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Til Kate McLennan 
med tak for den opmuntring, du gav mig, 
netop som jeg havde mest brug for den

3216-Punktum-De-tre-profetier.indd   5 31-05-2016   12:50:51



Og Jesus sagde: 

“Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig.”
Lukas 22.42
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PROLOG

Da jeg om aftenen den 28. december 1538 forberedte mig på martyr-
døden, tænkte jeg ikke på dem, jeg elskede. Jeg gemte mig sammen 

med syv mænd på en lille kirkegård, vi var alle parate til at storme Canter-
bury Cathedral, og jeg kiggede på de ord, der var skåret ind i den gravsten, 
jeg krøb sammen bag ved: “Her ligger broder Bartholomeus Giles begravet, 
prior ved Christ-Church-klostret i Canterbury. Han forlod dette liv den 16. 
juni 1525.”
 Hvor havde broder Bartholomeus dog været heldig. Han havde sunget, 
arbejdet og studeret, og da hans krop blev svag, var han blevet flyttet til 
infirmeriet for at dø der, lykkeligt uvidende om, at hans generation var den 
sidste, der skulle tjene Gud i et engelsk kloster. Denne ydmyge munk vidste 
intet om Opløsningen af klostrene.
 En tiltagende måne hang over mig den nat, den lyste op på den sorte him-
mel og skinnede ned på alle gravstenene og mindesmærkerne. Men det var 
en blød måne, ikke den skarpt aftegnede klode, jeg havde set på andre vin-
teraftener. Måske fordi vi befandt os i nærheden af havet. Jeg havde været 
i Canterbury en enkelt gang tidligere – på den rejse, hvor jeg hørte om min 
skæbne. Imod min vilje fik jeg en spådom fortalt. Det var en spådom, som 
jeg frygtede mere end noget andet. Men i aften var jeg parat til at opfylde 
den.
 Vi havde hver især valgt en gravsten at skjule os bag, som en hyldest til 
en afdød broder. Disse syv mænd var som brødre for mig nu, særligt én af 
dem. Broder Edmund Sommerville, der stod få meter fra mig, mødte mit 
blik, og jeg nikkede som tegn på, at jeg var parat. Vi vidste begge, at tiden 
nærmede sig. Han pustede på sine forfrosne fingre, og jeg gjorde det samme. 
Vores hænder skulle være smidige nok til at holde om de våben, vi havde 
medbragt. Jeg bar på en sten med skarpe kanter. Broder Edmund bar på en 
knippel. Vi havde ingen kamptræning. Vores tro måtte supplere de nødven-
dige kræfter.
 Efter at kong Henrik VIII havde beordret Opløsningen af vores hjem, 
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Dartford-klostret, hed vi nu officielt bare Edmund Sommerville og Joan-
ne Stafford. Jeg havde kæmpet for at forhindre det. I de sidste måneder af 
Dartford-klostrets eksistens havde jeg, under tvang, søgt i klostret efter kong 
Athelstans krone, som biskop Stephen Gardiner havde svoret kunne stoppe 
ødelæggelsen. Men eftersøgningen tog en uventet – og dødelig – drejning, 
og da det var overstået, lukkede vores kloster, der var 180 år gammelt, dø-
rene for evigt, og det samme gjorde mange andre klostre. Sådan endte det 
lykkelige kyske liv og den ydmyge hæder i det eneste hus for dominikanske 
søstre i England. Vi havde ikke andet valg end at lægge vores dragter og slør 
og drage af sted. Jeg flyttede ind til den nærliggende by, og sammen med en 
håndfuld andre klosterflygtninge kæmpede jeg for at skabe et nyt liv for mig 
selv. Men nu var også dette slut. Grusomheden fra det kongelige hof havde 
endnu en gang ramt mig. Jeg havde set frygt og forræderi og tab – og også 
tapperhed og uskyldigt blod flyde på Tower Hill.
 En mandeskikkelse løb over kirkegården. I måneskinnet kunne jeg se, at 
det var broder Oswald, den forhenværende cisterciensermunk. Hans ansigt 
var som en skive elfenben under hætten på hans kappe. Man kunne ikke 
se de sår på hans ansigt og krop, som var påført af dem, som hadede os og 
kaldte os papister.
 “Vi rykker snart frem mod katedralen,” hviskede broder Oswald hæst.
 Jeg knugede om gravstenens kant. Om få øjeblikke ville de mænd, der 
var sendt af kong Henrik, komme ud af den mørke katedral med en hellig 
trækasse. Og vi ventede på dem.
 Fordi han ikke ville underkaste sig en jordisk konges vilje, blev Thomas 
Becket, ærkebiskop af Canterbury, myrdet inde i den katedral for 368 år si-
den, og efter hans død kårede Rom ham til helgen. Hans grav blev til en 
helligdom – det helligste sted i hele England, men Henrik VIII havde udråbt 
vores ærede helgen til at være en kriminel og havde sløjfet hans gravsted. 
I morgen var det årsdagen for snigmordet på Becket. Før de første tapre 
pilgrimme ankom, ville krænkelsen af graven have fundet sted. Kongens 
mænd var i dette øjeblik i gang med at stjæle hans helgenskrin, den udsmyk-
kede kasse, der indeholdt ærkebiskoppens jordiske rester. Beckets knogler 
ville blive brændt, og hans aske spredt for vinden.
 Det var den seneste grusomhed fra kongens side. Han havde allerede taget 
alt fra mig, fra os, som havde levet afsondrede og spirituelle liv.
 “Jeg hørte priorens bønner fra sidedøren,” sagde broder Oswald. “Han 
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bønfaldt kongens mænd om at få lov til at bede, før de fjernede helgenskri-
net, og de lod sig formilde. Vi går ud på gaden lige om lidt.”
 Munken slog korsets tegn for sig. “Gud være med os,” sagde han, lidt hø-
jere. “Vi gør hans arbejde i nat. Glem ikke – Den Hellige Fader vil velsigne 
os. Han har ikke nogen viden om vores ærinde her, men når det er udført, vil 
hele den kristne verden takke os.”
 Der var ikke meget tid tilbage. Broder Oswald, vores leder, faldt ned på 
knæ og bad, og hans hænder rystede af sindsbevægelse. Da broder Edmund 
og jeg mødte ham for godt et år siden, var han en smilende munk, fuld af 
håb. Broder Oswald var blevet bortvist fra sit kloster, men var sikker på, at 
han fulgte Guds mening ved at drage igennem landet sammen med et dusin 
andre fordrevne munke. For nogle uger siden fandt jeg ham igen, denne gang 
i færd med at komme sig efter et overfald. Der kom ikke flere smil fra broder 
Oswald. Men hvornår havde jeg selv smilet sidst, eller for den sags skyld 
spist et måltid mad eller sovet en hel nat? Det vidste jeg ikke.
 En hund gøede ude på den brostensbelagte gade mellem kirkegården og 
katedralen. Dens vrede gøen gav genlyd mod den knejsende bygning. Jeg 
bøjede mig frem og skjulte munden med hånden, så min varme ånde ikke 
skulle danne en hvid sky over gravstenen.
 En anden hund svarede længere henne ad gaden. Den første hund løb i 
retning af den, imens den gøede som en rasende. Så løb de sammen af sted 
igennem Canterbury, på udkig efter ballade. Lydene af dem fortog sig.
 “Søster Joanna?”
 Det var broder Edmund. Selv om han kun var oplyst af måneskinnet, blev 
jeg forbløffet over at se, hvor forandret han var. Beslutningen for nogle dage 
siden om at skride til denne handling, havde velsignet min ven med en afkla-
ret beslutsomhed. Men nu lyste hans brune øjne af smerte.
 “Har du ikke længere til sinds at gøre dette?” hviskede jeg.
 Han åbnede munden og lukkede den derpå igen.
 “Er det søster Winifred?” spurgte jeg. Jeg vidste, hvor højt han elskede sin 
lillesøster. Det samme gjorde jeg – hun var min tætteste veninde.
 Han svarede stadig ikke. De andre var ved at være færdige med deres 
rosenkranse. Rundt om på gravstederne kunne man høre lyden af mumlende 
bønner og klikkende perler.
 “Og du – hvad med Arthur?” sagde broder Edmund til sidst.
 Jeg så ned på broder Bartholomeus’ gravsten. Jeg ønskede ikke, at broder 
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Edmund skulle se mine øjne, for jeg frygtede, at han kunne læse mine tanker. 
Det var nemlig ikke Arthur, den forældreløse dreng, som var afhængig af mig, 
der var dukket op i mine tanker, men en voksen mand. Jeg kunne se Geoffrey 
Scovills vrede ansigt for mig og høre hans ord endnu en gang: “Du er et fjols, 
Joanna. Det, du gør, er vanvid – og det vil ikke ændre noget som helst.”
 Hvis jeg blev dræbt her, i aften, på Canterburys gader, ville det sætte Geof - 
frey fri. Han havde hjulpet mig indtil flere gange. Vores bånd, der havde 
været så tæt så længe, ville blive brudt, og han ville kunne begynde på et nyt 
liv. Han var niogtyve år gammel, to år ældre end jeg. Ikke helt ung, men hel-
ler ikke gammel. Det var et uselvisk mål. Jeg burde have fundet styrke i det, 
men jeg følte det modsatte. Min mave trak sig sammen af nervøsitet. Jeg var 
så svimmel, at jeg måtte hvile panden mod gravstenen.
 “Tiden er inde, brødre – og søster,” sagde broder Oswald. De andre trådte 
frem bag gravstenene. Broder Edmund bevægede sig beslutsomt fremad. Jeg 
satte af fra gravstenen med den ene hånd – og et fast greb om min skarpe 
sten med den anden – og tog plads i den række, der langsomt bevægede sig i 
retning af gaden.
 Lågen knirkede, da vores leder skubbede den op og smuttede igennem.
 En af munkene råbte: “De kommer ud!” Man kunne se lysene flakke dybt 
inde i katedralen.
 Der lød en høj klapren af hestehove på brostenene i den smalle gade, og 
en enkelt mand på hesteryg kom til syne. Jeg kunne genkende hans grønne 
og hvide Tudor-dragt. Han var en af kongens soldater – han måtte have været 
stationeret udenfor, mens de andre angreb katedralen indefra. Han holdt sin 
hest an og stirrede på os, der gjorde front mod ham på en ujævn række.
 En af munkene ved siden af mig hvæsede. Det samme gjorde en anden. 
Og endnu en.
 Soldaten rykkede uroligt på sig i sadlen. Han måbede. Han var ung. Det 
kunne jeg se nu. Højst atten år. Vi måtte ligne uhyggelige genfærd, sådan 
som vi stod og hvæsede ad ham i vores lange, slidte kapper og gevandter.
 Han rykkede i tøjlerne og sparkede hesten i siden for at komme hen foran 
indgangen til katedralen igen og utvivlsomt for at advare de andre soldater. 
Broder Oswald løb efter ham, og hans følge fulgte med.
 Broder Edmund så først på dem, så rådvildt på mig.
 “Kom, kom, kom,” sagde jeg halvkvalt. “Tøv ikke.”
 Jeg skubbede broder Edmund fremad med al min styrke. Til min lettelse 
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gik han af sted. Men jeg kunne ikke følge efter. Mine ben var lammede. Må-
nen lyste roligt på himlen.
 En dør i det fjerne gik op med en dump lyd, og nogle mænd råbte op. Jeg 
kunne høre alt, hvad de sagde, lydene rungede foran katedralen, men jeg 
kunne ikke se noget. Det susede for mine ører som fra det brølende hav. Det 
sneede mere tæt nu, i stikkende vindstød. Jeg stak tungen ud for at smage på 
flagerne – jeg ville gøre hvad som helst for at undgå at besvime.
 Jeg vaklede hen til katedralens mur. Hvorfor følte jeg mig pludselig så 
svag? Jeg havde ventet på dette – og min rolle var afgørende.
 “Det, du gør, er vanvid. Og det vil ikke ændre noget som helst.”
 Jeg hørte hele tiden Geoffrey Scovills ord for mit indre øre. De var hånli-
ge, men også bønfaldende. Det var, som om han undergravede min styrke på 
flere kilometers afstand. Jeg tog frustreret fat om murstenene for at trække 
mig af sted langs med facaden. Jeg skulle kæmpe sammen med broder Ed-
mund og de andre. Jeg var, uanset konsekvenserne, omsider fast besluttet på 
at gøre det, på ikke længere at gemme mig for fremtiden.
 Jeg gik langsomt hen til hjørnet af muren.
 To friske fakler brændte på hver side af indgangen. Den fede prior sad 
sammenkrøbet i åbningen og støttede sit glinsende ansigt i hænderne. Han 
anede intet om vores planer for i aften og heller ikke noget om den konge-
lige mission om at besudle Beckets skrin. Det havde været let for soldaterne 
at plyndre katedralen. Det var det, der altid fungerede til fordel for kong 
Henrik: De troende blev lammede, vi magtede ikke at kæmpe imod ødelæg-
gelsen af vores tro, fordi vi ikke kunne begribe, at det skete. Før i aften. Vi 
havde alle svoret at tage kontrol over vores skæbne ved at stole på, at det var 
det, Gud ville have os til at gøre. Det betød ikke noget, om vi overlevede. 
Kun, om vi kunne gennemføre det.
 Foran prioren stod fire af kongens soldater. Jeg havde forventet mere end 
dette. En mand bar på en lang kasse – helgenskrinet. De andre gik frem mod 
munkene, som dannede en halvcirkel på gaden.
 “I Den Hellige Faders navn,” tordnede broder Oswald. “Jeg befaler jer at 
stoppe med jeres vanhelligelse.” Hans hætte faldt tilbage. I lyset fra faklerne 
glødede hans albinohud som et lys af det pureste, hvide voks.
 Jeg var vant til broder Oswalds bleghed, men synet af ham virkede frygt-
indgydende på soldaterne. “Ved Guds blod, hvem er han?” udbrød en af 
dem. 

3216-Punktum-De-tre-profetier.indd   11 31-05-2016   12:50:52



12

 Min opmærksomhed blev rettet mod den gamle kasse i favnen på en 
af kongens soldater. I løbet af få sekunder forsvandt min svimmelhed. En 
brændende vrede skød igennem mig. Alt, hvad jeg havde fået at vide i Lon-
don, var sandt – natten før årsdagen ville kongens mænd i al hemmelighed 
fjerne relikvierne.
 Jeg kunne ikke lade dem besudle Sankt Thomas’ hellige rester.
 Det var i denne by, det begyndte, tænkte jeg, da jeg styrtede hen mod dø-
ren med et fast greb i min sten. Og det er i denne by, det slutter.
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1

CANTERBURY 

DEN 25. SEPTEMBER 1528

Før vindens piskeslag trak blod, før jeg selv fornemmede det i luften, vid-
ste vores heste, at der var noget i vente.

 Jeg var sytten år, og jeg havde rejst den lange vej ned til Canterbury fra 
mit hjem, Stafford Castle. Hvert år i det tidlige efterår tog min far til London 
for at varetage familieanliggender, men han havde ikke ønsket, at jeg eller 
min mor skulle ledsage ham. En omgang svedesyge havde plaget den sydlige 
del af landet samme sommer, og han frygtede, at den smitte, der stadig lå i 
luften, ville slå os ihjel. Men min mor kunne ikke tales fra det. Hun fortalte 
ham, at hun frygtede for mit liv, hvis jeg ikke fik det helbredende vand i det 
kurbad, hun kendte i Canterbury, så jeg kunne blive kureret for melankoli.
 Imens vi opholdt os i London, blev min far i vores hus på The Strand for at 
varetage sine anliggender, og vi red sammen med to tjenere til Canterbury. 
Dagen efter at vi ankom, tog min mor mig begejstret med ud til kysten for at 
se på havet. Men da vi nåede frem, og jeg for første gang stod og stirrede på 
de frådende, grå bølger, ændrede min mors humør sig. Hun havde ikke selv 
set havet, siden hun som ny hofdame for Katharina af Aragonien var kommet 
til England fra Spanien som fjortenårig. Efter en kort tavshed begyndte hun 
at græde. Hendes gråd blev til en hjerteskærende hulken. Jeg vidste ikke, 
hvad jeg skulle sige, så jeg sagde ikke noget. Jeg rørte ved hendes skulder, og 
et øjeblik efter stoppede hun.
 Den tredje dag i Canterbury tog vi hen til det sted, hvor jeg skulle behand-
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les. Under et stort hus på en fin gade var der en ældgammel kælder. Vi gik ned 
ad nogle trapper, og der sænkede to stærke unge kvinder mig ned i stenbadet. 
Det var fyldt med rygende vand, der boblede op fra en kilde. Jeg sad helt stille 
i vandet. Indimellem så jeg glimt af fremmedartede farver under det bølgende 
vand: en klar rødbrun og en dyb blågrå. Mosaikker, fik vi at vide.
 “En romer byggede dette bad,” forklarede den kvinde, som stod for be-
handlingen. “Der var et forum i byen, templer, endda teatre. Alt blev jævnet 
med jorden af sakserne, men det, der var under, er der stadig. En by under 
byen.”
 Badefrøkenen drejede mit hoved til ene og den anden side. “Hvordan har 
De det, mistress? Føler De mere styrke?” Hun ville så gerne gøre os tilfred-
se. Uden for London og de adelige rækker vidste man ikke, hvor meget vores 
familie havde mistet, da hertugen af Buckingham, min fars storebror, faldt. 
Han blev henrettet efter en falsk beskyldning om højforræderi, og næsten 
hele Stafford-jorden blev beslaglagt af kronen. Her, i et bad i Canterbury, 
blev vi fejlagtigt taget for at være betydningsfulde mennesker.
 “Jeg har det bedre,” mumlede jeg. Kvinden smilede stolt. Jeg kastede et 
blik hen på min mor, der sad med hænderne i skødet. Hende havde jeg ikke 
narret.
 Næste morgen forventede jeg, at vi skulle rejse tilbage til London. Men da 
jeg lå i sengen, kom min mor og lagde sig ved siden af mig. Hun vendte sig 
om på siden og strøg mig over håret, som hun plejede at gøre, da jeg var barn. 
Vi havde de samme sorte lokker. Senere blev hendes hår mere tyndt – det røg 
faktisk af i totter – men hun blev aldrig gråhåret. “Joanna, jeg har aftalt, at vi 
skal mødes med en ung nonne,” sagde hun.
 Der var intet overraskende i, at hun havde indgået en sådan aftale. I Spa-
nien var min mors familie så meget som muligt sammen med nonner og 
munke. De besøgte klostre, som lå spredt ud over Kastiliens bakker, for at 
bede i kirkerne, bukke for de hellige relikvier eller meditere hele natten i 
spartanske celler. De religiøse huse i nærheden af Stafford Castle kunne slet 
ikke måle sig med dette. “Ikke en eneste mystiker inden for en dagsrejse 
herfra,” plejede hun at beklage sig.
 Imens vi gjorde os klar, fortalte min mor mig om søster Elizabeth Barton. 
Benediktinernonnen havde en usædvanlig historie. Kun to år tidligere havde 
hun arbejdet som tjenestepige for ærkebiskoppen af Canterburys forvalter. 
Hun blev syg og lå bevidstløs i flere uger. Så vågnede hun op og var rask 
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– og hendes første spørgsmål handlede om et barn, som boede i nærheden, 
og som også var blevet sygt, men først efter at Elizabeth Barton havde mi-
stet bevidstheden. Hun kunne på ingen måde have vidst noget om det. Fra 
den dag kendte hun til begivenheder, som fandt sted i andre værelser, i an-
dre huse, selv flere kilometer væk. Ærkebiskop Warham sendte mænd ud 
for at undersøge hende, og de konkluderede, at hendes evner var ægte. Det 
blev besluttet, at denne unge tjenestepige skulle aflægge klosterløfte og på 
den måde være beskyttet mod verden. Den hellige jomfru af Kent boede nu 
i Saint Sepulchre-klostret, men hun tog nogle gange imod folk, der havde 
presserende spørgsmål.
 “Hendes bønner kunne være betydningsfulde,” sagde min mor og skubbe-
de mit hår om bag mine ører. Engang ville det have fascineret mig at skulle 
møde en sådan person. Men jeg følte ingen forventning. Jeg klædte mig tavst 
på med vores tjenestepiges hjælp.
 Da jeg forlod dronning Katharinas hof for over et år siden, ville jeg ikke 
tale med nogen. Jeg græd eller lå i sengen og holdt om mig selv. Min mor 
måtte tvinge mig til at spise. Alle tilskrev det chokket over kongens anmod-
ning om at få annulleret sit ægteskab – den fortvivlede dronning græd høj-
lydt. Den høje, rasende monark stormede ud af værelset. Dette skete den 
allerførste dag, jeg tjente hos dem for at blive hofdame for den salige dron-
ning, som min mor havde været før mig. Annulleringen var uden tvivl en 
forfærdelig skandale.
 Men lige fra begyndelsen havde min mor en formodning om, at der lå 
en anden årsag bag. Hun pressede mig hundrede gange for at få et svar. Jeg 
havde ikke i sinde at fortælle hende eller min far sandheden nogensinde. Det 
var ikke kun min brændende skam. George Boleyn pralede af, at han var en 
begunstiget bejler. Hans søster, Anne, var kongens elskerinde. Hvis min far, 
en Stafford, kendte sandheden – at Boleyn havde rørt mig med vold, med 
hånden over min mund, og ville have voldtaget mig, hvis han havde haft 
mere tid – ville der ikke være nogen magt på jorden, der kunne have forhin-
dret ham i at prøve at dræbe George Boleyn. Min mor, som havde blod fra en 
gammel spansk adelsstand i årerne, ville have været endnu mere blodtørstig 
i sin hævn. For at beskytte mine forældre lod jeg derfor være med at sige 
noget. Jeg bebrejdede mig selv, at det var sket. Jeg ville ikke ødelægge mine 
forældres liv – og resten af Stafford-familiens – på grund af den dumhed.
 Hen imod slutningen af sommeren 1527 tog en vis sløvhed over i mig. 
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Jeg tog imod denne lindring efter den voldsomme sindsbevægelse, men den 
bekymrede min mor. Hun forstod ikke, at jeg havde mistet interessen for 
bøger og musik, som engang havde været mine største glæder. Jeg brugte de 
følgende måneder – den længste vinter i mit liv – på at flyde rundt i et gråt 
tomrum. Apotekeren, som blev kaldt til Stafford Castle, diagnosticerede det 
som melankoli, men feltskæreren sagde nej, min tilstand svarede ikke til det, 
og jeg var for flegmatisk. Hver diagnose kaldte på modstridende lægemidler. 
Min mor diskuterede med dem begge, men da foråret kom, besluttede hun 
sig for at stole på sin egen intuition. Jeg blev rask, men jeg blev ikke glad. 
Mine Stafford-slægtninge satte pris på den mere afdæmpede, føjelige Joan-
na – jeg havde altid været en egensindig pige – men min mor var bekymret.
 Da vi var færdige med at klæde os på den morgen i Canterbury, bekendt-
gjorde min mor, at vi ikke havde brug for tjenere. Saint Sepulchre-klostret lå 
ikke langt uden for bymurene.
 Vores tjenestepige var tydeligvis glad for at være fri for os et par timer. 
Tjeneren var af en anden opfattelse. “Sir Richard sagde, at jeg skulle være 
ved Deres side hele tiden,” sagde han.
 “Og jeg siger til dig, at du skal foretage dig noget andet,” fejede min mor 
ham af. “Indbyggerne i Canterbury er retskafne mennesker, og jeg kender 
vejen.”
 Tjeneren rettede et vredt blik mod hendes ryg. Lige så højt, tjenerstaben 
elskede min far, lige så meget foragtede de min mor. Hun var besværlig – og 
hun var udlænding. Englænderne nærede mistro til alle udlændinge, og i 
særdeleshed selvsikre kvinder.
 Det var en smuk dag, varmere, end man skulle forvente for årstiden. Vi 
fulgte hovedvejen, der førte ud af byen. Majestætiske egetræer stod på begge 
sider. En lav mur omgav Canterbury, den var sikkert blevet bygget af ro-
merne for flere hundrede år siden.
 Da vi nærmede os muren, standsede min hest brat op. Jeg rykkede i tøj-
lerne. Men i stedet for at gå videre, dansede den sidelæns, væk fra vejen. Jeg 
havde aldrig oplevet, at min hest – eller nogen anden hest – bevægede sig på 
den måde.
 Min mor vendte sig om og så på mig med et spørgende udtryk i ansigtet. 
Men netop i det øjeblik fik hun også selv problemer med sin hest. Hun svin-
gede den lille pisk, hun altid havde med.
 Og da kom vindstødene. Det lykkedes mig at få min hest tilbage på vejen, 
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men den var stadig urolig. Vinden blæste dens man så voldsomt bagud, at 
den ramte mig hårdt i ansigtet. På det tidspunkt var det lykkedes os at nå 
frem til åbningen i muren, hvor vejen gik ud fra Canterbury. Alle træerne 
vajede og bøjede sig, selv egene, som om de hyldede en streng hersker.
 “Vi bør vende om, madre!” Jeg måtte råbe for at blive hørt over den su-
sende vind.
 “Nej, Juana, vi fortsætter,” råbte hun. Hendes sorte spanske hætte løftede 
sig og blafrede omkring hendes hoved som en hornet glorie. “Vi er nødt til at 
fortsætte.”
 Jeg fulgte efter min mor til Saint Sepulchre-klostret. Visne kviste føg hen 
over vejen, og min hest rykkede baglæns og vrinskede. Det krævede al min 
styrke at holde tøjlerne og forhindre, at den løb løbsk. Foran mig vendte min 
mor sig om og pegede på bygningen til venstre.
 Jeg fandt aldrig ud af, hvad der ramte mig. Min mor sagde senere, at det 
var en gren, der fløj igennem luften. Jeg mærkede bare smerten, da min kind 
blev flået op, efterfulgt af en kraftig våd fornemmelse, der tog til.
 Hesten ville have kastet mig af, hvis det ikke havde været for en mand, 
der dukkede op midt i stormen og tog fat i tøjlerne. Manden hjalp mig ned og 
med ind i en lille portnerbolig af kampesten. Min mor var allerede derinde. 
Hun udtrykte sin taknemmelighed på spansk. Manden fugtede et stykke 
klæde, og hun tørrede blodet af mit ansigt.
 “Det er ikke en dyb flænge, takket være Jomfruen,” sagde min mor og 
instruerede mig i at trykke kluden hårdt ind mod huden.
 “Hvor meget længere er der til klostret?” spurgte jeg.
 “Vi er i Saint Sepulchre nu, manden her er portner,” sagde hun. “Der er 
kun et par skridt hen til hovedindgangen.”
 Portneren fulgte os hen til den lange stenbygning. Blæsten var så kraftig, 
at jeg var bange for, at den ville sende mig igennem luften på samme måde 
som den vildfarne gren. Portneren skubbede nogle høje trædøre op. Vi gik 
indenfor, men han gik igen – han sagde, at han skulle se til vores heste. Få 
sekunder senere hørte jeg døren blive låst udefra.
 Vi var spærret inde i Saint Sepulchre.
 Jeg vidste ikke så meget om livet som nonne. Munke, som havde bevæ-
gelsesfrihed, besøgte nogle gange Stafford Castle. Jeg havde ikke tænkt på 
betydningen af at være lukket inde. Det var meningen, at nonner, ligesom 
munke, skulle leve afsondret fra resten af verden for at bede og studere. Så 
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meget vidste jeg. Men nu begyndte det også at gå op for mig, at afsondrethed 
kunne indebære tvang.
 Der var et enkelt, højt vindue i det kvadratiske rum. Vinden slog ind mod 
glasset med utæmmet voldsomhed. Ingen kerter lyste op i halvmørket. Der 
var ingen møbler og ingen billedtæpper.
 Men der hang et portræt af en mand på væggen. Manden bar enkelt tøj. 
Hans lange hvide skæg hvilede på hans munkehætte. Han bar en træstav. I 
alle fire hjørner af billedet var der en udskåret gren med blade på.
 Min mor gispede og greb fat om min arm. Med den anden hånd pegede 
hun hen på en mørk skikkelse, der kom glidende imod os fra den fjerneste 
ende af rummet. Få sekunder efter gik det op for os, at det var en kvinde. 
Hun havde en lang, sort ordensdragt på og et sort slør, og derfor var hun gået 
i ét med mørket. Da hun kom nærmere, kunne jeg se, at hun var gammel og 
havde store, lyseblå øjne.
 “Jeg hedder søster Anne, og jeg byder jer velkommen til klostret Saint 
Sepulchre,” sagde hun.
 Min mor talte med høj stemme, hun gestikulerede og virkede forvirret, i 
modsætning til nonnens blide facon. Man ventede os, sagde hun. Vi havde 
fået lov til at aflægge søster Elizabeth Barton et besøg, stormen havde be-
sværliggjort vores rejse, og jeg var kommet lettere til skade, men vi regnede 
med at kunne fortsætte. Søster Anne lyttede til det hele med ophøjet ro.
 “Priorinden vil gerne tale med jer,” sagde hun og gik tilbage den vej, hun 
var kommet, for at vi skulle følge med. Vi fulgte efter hende ned ad en gang, 
der var endnu mørkere end det rum, vi havde ventet i. Nonnen var mindst 
tres år, men hun gik med ungdommelig lethed.
 Der var tre døre i gangen. Søster Anne åbnede den sidste på venstre hånd 
og viste os ind i endnu et halvmørkt, tomt rum.
 “Men hvor er priorinden?” ville min mor vide. “Som jeg har fortalt Dem, 
søster, venter man os.”
 Søster Anne bukkede og gik. Jeg kunne se på den måde, min mor spid-
sede munden på, at hun var utilfreds med, hvordan vi var blevet behandlet 
indtil videre.
 I dette rum stod der to træborde. Det ene var stort, med en bænk bag ved. 
Det andet var smalt, skubbet op mod væggen. Jeg bemærkede, at gulvet var 
nyfejet, og at væggene ikke viste tegn på ælde. Klostret var nok fattigt, men 
det var yderst velholdt.
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 “Hvordan går det med flængen?” spurgte min mor. Hun løftede kluden og 
kiggede på min kind. “Blødningen er stoppet. Gør det stadig ondt?”
 “Nej,” løj jeg.
 Jeg fik øje på en bog, der stod på det smalle bord, og besluttede mig for at 
undersøge den nærmere. Læderomslaget var domineret af et blankt billede 
af en kappeklædt mand med et hvidt skæg og en stav i hånden – magen til 
portrættet i det andet rum, men mere detaljeret. Hans stolte udtryk, folderne 
i hans brune kappe, de svævende skyer over hans hoved – det hele var ma-
let i stærke, lysende farver. Hele vejen rundt om det firkantede billede var 
en snoet gren: tynd, med slanke grønne blade. Jeg åbnede bogen med stor 
forsigtighed. Den var skrevet på latin, et sprog, jeg havde været opslugt af, 
siden jeg var otte år gammel. Sankt Benedikt af Nurcias liv, var titlen. Under 
denne stod hans levetid: Anno Domini 480 til 543. Der var en sort fugl un-
der årstallene, den havde et brødstykke i næbbet. Jeg vendte endnu en side 
og fordybede mig i historien. Under et billede af en stor dreng i en romersk 
tunika stod der, at Sankt Benedikt gav afkald på sin families velstand og 
valgte at forlade den by, han var vokset op i. På næste side var der et billede 
af ham, alene og omgivet af bjerge.
 Jeg var så koncentreret, at jeg ikke hørte min mor, før hun stod lige ved si-
den af mig. “Åh, det er grundlæggeren af benediktinerordenen,” sagde hun. 
Hun pegede på de grene, der indrammede hver side. “Olivengrenen er så 
dejlig. Den er symbolet på deres orden.”
 Min finger stoppede op på siden. Det gik op for mig, at det var første gang 
siden maj sidste år, hvor jeg blev optaget ved Henrik VIII’s ødsle hof, at jeg 
mærkede ægte nysgerrighed. Var det vindens voldsomme styrke – havde den 
taget matheden fra mig? Eller var jeg blevet vækket af dette beskedne og yd-
myge kloster og den blændende skønhed ved denne kostbare genstand, som 
det rummede?
 Døren gik op. En kvinde kom ind. Hun var yngre end den første nonne 
– jævnaldrende med min mor. Hun havde et markeret ansigt med høje kind-
ben.
 “Jeg er priorinden, søster Philippa Jonys.”
 Min mor sprang frem og greb priorindens hånd, kyssede den og gik ned 
på det ene knæ. Det var ikke kun skuespil. Jeg vidste, at man i Spanien hilste 
på overhovederne i hellige huse med dyb ærbødighed. Men priorinden spær-
rede øjnene op ved synet af min underdanige mor.
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 “Det gør mig ondt at høre om Deres uheld,” sagde priorinden og trak 
sin hånd til sig. “Vi er et benediktinerhus, vi har svoret gæstfrihed, og vi 
vil tilbyde Dem et sted at hvile, indtil De er parate til at genoptage deres 
rejse.”
 “Men vi er kommet for at tale med søster Elizabeth Barton,” sagde min 
mor utålmodigt. “Det er aftalt. Jeg korresponderede med doktor Bocking, da 
jeg var på Stafford Castle.”
 Jeg stirrede overrasket på min mor. Jeg havde haft det indtryk, at rejsen til 
Saint Sepulchre var spontan, tidligst arrangeret i Canterbury eller London. 
Jeg begyndte at forstå, at kurbadet kun havde fungeret som en undskyldning 
for at få os hertil. Det havde hele tiden været hendes hensigt at få os til Saint 
Sepulchre, uden overvågende tjenere.
 “Jeg er ikke blevet informeret om dette besøg, og der foregår intet her 
uden min godkendelse,” sagde priorinden.
 De fleste mennesker ville have mistet modet efter en sådan afvisning. 
Men ikke lady Isabella Stafford.
 “Doktor Bocking, den munk, som jeg kan forstå, er søster Elizabeths ån-
delige vejleder, skrev til mig og gav mig tilladelse,” sagde min mor. “Jeg 
kunne have taget brevet fra ham med som bevis, men jeg havde ikke forven-
tet, at man ville have mistillid til sir Richard Staffords hustru – og hofdame 
for Englands dronning.”
 Priorinden tog fat om det læderbælte, hun havde om livet. “Dette er et 
kloster, ikke kongens hof. Søster Elizabeth er medlem af vores fællesskab. 
Der er seks nonner på Saint Sepulchre. Seks. Der er meget arbejde, der skal 
udføres, jordiske pligter såvel som åndelige. Disse besøg slider på søster Eli-
zabeths helbred. ‘Bliver høsten bedre?’ ‘Bliver jeg gift igen?’ Hun kan ikke 
bruge al sin tid på den slags henvendelser.”
 “Jeg er ikke kommet for at spørge om høstudbytte,” sagde min mor skarpt.
 “Hvorfor er De her så?”
 Min mor kastede et blik hen på mig og sagde: “Min datter har ikke haft 
det godt i et stykke tid. Hvis jeg vidste, hvad jeg skulle gøre – hvad hendes 
fremtid måske rummer …”
 “Nej, mama,” udbrød jeg forfærdet. “Vi fik ordre af fætter Henry til al-
drig at bede om profetier, efter hertugen af Buckinghams …”
 “Ti stille,” skændte min mor. “Det her er ikke af samme vigtighed.”
 Der blev banket let på døren, og søster Anne kom atter til syne.
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 “Søster Elizabeth siger, at hun gerne vil se den pige, der hedder Joanna, 
nu,” mumlede den ældre nonne.
 “Har du fortalt hende om disse gæster?” ville priorinden vide.
 Søster Anne rystede på hovedet. Priorinden og nonnen stirrede på hinan-
den. Der lå en mærkelig stemning i luften.
 Min mor registrerede det ikke. “Før os venligst uden yderligere forsin-
kelse ind til søster Elizabeth,” sagde hun triumferende.
 Søster Anne bøjede hovedet. “Tilgiv mig, lady Stafford, men søster Eli-
zabeth sagde, at hun ville se pigen Joanna alene. Og at hun må komme efter 
eget ønske og af egen fri vilje.”
 “Men jeg har slet ikke lyst til at se hende,” protesterede jeg.
 Min mor tog fat om mine skuldre. Hun var rød i hovedet. Jeg var bange 
for, at hun ville begynde at græde. “Åh, men det skal du, Juana,” sagde hun. 
“Por favor. Spørg hende, hvad der kan gøres. Søster Elizabeth har en særlig 
evne, en evne til at se. Kun hun kan vejlede os. Jeg kan ikke klare det her 
mere helt alene. Jeg kan ikke.”
 Det var ikke gået op for mig, hvor meget min åndelige lidelse gik min mor 
på. Hendes smerte fyldte mig med anger. Jeg ville gå ind til denne fremmede 
unge nonne. Besøget skulle være kort. Jeg ville stille hende et par spørgsmål.
 Priorinden og søster Anne talte sammen med dæmpede stemmer en kort 
stund. Og så bad priorinden mig om at følge med alene.
 Hun førte mig ned ad gangen, igennem det første indgangsparti, og ned 
ad endnu en dunkel gang. Imens jeg fulgte efter hende, tænkte jeg på, hvor 
forskellig hun var fra de damer, jeg var vokset op sammen med. Det var 
tydeligt, at hun ikke ønskede at tiltrække beundring med sine bevægelser – 
hendes ynde var opstået af et enkelt og aktivt liv.
 Jeg prøvede at planlægge, hvordan jeg kunne tale med søster Eliza-
beth Barton uden at være ulydig mod lord Henry Staffords, min fætter 
og familiens overhoved, befaling. Det havde været en munks profeti, me-
get forvrænget, som havde ligget til grund for, at min onkel, hertugen af 
Buckingham, blev arresteret. Under retssagen blev han pålagt at søge efter 
viden om fremtiden – hvor længe ville Henrik den VIII leve, og ville han 
få sønner? – således at hertugen kunne konspirere om at bemægtige sig 
tronen. Bagefter sagde min forsigtige fætter, hans søn, gentagne gange, 
at ingen fra familien nogensinde måtte have noget at gøre med profetier. 
Min far samtykkede – han nærede en personlig afsky for seere, hekse og 
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åndemanere. Det var et af de mange områder, hvor han var uenig med min  
mor.
 Priorinden bankede forsigtigt på en dør. Hun tøvede, rynkede brynene, så 
åbnede hun den, og vi kiggede begge derind.
 Det var et lille rum, lige så lille som en tyendes. En ensom skikkelse sad 
foroverbøjet midt på gulvet, med ryggen til os. Der var ikke noget vindue. 
Den eneste lyskilde var to kerter, der brændte på begge sider af døren.
 “Deltager du i vesper senere, søster Elizabeth?” spurgte priorinden.
 Skikkelsen nikkede, men vendte sig ikke om. “Jeg kommer tilbage igen 
om lidt,” sagde priorinden til mig og gjorde tegn til mig om at gå ind i rum-
met.
 Jeg gik langsomt derind. Priorinden gik og lukkede døren efter sig.
 Søster Elizabeth Barton var klædt i den samme sorte dragt som de andre. 
Hun vendte sig ikke om. Jeg følte mig usikker. Uønsket. Minutterne sneg-
lede sig af sted.
 “Det er en vind, som ikke bringer regn med sig,” lød en ung stemme.
 “Så sandelig, søster,” sagde jeg og var lettet over, at hun talte. “Der var 
ikke nogen regn.” Men et øjeblik efter spekulerede jeg på, hvordan hun kun-
ne vide noget om vejret uden et vindue i rummet. Nogen måtte have fortalt 
hende det, konkluderede jeg. Ligesom nogen havde fortalt hende, hvad jeg 
hed – måske munken doktor Bocking. Jeg troede ikke på, at hun besad de 
kræfter, min mor havde talt om. Selv om jeg var gudfrygtig, hældede jeg 
mere til min fars pragmatiske sind i den slags sager.
 Søster Elizabeth vendte sig langsomt om og rakte sine hvide hænder frem. 
Nonnen var kun en pige, og hun så meget skrøbelig ud. Hun havde et aflangt 
ansigt og en vigende hage.
 Hun så op på mig og fik et sørgmodigt udtryk i øjnene.
 “Jeg troede ikke, at du var så ung,” hviskede hun.
 “Jeg er sytten år,” sagde jeg. “De ser ud til at være på samme alder.”
 “Jeg er toogtyve år,” sagde hun og fortsatte: “Du har intelligens, fromhed, 
styrke og skønhed. Og du er af adeligt blod. Alt det, jeg mangler.” Der var 
ikke nogen misundelse. Det var, som om hun gennemgik en liste med varer, 
der skulle købes på markedet.
 Jeg ignorerede hendes vurdering af mig, som gjorde mig pinligt berørt, 
og spurgte: “Hvordan kan De sige, at De mangler fromhed, når De er en af 
Kristi søstre?”
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 “Gud har valgt mig,” sagde hun. “Jeg var tyende, spillede ikke nogen rolle 
her i verden. Han udvalgte mig til at sige sandheden. Jeg har ikke noget valg. 
Jeg må underlægge mig Hans vilje. Det er anderledes for dig. Du har et ægte 
åndeligt kald.”
 Søster Elizabeth Barton måtte være forvirret.
 “Jeg er ikke nonne,” sagde jeg.
 Hun rynkede brynene, som om hun reagerede på en andens stemme. Hun 
kom langsomt på benene. Hun var mager og lille, mindst tre tommer lavere 
end jeg.
 “Ja, de to kardinaler kommer,” sagde hun. “Det kommer til at ske, inden 
måneden er omme. De kommer forbi på vej til London. Jeg må prøve at tale 
med dem. Jeg må finde modet til at opsøge alle de højeste og mest magtfulde 
mænd i landet.”
 Min mor havde ikke sagt noget om, at søster Elizabeth skulle tale med de 
magtfulde. “Hvorfor skal De det?” spurgte jeg.
 “For at stoppe dem,” sagde hun.
 Jeg var splittet. På den ene side var jeg nysgerrig, men jeg var også ved 
at blive meget urolig. Der var ikke noget ondsindet ved denne skrøbelige 
nonne, men hendes ord gjorde mig alligevel utilpas.
 Til sidst vandt min nysgerrighed over min frygt. “Hvem er det, De skal 
stoppe, søster?” spurgte jeg. “Kardinalerne?”
 Hun rystede på hovedet og gik to skridt hen imod mig. “Det ved du godt, 
Joanna.”
 “Nej, søster Elizabeth, det gør jeg ikke.”
 “Din mor vil gerne kende din fremtid – skal hun gifte dig bort her i landet 
til en, som vil tage dig på trods af din lille medgift, eller prøve at få dig til-
bage til kongens hof? Dit sande kald springer tydeligt i øjnene, men hun kan 
ikke se det. Stakkels kvinde. Hun aner ikke, hvad hun har sat i gang ved at 
tage dig med hen til mig.”
 Hvordan kunne den hellige jomfru af Kent vide så meget om min familie? 
Alligevel sagde jeg nervøst: “Søster, jeg ved ikke, hvad De taler om.”
 Hendes underlæbe dirrede. “Gid præsten må passe på din forstand, når 
koen rider på tyren,” sagde hun.
 Min mave trak sig sammen. Nu havde jeg lige hørt en profeti.
 “Det er ikke mine ord,” fortsatte søster Elizabeth. “De kommer fra moder 
Shiptons mund. Har du hørt om hende?”
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 Jeg rystede på hovedet.
 “Født i en hule i Yorkshire,” sagde hun, og ordene kom hurtigt. “En pige 
uden en far – en bastard fra nord. Hadet og foragtet af alle. Ikke kun på 
grund af sit misdannede ansigt, men på grund af styrken i hendes ord. Kæl-
ling, kaldte de hende. Heks. Det er så hårdt at kende sandheden, Joanna. At 
se noget, som ingen andre kan se. At skulle prøve at stoppe det onde, før det 
er for sent.”
 “Hvordan onde?” I samme øjeblik, jeg havde stillet spørgsmålet, fortrød 
jeg det.
 Igen dirrede nonnens underlæbe. Hendes øjne glimtede af tårer.
 “Boleyn-familien,” sagde hun.
 Jeg tumlede baglæns og faldt hårdt ind i stenvæggen. Jeg følte mig frem 
efter døren bag mig. Jeg havde ikke hørt priorinden låse den. Jeg måtte ud af 
dette rum.
 “Åh, du bliver så bange, tilgiv mig,” græd hun og blev helt våd i ansigtet af 
tårer. “Jeg ønsker ikke denne skæbne for dig. Jeg ved, at du allerede er blevet 
rørt af det onde. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, Joanna. Jeg ønsker ikke, at det 
skal være dig.”
 “At det skal være mig?” spurgte jeg, stadig famlende efter døren.
 Søster Elizabeth strakte armene i vejret og vendte håndfladerne mod lof-
tet. “Det er dig, som kommer efter,” sagde hun.
 Alvoren i hendes ord og den måde, hun spredte fingrene ud på, gjorde mig 
kold helt ind til marv og ben.
 Søster Elizabeth åbnede munden som for at sige noget mere, og så luk-
kede hun den igen. Hun blev rød i hovedet. Men med ét forsvandt al farve fra 
hendes ansigt, og nu var hun ligbleg. Jeg så hen på lysene. Hvordan kunne en 
person skifte kulør på den måde? Men lysene brændte roligt.
 “Er De utilpas, søster?” spurgte jeg. “Skal jeg tilkalde hjælp?”
 Hun rystede kraftigt på hovedet, men ikke for at sige nej til mig. Hendes 
hoved, hendes arme, hendes ben – hun rystede over hele kroppen. Hun stak 
tungen ud af munden og ind igen. Efter et øjeblik gav hendes knæ efter un-
der hende, og hun sank sammen på gulvet.
 “Det gør ondt,” jamrede hun og vred sig på ryggen. “Det gør ondt.”
 “Jeg henter hjælp,” sagde jeg.
 “Nej, nej, nej,” stammede hun hæst. “Joanna Stafford … lyt til mig. Jeg … 
beder … dig.”
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 Jeg undertrykte min egen gru og faldt ned på knæ på gulvet ved siden 
af hende. En stribe af hvidt skum sivede ud af hendes vidt åbne mund. Hun 
fægtede med armene og hostede. Jeg troede, at hun ville miste bevidstheden. 
Men det gjorde hun ikke.
 “Jeg ser klostre smuldre og blive til støv,” sagde hun. Hun holdt op med 
at fægte med armene, og nu var hendes stemme pludselig høj og klar. “Jeg 
ser munkes blod spredt ud over landet. Bøger bliver ødelagt. Statuer bliver 
væltet. Relikvier bliver skændet. Jævne folk bliver hængt, selv børn. Munke 
vil sulte. Dronninger vil dø.”
 “Nej, nej, nej. Det kan ikke være sandt,” jamrede jeg og rokkede frem og 
tilbage.
 “Det er dig, som kommer efter,” sagde hun, og hendes stemme var blevet 
endnu stærkere. “Jeg er den første af tre seere. Hvis jeg fejler, må du opsøge 
den anden, og dernæst den tredje, for at modtage den fulde profeti og finde 
ud af, hvad du skal gøre. Men kun af din egen frie vilje. Når den tredje har 
profeteret, er der intet, der kan stoppe det, Joanna Stafford. Intet.”
 “Men det kan jeg ikke,” udbrød jeg. “Jeg kan ikke gøre noget. Jeg er ikke 
nogen – og jeg tør ikke.”
 Med en stemme, der var så høj, at den gav ekko i cellen, sagde søster Eli-
zabeth: “Når ravnen klatrer op ad rebet, må hunden svæve som falken. Når 
ravnen klatrer op ad rebet, må hunden svæve som falken.”
 Døren blev revet op. Priorinden og søster Anne skyndte sig hen til den 
liggende nonne og faldt på knæ ved siden af hende. Søster Elizabeth Barton 
sagde blot et ord mere, før priorinden vristede hendes kæber fra hinanden, 
og søster Anne pressede en klud ind imellem dem. Hun drejede hovedet og 
fandt mig med sit gennemborende blik.
 “Bægeret …”
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