidebordet.
“Skydedøren for enden af gangen er forsynet med en slå.” Hun nik-

kede mod rummet ud til gaden og talte så dæmpet som muligt. “Skyd
den for så stille som muligt, og lås den. Jeg går ind i mit walk-in-closet
og ringer til politiet.” Emilys walk-in-closet lå mellem det forreste rum
og køkkenet og var kæmpestort, nærmest et ekstra rum, der puttede
sig mellem de to andre, og så fyldt med linned og tøj og den slags, at
det nok skulle fungere som lyddæmper.

Andrews hjerte hamrede, så det gjorde ondt. Det var ikke vant
til at skifte så brat mellem søvn og stress. Han kiggede på Emily, på
hendes velkendte øjne, som han havde kendt i så lang tid og set i så
mange sammenhænge.

Han gav hendes arm et betryggende klem og trak hende ud mod
kanten af sofaen. Emily nikkede, rejste sig og listede på bare fødder
hen til skabet. Hun gik ind og lukkede forsigtigt døren efter sig.

Andrew Wess havde aldrig oplevet et natligt indbrud, og selv om
han var bange, var hans beskyttertrang større. Han og Emily havde
været pot og pande, siden de var børn. De havde leget og sloges og
diskuteret som ligemænd. Og når hun havde været i vanskeligheder,
var han altid trådt til som hendes beskytter. Det var ham, som for-
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bandt hendes blødende knæ, ham, som tog kampen op mod bøllerne
i nabolaget og lærte hende at gøre det samme.

Lydene blev ved, og barndomsminderne fortonede sig. Nu hvor han
vidste, at Emily var godt skjult, ændrede han syn på sagen. Det lå ikke
til ham at låse de ubudne gæster inde og så bare håbe på det bedste.
Han havde til hensigt at smide dem ud. Han kiggede rundt på jagt ef-
ter noget, han kunne bruge som våben. Lysestagerne på kaminen var
for små til at skræmme nogen, for slet ikke at tale om at udgøre nogen
trussel. Lampen i hjørnet var for klodset og tung.

Men i stuens fjerneste krog fik han øje på det perfekte redskab.
Godt gået, Em. Han havde aldrig selv forsøgt sig, men Ems begej-
string for golf kom pludselig til stor nytte. Hendes fyldte golftaske stod
henne i hjørnet. Han havde tit drillet hende med hendes golfglæde.
Det måtte han huske at undskylde for, når han havde fået drevet de
ubudne gæster ud af huset.

Andrew gik stille hen over gulvet og trak en tilpas tung driver op
af tasken. Så gik han ud i gangen. For hvert skridt nærmede han sig
den dæmpede lyd af stemmer og raslen af papirer.
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KAPITEL 2

Hays Mews, London

Midt i Emily Wess’ kontor stivnede en af mændene pludselig. Han
stod med hænderne halvvejs nede i en stor stak mapper og dokumen-
ter, og et kort øjeblik tvivlede han på, at det kunne passe. Men så var
han sikker. Han vidste, hvad han stod med i hænderne: succes.

Simon havde altid været pragmatisk, men i øjeblikke som dette
kunne han ikke hindre følelserne i at bryde op til overfladen. Hans
arbejde for deres fælles sag tjente et åndeligt mål, og Simon havde
altid haft en åndelig side. I dette øjeblik kunne intet mindske betyd-
ningen af det, de var kommet for at tilegne sig. Det var den største
opgave, han nogensinde havde påtaget sig, og udførelsen ville blive et
af hans livs største bedrifter.

“Jeg har fundet det,” hviskede han. På trods af den overvældende
følelse var han ikke den, som glemte alt andet omkring sig. Professo-
ren og hendes mand lå efter al sandsynlighed og sov i huset, og sam-
tale skulle begrænses til et minimum.

Da den anden mand vendte sig om mod ham, trak Simon den fo-
rede mappe ud af en stak i en skuffe i det udskårne skrivebord. Øje-
blikket efter lå den slået op, og de kiggede ned på det dyrebare ind-
hold.

Et enkelt, gammelt stykke gulnet papir, der var rynket af ælde.
“Er du sikker?” Den anden mand studerede papiret, forvirret over

de antikverede bogstaver, der dækkede det. Han var mistænksom
af natur, og det havde været ham til stor nytte mere end én gang i
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et vanskeligt liv. Og nu syntes hans medfødte mistro retfærdiggjort.
“Det ligner ikke et kort.”

Simon granskede dokumentet i mindste detalje. Hans makker hav-
de ret: Det lignede ikke et kort. Men skriften var velkendt; den svare-
de fuldstændig til den i Bogen – den ældgamle optegnelse, der havde
været deres faste rettesnor, lige så længe han kunne huske.

“Jeg er sikker.”
Den anden var stadig ikke overbevist. “Jeg forstår ikke, hvordan

det skal kunne vise Arthur vej til slutstenen.” Hvis de kom tilbage til
deres leder uden det rigtige kort, ville det få alvorlige følger.

Simon kiggede på ham med øjne, der pludselig var blevet hårde.
Han havde mest lyst til at stikke ham en for hans utilgivelige respekt-
løshed, men lige nu var han for bekymret for, hvad bare en hviskende
irettesættelse kunne forårsage. Der var blevet talt tilstrækkeligt. Han
kiggede olmt på sin makker.

Han stoppede sine indvendinger. Han var vant til at blive irettesat,
så Simons onde blik rørte ham ikke. Desuden var der noget forandret
ved ham. Han havde aldrig set den barske Simon ryste på hånden,
uanset hvor vanskelige omstændighederne var, men nu dirrede han
af spænding. Hans øjne gnistrede nærmest i mørket.

Andrew Wess gik et par skridt længere hen ad gangen og stoppede
til sidst uden for døren ind til Emilys kontor. Indenfor var lydene af
skuffer, der blev åbnet og rodet igennem, blevet erstattet af hvisken og
skrabelyde, men nu var der blevet stille.

Andrews frygt var efterhånden blevet erstattet af vrede. Han havde
hørt om stigningen i antallet af indbrud i London og forestillede sig
et par teenagelømler på den anden side af døren, som var fulde eller
skæve og syntes, at de bare kunne stjæle det, de ville have her i livet.
Og så pyt med de skader eller den angst, de påførte andre. Tanken
gjorde ham rasende. Hjemme i Ohio tog de stadig bøllerne med ud
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bag brændeskuret til en lille ‘alvorssnak’ med lokalsamfundet. Han
vidste ikke, hvad de gjorde med dem i London, men han havde i hvert
fald ikke tænkt sig at lade den slags slippe godt fra det.

Da han stod uden for døren, lod han sit raseri bestemme. Han tog
en dyb indånding, mønstrede alt sit mod, snurrede rundt og brasede
ind ad døren. Det var en fejltagelse, som han hverken var gammel el-
ler erfaren nok til at erkende med det samme.

“Hvad fanden laver I her?!” tordnede han med golfkøllen højt hæ-
vet i venstre hånd, så dens titaniumbeklædte træhoved næsten skra-
bede mod loftet.

I løbet af et sekund gik det op for ham, at indbrudstyvene ikke
var berusede teenagere. Andrews overraskelse ved synet af de to mu-
skuløse mænd, der tårnede sig op over skrivebordet, blev overgået af
chokket over to hurtige pistolskud, der brød nattestilheden, næsten
før han havde råbt sit sidste ord. Manden tættest på ham havde truk-
ket sin pistol med bemærkelsesværdig hurtighed og havde uden be-
tænkning skudt ham.

Andrew Wess faldt til gulvet. Hans hjerte var gennemboret af kug-
lerne, og han var allerede død.

“Fuck!” Manden med pistolen gik et par skridt frem og puffede til An-
drews livløse krop med våbnet. De to skudhuller glinsede som rosetter
på hans T-shirt, og en sort blodpøl var allerede ved at brede sig ved
siden af ham.

“Satans. Han bliver tosset.” Manden var ligeglad med partnerens
konstante bebrejdelser, men Den Store Leders mishag var straks no-
get andet.

Sekundet efter udtrykte hans ansigt en anden og mere umiddelbar
grund til bekymring, mens lyden af skuddene rungede færdig mellem
væggene.

“Kom, vi må af sted. Vi må ikke blive fanget her.” Det havde været
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meningen, at det skulle gå stille og roligt for sig, og de havde slet ikke
regnet med dødsfald. Men sådan var det gået, og nu måtte de tage be-
stik af det.

Den anden mand nikkede, lagde det dyrebare ark papir tilbage i
mappen og stak den under armen. De trådte hen over liget af Andrew
Wess, løb ned ad trappen til bagdøren og forsvandt i labyrinten af ga-
der ved Shepherd Market og Westminster.

Dr. Emily Wess sad bagest i sit walk-in-closet med tårerne strømmen-
de ned ad kinderne, mens hun ventede på, at mændene skulle for-
svinde. Hun havde tydeligt kunne høre deres dæmpede ord gennem
de tynde vægge. De havde brændt sig ind i hendes hjerne, og selv i
sin store sorg og frygt var hun klar over, at de var vigtige at huske.

Hun havde ikke genkendt indbrudstyvenes stemmer, hun anede
ikke, hvad de var ude efter, eller hvad de havde fundet. Det, de havde
sagt, havde ikke givet nogen mening, og hun undrede sig over, hvad
der havde fået dem til at bryde ind hos hende.

Men hun vidste med sikkerhed, at de to pistolskud var blevet ef-
terfulgt af en krop, der faldt tungt, og hun havde ikke hørt en lyd fra
Andrew siden.
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