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Ved første blik elskede jeg dig af hele mit hjerte
. . . Lad fanatikerne mene det er syndigt at elske
Blæse være med det
For den synd brænder jeg gerne i helvedes ild

 Mihri Hatun, kvindelig osmannisk poet 
fra det 16. århundrede

Jeg har søgt i hele verden uden at finde noget værd at elske;
derfor er jeg en fremmed blandt mine slægtninge
og en der er forvist fra deres selskab.

 Mirabai, kvindelig poet i Hindustan 
fra det 16. århundrede





9

2

Af alle de folk Gud skabte og Satan ledte på afveje, er der kun 
nogle få der opdagede Universets Centrum – hvor der ikke findes 
godt og ondt, ingen fortid eller fremtid, intet ”jeg” og intet ”du”, 
ingen krig eller nogen grund til krig, bare et endeløst hav af fred. 
Og hvad de fandt der, var så smukt at de mistede talens brug.

Englene, som følte medlidenhed med dem, gav dem to valgmu-
ligheder. Hvis de ønskede at få deres stemme tilbage, var de nødt 
til at glemme alt hvad de havde set, omend de så for altid dybt i 
deres hjerter ville bære rundt på en følelse af fravær. Men hvis de 
foretrak at huske alt det skønne, ville deres sind blive så omtåget 
at de ikke ville kunne skelne mellem sandhed og illusion. Så den 
håndfuld der tilfældigvis faldt over det hemmelige sted, som ikke 
var angivet på noget kort, vendte tilbage enten med en følelse af 
længsel efter et eller andet de ikke vidste hvad var, eller med my-
riader af spørgsmål at stille. De der brændte efter at opnå fylde og 
helhed i tilværelsen, ville blive kaldt ”de elskende”, og de som trag-
tede efter lærdom, ”de vidensøgende”.

Dette var hvad mester Sinan plejede at fortælle os fire der var 
hans lærlinge. Derefter ville han se rigtig grundigt på os, med 
hovedet drejet til siden, som om han forsøgte at se tværs igennem 
vores sjæl. Jeg vidste jeg var ved at blive forfængelig, og at forfæn-
gelighed var upassende for en simpel dreng som mig, men hver 
gang min mester kom ind på dette emne, troede jeg at han især 
henvendte sig til mig. Hans intense blik hvilede gerne et øjeblik 
længere på mit ansigt end på de andres, som om der var noget 
han forventede af mig. Så vendte jeg blikket den anden vej, bange 
for at skuffe ham, bange for ikke at kunne give ham lige det han 
ønskede – skønt jeg aldrig fandt ud af hvad det egentlig var. Jeg 
undrer mig over hvad han så i mine øjne. Havde han forudset at 
jeg ikke ville stå tilbage for nogen med hensyn til indlæring, men 
at jeg med al min kejtethed ville komme sørgeligt til kort hvad 
kærlighed angik?
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Jeg ville ønske jeg kunne se tilbage og sige, at jeg lærte at elske 
lige så meget som jeg elskede at lære. Men hvis jeg lyver, står der 
nok i morgen en stor, kogende gryde og venter på mig i helvede, og 
hvem kan garantere mig at ”i morgen” ikke allerede befinder sig 
på min trappesten, nu hvor jeg er blevet så gammel som et egetræ 
og stadig ikke er stedt til hvile i en grav?

Der var seks af os: Mesteren, lærlingene og den hvide elefant. Vi 
byggede alting sammen. Moskeer, broer, koranskoler, karavanese-
railer, fattiggårde, akvædukter ... Det er så længe siden nu, at selv 
de skarpeste konturer svækkes i mit sind og får minderne til at flyde 
sammen i en smertefuld strøm. De svævende former jeg ser for mig 
hver gang jeg vender tilbage til de dage, kunne dog lige så vel være 
tegnet senere for at lette min skyldfølelse over at have glemt deres 
fysiske træk. Men jeg husker klart de løfter vi gav og som ikke blev 
holdt, hvert eneste et af dem. Det er sært hvordan flader og for-
mer, synlige og solide som de er, forsvinder i den blå luft, mens ord, 
frembragt af lydbølger, består.

De er alle sluppet væk. En efter en. Hvordan det kan være at de 
er gået til grunde, mens jeg har overlevet helt op til denne svagelige 
alder, det ved kun Gud og Han alene. Jeg tænker på Istanbul hver 
eneste dag. Nu om stunder går folk nok over moskeernes gårds-
pladser uden at vide noget, uden at se noget. De formoder sikkert 
at bygningerne omkring dem har været der helt siden Noahs dage. 
Men det var de ikke. Det var os der rejste dem: Muslimer og kristne, 
håndværkere og galejslaver, mennesker og dyr, dag efter dag. Men 
i Istanbul har man let ved at glemme. Der bliver tingene skrevet i 
sand, bortset fra min mesters arbejder; de er skrevet i sten.

Neden under en sten begravede jeg en hemmelighed. Der er gået 
lang tid siden den gang, men den må stadig være der, endnu uop-
daget. Jeg gad vide om nogen nogensinde vil finde den? Og hvis de 
endelig gør, om de så vil forstå? Den ubetydelighed der skriver dette, 
ved besked: I bunden af en af de hundreder af bygninger min me-
ster byggede, ligger Universets Centrum gemt. 

Agra, Indien, 1632
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Istanbul, 22. december, 1574

Det var lidt over midnat da Jahan hørte en vild knurren dybt inde 
fra mørket. Han genkendte lyden øjeblikkeligt; den kom fra det 
største af kattedyrene i sultanens palads, en kaspisk tiger med 
ravgule øjne og gylden pels. Hans hjerte sprang et slag over, mens 
han undrede sig over hvad – eller hvem – der kunne have for-
styrret dyret. Så sent burde de alle sove – menneskerne, dyrene 
og djinn’erne. I de syv bjerges by var der ud over de vægtere, der 
gik deres runder i gaderne, kun to slags mennesker der ville være 
vågne nu: De som bad, og de som syndede.

Jahan var også vågen og i gang med at arbejde.
”For sådan nogle som os er det at arbejde det samme som at 

bede,” sagde hans mester ofte. ”Det er den måde vi kommunike-
rer med Gud på.” 

”Hvordan svarer han så på vore bønner?” havde Jahan, den-
gang han endnu var purung, spurgt.

”Ved at give os mere arbejde naturligvis.”
Hvis man skulle tro på det, havde Jahan tænkt, måtte han selv 

have en tæt kontakt med den Almægtige, eftersom han puklede 
dobbelt så hårdt som alle andre for at passe sine to job. Han var 
både dyrepasser og lærling. Han stræbte efter at dygtiggøre sig 
på to felter, skønt han kun havde en og samme lærer, som han 
respekterede, beundrede og i al hemmelighed ønskede at overgå. 
Hans mester var Sinan, sultanatets chefarkitekt.

Sinan havde hundreder af studerende, tusinder af arbejdere 
og mange flere tilhængere. Alligevel havde han kun fire lærlinge. 
Jahan var stolt over at være en af dem, stolt, men i sit stille sind 
også forvirret. Mesteren havde udvalgt ham – en simpel tjener, 
en ydmyg elefanttæmmer – selv om han havde masser af talent-
fulde studerende ved paladsets fagskole at vælge mellem. Hans 
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viden om dette fyldte ham med ængstelse i stedet for at stimulere 
hans selvrespekt. Det tyngede hans sind, imod hans egen vilje, at 
han måske ville skuffe den eneste person i verden der troede på 
ham.

Hans seneste opgave var at designe en hamam*. Mesterens ar-
bejdsbeskrivelse var klar: et ophøjet marmorbassin, som skulle 
opvarmes nedefra, med rør inde i væggene for at tillade røgen at 
slippe ud, en kuppel som skulle hvile på tromper, to døre som 
kunne åbne til to modsatte gader for at undgå at mænd og kvinder 
mødte hinanden. Det var netop dette projekt Jahan arbejdede på 
denne uheldssvangre nat, siddende ved et råt tilhugget bord i sit 
skur i sultanens menageri.

Han lænede sig tilbage med rynket pande, mens han studerede 
sin tegning. Han fandt den plump, berøvet både ynde og harmoni. 
Som sædvanligt havde det været nemmere at tegne grundplanen 
end kuppelen. Selv om han var fyldt de fyrre – den alder Muham-
med havde, da han blev profet – og var dygtig til sit håndværk, 
ville han stadig hellere grave fundamenter ud med de bare næver, 
end være nødt til at have med hvælvinger og lofter at gøre. Han 
ville ønske der var en måde helt at undgå dem på – hvis bare men-
nesker kunne leve åbent og frejdigt med fri udsigt til stjernerne, 
overvåget af dem – uden at have noget at skjule. 

Frustreret begyndte han at gøre klar til en helt ny skitse – papi-
ret havde han rapset fra paladsets skrivere – og nu hørte han igen 
tigeren. Hans ryg blev stiv, hagen fremskudt, alt imens han stod 
der fastlåst og lyttede. Der lød en advarende knurren som fik blo-
det til at isne, en advarsel til en fjende om ikke at træde nærmere.

Stille, stille, åbnede Jahan døren og stirrede ud i det omgivende 
mørke. Så lød der endnu en snerren, ikke så høj som den forrige, 
men lige så truende. Lige med et brød der et øredøvende spektakel 
løs fra dyrene i menageriet: Papegøjen skreg i mørket, næsehor-
net brølede, bjørnen svarede med vrede grynt. Nærved udstødte 
løven et brøl som blev mødt af en hvæsen fra leoparden. Et sted 
i baggrunden lød der en rasende, vedvarende stampen fra kani-

* Tyrkisk badeanstalt.
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nernes bagben, noget de altid gjorde når de blev rædselsslagne. 
Selv om der kun var fem aber, lavede de et spektakel som en hel 
bataljon, sådan skreg og skrålede de. Også hestene begyndte at 
vrinske og hvine og trampe i deres båse. Midt i dette vanvid gen-
kendte Jahan elefantens brummen, kortfattet og uden lyst til at 
deltage i hurlumhejet. Der var noget som skræmte dyrene. Jahan 
slængte en kappe om sig, greb fat i olielampen og smuttede ud på 
gårdspladsen.

Luften var frisk, med anstrøg af en berusende duft fra vinter-
blomster og vilde krydderurter. Ikke så snart havde han taget nog-
le skridt, før han opdagede at nogle af dyretæmmerne klumpede 
sig sammen under et træ og hviskede med hinanden. Da de så 
ham komme, kikkede de forventningsfuldt på ham. Men Jahan 
kunne ikke byde på forklaringer, kun spørgsmål.

”Hvad sker der?”
”Dyrene er nervøse,” sagde Dara, giraftæmmeren; han lød selv 

nervøs.
”Det er måske en ulv,” foreslog Jahan.
Det var sket før. For to år siden. En iskold vinteraften var der 

kommet ulve ned i byen oppe fra bjergene og havde lusket rundt 
på rov i både jødernes, muslimernes og de kristnes nabolag. Nogle 
få af dem havde sneget sig ind via byportene – hvordan ved kun 
Gud – og var gået til angreb på sultanens ænder, svaner og påfugle 
og havde forårsaget det rene blodbad. I dagevis måtte de fjerne 
blodige fjer under buske og tornede brombær. Men nu var byen 
hverken dækket af sne eller luften særlig kold. Hvad end det var 
som havde ophidset dyrene, var det noget der var kommet inde 
fra selve paladsets område.

”Tjek hver en krog,” sagde løvetæmmeren Olev – et brød af et 
mandfolk med flammerødt hår og krøllet moustache i samme 
farve. Ikke en eneste beslutning blev taget uden hans viden. Hele 
tjenerstaben så op til denne livlige og muskuløse mand. En dø-
delig som kunne kommandere over løver, var en person som selv 
sultanen blev nødt til at beundre lidt.

Mens de nu spredte sig hid og did, inspicerede de lader og stalde, 
folde og indhegninger, hønsebure og andre gemmer for at sikre sig 
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at ingen dyr var undsluppet. Enhver beboer i sultanatets menage-
ri lod til at være på rette plads. Løver, aber, hyæner, fladhornede 
hjorte, ræve, lækatte, losser, vilde geder, vildkatte, gazeller, kæm-
peskildpadder, rådyr, strudse, gæs, hulepindsvin, firben, kaniner, 
slanger, krokodiller, desmerdyr, leoparden, zebraen, giraffen, tige-
ren og elefanten.

Da Jahan gik hen for at se til Chota – en 35-årig, godt fire meter 
lang, usædvanlig hvid, asiatisk hanelefant – fandt han ham nervøs 
og urolig med ørene strittende ud fra kroppen som var de sejl 
i stærk blæst. Jahan smilede til denne skabning, hvis vaner han 
kendte så godt.

”Hvad er der? Lugter du fare?” Mens Jahan klappede elefanten 
på siden, bød han den på en håndfuld søde mandler, som han 
altid havde gemt i sin lomme.

Chota sagde aldrig nej til en godbid og proppede mandlerne 
ind i munden med et sving af snabelen, mens han holdt øje med 
porten. Nu lænede han sig forover med den massive vægt på for-
benene og sine følsomme fødder klistret til grunden, en stilling 
han stivnede i, mens han anstrengte sig for at opsnappe en fjern 
lyd.

”Tag den med ro, alt er i skønneste orden,” messede Jahan be-
roligende, skønt han selv ikke troede på hvad han sagde, elefanten 
heller ikke.

På vej tilbage så han at Olev var i gang med at tale til dyrepas-
serne og forsøgte at overtale dem til at sprede sig. ”Vi har ledt alle 
vegne! Der er ingenting!”

”Men dyrene ... ” protesterede en eller anden. 
Olev afbrød og pegede på Jahan. ”Inderen har ret. Må have væ-

ret en ulv. Eller en sjakal, vil jeg tro. Under alle omstændigheder 
er den væk nu. Gå tilbage og sov godt!”

Denne gang protesterede ingen. Nikkende, mumlende, traske-
de de tilbage til deres halmmadrasser, som skønt de var grove og 
stikkende og fulde af lus, var det eneste varme og trygge sted de 
kendte til. Kun Jahan tøvede lidt.

”Kommer du ikke, elefantfører?” kaldte krokodilletæmmeren 
Kato.
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”Om et øjeblik,” svarede Jahan og rettede blikket mod den indre 
gårdsplads, hvor han havde hørt en mærkelig, dæmpet lyd.

I stedet for at dreje til venstre mod sit skur af tømmer og sten, 
gik han mod højre hen mod de høje mure som adskilte de to gårds-
pladser. Han bevægede sig forsigtigt, som om han håbede på et 
påskud til at ændre mening og vende tilbage til sin tegning. Da han 
var nået hen til syrenen længst væk, lagde han mærke til en skygge. 
Tåget og uvirkelig mindede den ham så meget om et genfærd, at 
han ville have flintret af sted, hvis den ikke lige havde vendt siden 
til og vist sit ansigt – det var Taras fra Sibirien! Manden der havde 
overlevet enhver sygdom og ulykke, havde været her længere end 
nogen anden. Han havde set sultaner både komme og gå. Han hav-
de set de mægtige ydmyget og hoveder som bar de højeste turba-
ner, rullet i mudder. Som dyrepasserne plejede at sige: Kun to ting 
står fast: Taras fra Sibirien og kærlighedssorg. Alt andet forsvinder ...

”Er det dig, inder?” spurgte Taras. ”Har dyrene vækket dig, eller 
hva’?”

”Ja, mon ikke,” svarede Jahan. ” Hørte du noget lige før?”
Den gamle mand gav et grynt fra sig, som både kunne have væ-

ret et ja og et nej.
”Det kom derovrefra,” blev Jahan ved og strakte hals. Han stirre-

de på muren som strakte sig ud foran ham, en formløs, onyksfarvet 
masse der gik nærmest i ét med mørket. I det øjeblik havde han 
indtryk af, at midnatstågen var fuld af ånder der klagede sig og 
sørgede. Tanken fik ham til at ryste.

Et hult brag gav genlyd over gårdspladsen, fulgt af en kaskade af 
fodtrin som om en skare mennesker stimlede sammen. Dybt nede 
fra paladsets indvolde steg en kvindes skrig, alt for vildt til at være 
menneskeligt, og kort efter gik det over i en halvkvalt hulken. Fra 
et andet hjørne skar endnu et skrig gennem natten. Det var måske 
blot et ekko af det første. Lige så abrupt som det var begyndt, blev 
alt pludselig helt stille. Impulsivt gjorde Jahan en bevægelse hen 
mod muren foran sig. 

”Hvor går du hen?” hviskede Taras med øjne som glitrede af 
frygt. ”Det er forbudt!”

”Jeg vil finde ud af hvad der foregår,” sagde Jahan.
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”Hold dig væk,” sagde den gamle mand.
Jahan nølede – skønt kun et øjeblik. ”Jeg kigger mig bare lidt 

om og kommer straks tilbage.”
”Jeg ville ønske du ville lade være, men du vil jo ikke høre 

på mig,” sagde Taras med et suk. ”Men forsøg ikke at gå videre. 
Bliv i haven og hold ryggen tæt mod muren. Hører du hvad jeg 
siger?”

”Ja, ja – tag den med ro; jeg skal nok skynde mig og passe godt 
på.”

”Jeg venter på dig. Sover ikke før du er tilbage.”
Jahan smilede drillende. ”Det ville jeg ønske du gjorde, men du 

vil jo ikke høre på mig.”
For nylig havde Jahan været i gang med at reparere de royale 

køkkener sammen med sin mester. De havde også udvidet dele af 
haremmet – det var nødvendigt, fordi beboernes antal var steget 
betragteligt gennem de seneste år. For at slippe for den lange vej til 
hovedindgangen, havde arbejderne lavet en smutvej ved at fjerne 
nogle sten i muren. Men da en sending nye mursten var blevet 
stærkt forsinket, havde de været nødt til at forsegle hullet med 
ubrændte mursten og ler.

Nu gik Jahan langs muren med en lygte i den ene hånd og en 
kæp i den anden og slog på muren for at finde stedet. Ret længe 
hørte han kun den samme dumpe lyd igen og igen. Så pludselig 
et særlig hult dunk. Han stoppede. På knæ skubbede han af al sin 
kraft de ubrændte sten ud, kravlede gennem hullet og ind på den 
næste gårdsplads.

Måneskinnet kastede et sælsomt skær over rosenhaven, nu for-
vandlet til en rosenkirkegård. De buske som foråret igennem var 
prydet med lysende rosa, røde og gule farver, så nu visne og for-
komne ud, spredt ud som et hav af sølv. Jahans hjerte dunkede så 
hurtigt og højt at han blev bange for at nogen skulle høre det. Der 
gik en gysen gennem ham idet han mindedes historier om forgif-
tede eunukker, kvalte konkubiner, halshuggede vesirer og tunge 
sække smidt i Bosporus’ vande, mens de endnu vibrerede af liv. I 
denne by var nogle gravpladser placeret på højene omkring den, 
mens andre lå hundrede favne under havets overflade.  
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Foran ham stod der et stedsegrønt træ med hundreder af skær-
fer, bånd, vimpler og blonder dinglende fra grenene – Ønsketræet. 
Når en konkubine eller odalisk i haremmet bar på en hemmelig-
hed hun ikke kunne betro til andre end Gud, overtalte hun gerne 
en eunuk til at komme herud med en genstand som tilhørte hen-
de. Så blev den bundet fast til en gren ved siden af en kuriositet, 
en anden havde hængt op. Eftersom den ene kvindes ønske ofte 
kunne være i modstrid med de andres, var træet bristefærdigt med 
krydsende ønsker og bekymrede bønner. Men selv om dette var 
tilfældet, virkede træet lige nu, mens en svag vind krusede dets 
blade, helt fredeligt. Ja, faktisk så fredeligt at Jahan ikke kunne lade 
være med at gå hen imod det, selv om han havde lovet Taras ikke 
at gå så langt.

Der var ikke mere end tredive skridt over til stenbygningen i 
baggrunden. Halvvejs skjult bag ved Ønsketræets stamme kiggede 
Jahan omkring sig, for så pludselig at trække sig tilbage. Det varede 
lidt før han turde kigge igen.

Omkring ti-tolv døvstumme pilede af sted til højre og til venstre, 
fra den ene indgang til den anden. Adskillige af dem bar på noget 
der lignede sække. Faklerne i deres hænder tegnede umbramørke 
striber i luften, og hver gang to fakler krydsede hinanden, voksede 
skyggerne på muren sig højere.

Usikker på hvad det alt sammen skulle betyde løb Jahan hen 
mod den bageste del af bygningen, alt imens han opsnappede lug-
ten af den frugtbare jord; hans lange skridt var lige så umærkbare 
som den luft han indåndede. Han beskrev en halvcirkel, hvad der 
førte ham hen til den dør som lå længst væk. Mærkeligt nok var 
den ubevogtet. Uden at tænke sig om gik han ind. Var han begyndt 
at reflektere over hvad han foretog sig, ville han nok være blevet 
lammet af frygt, tænkte han bagefter.

Indenfor var der fugtigt og koldt. Han famlede sig frem ind i 
halvmørket, selv om det prikkede i nakkehuden på ham, og hårene 
rejste sig på hans hoved. Det var for sent at ombestemme sig. Ikke 
muligt at gå tilbage nu. Kun fremad. Han næsten krøb ind i en 
svagt oplyst sal, kantede sig sidelæns langs væggene mens han hev 
efter vejret. Han så sig omkring: Perlemorsborde med glasvaser på 
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hvert af dem, sofaer oversået med puder, udskårne og forgyldte 
spejlrammer, gobeliner hængende ned fra loftet og nede på gulvet 
nogle proppede hessiansække.

Idet han kiggede tilbage over skulderen for at sikre sig at der 
ikke kom nogen, krøb han langsomt fremad, indtil han fik øje på 
noget som frøs hans blod til is – en hånd. Bleg og stiv hvilede den 
– delvist dækket af hessian – på det kolde marmor som en falden 
fugl. Som ledet af en ydre magt løsnede Jahan lidt på sækkene, en 
efter en, og åbnede dem halvt. Han glippede forvirret med øjne-
ne som om de nægtede at indrømme, hvad hans hjerte for længst 
havde fattet. Hånden hang sammen med en arm, armen med et 
spinkelt mellemgulv. Det var døde kroppe. Børnelig.

Der var fire af dem, alle drenge, fra den højeste til den mindste. 
Den ældste var halvvoksen, den yngste stadig et spædbarn. De var 
omhyggeligt iført deres royale rober for at sikre at de i døden beva-
rede deres værdighed som prinser. Jahans blik fæstnede sig ved det 
nærmeste lig, en dreng med lys, stadig lidt rødmosset teint. Han 
stirrede på linjerne i drengens hånd. Buede, skrånende linjer som 
gled over i hinanden som aftryk i sand. Hvem skulle have forudset 
så pludselig og sørgelig en død for prinser af så ædel byrd? tænkte 
Jahan.

Med rystende ben og skælvende hænder stod Jahan der, ude af 
stand til at røre sig. Det var kun lyden af skridt som nærmede sig, 
der fik ham revet ud af den forvildelsens tåge han befandt sig i. 
Med opbydelsen af alle sine kræfter nåede han lige at dække den 
døde lidt til, inden han pilede hen mod et hjørne og gemte sig bag 
en af de gobeliner som hang ned fra loft til gulv. Et øjeblik efter 
kom de døvstumme ind i rummet, bærende på nok et lig. De lagde 
det forsigtigt ved siden af de andre.

I næste øjeblik lagde en af dem mærke til, at det lig som lå længst 
borte, ikke var dækket helt til. Han gik nærmere og så sig omkring. 
Usikker på om det var dem selv, der havde forladt det på den måde, 
eller om en anden havde sneget sig ind efter at de var gået, gav han 
nu tegn til de andre. Sammen begyndte de at inspicere rummet.

Henne i hjørnet stod Jahan, åndeløs af frygt, med bare en løst-
hængende gobelin til at adskille ham fra morderne. Sådan skulle 
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det altså ende, tænkte han. Hele hans liv bragt ned til dette nul-
punkt. Så langt havde hans mange løgne og bedrag ført ham. 
Mærkeligt nok, og ikke uden sorg, kom han i tanker om den 
lampe han havde efterladt på havemuren, en lampe som nu stod 
og flakkede i vinden derude. Han fik tårer i øjnene ved tanken 
om sin elefant og sin mester; de lå nok begge og sov de uskyl-
diges søvn lige nu. Hans tanker vandrede videre til den kvinde 
han elskede. Mens hun og andre sov trygt i deres senge, ville han 
blive dræbt for at være der, hvor han ikke burde være, og for at se 
hvad han ikke burde have set. Og alt dette bare på grund af hans 
nysgerrighed – denne skamløse, tøjlesløse trang til at snuse og 
undersøge alting, som i hele hans liv kun havde ført til proble-
mer. Tavst forbandede han sig selv. De burde skrive det på hans 
gravsten med nydelige bogstaver:

Her hviler en mand, alt for nysgerrig til
at det var til hans eget bedste.

Dyretæmmer og arkitektens lærling.
Bed en bøn for hans uvidende sjæl.

Desværre var der ingen til stede der kunne overbringe dette hans 
sidste ønske.



Arkitektens lærling Istanbul, 22. December, 1574

20

2

I et palæ i den anden ende af Istanbul var en kvinde den selv samme 
aften vågen. Hun var husets kahya* og brugte flittigt sin bedekrans. 
Hendes kinder var rynkede som udtørrede rosiner, hendes tynde 
skikkelse pukkelrygget og med alderen var hun blevet nærmest blind. 
Så længe hun befandt sig inden for de grænser som mesterens bolig 
afstak, havde hun et udmærket syn. Hvert et hjørne og hver en spræk-
ke, hvert et løst hængsel og hvert et knirkende trappetrin ... Der var 
ingen under dette tag der kendte huset så godt som hun, og ingen der 
var så hengiven over for dets herre og mester. Det var hun i hvert fald 
sikker på.

Alt var stille omkring hende, bortset fra lyden af snorken der lød 
fra den del af huset hvor tjenerstaben var indlogeret. Nu og da opfan-
gede hun et stille åndedræt, så svagt at det knap kunne opfattes, bag 
ved den lukkede biblioteksdør. Sinan sov derinde, efter igen at have 
arbejdet meget sent. Normalt tilbragte han aftenen med sin familie, 
idet han inden aftensmaden trak sig tilbage til haremlik, hvor hans 
kone og døtre opholdt sig, og hvor ingen af lærlingerne nogensinde 
dristede sig til at gå ind. Men i aften, som så mange andre aftner, var 
han efter at have afbrudt fasten, vendt tilbage til sine tegninger og var 
til sidst faldet i søvn blandt sine bøger og skriftruller i det rum, som 
hilste solen velkommen før resten af det rummelige hus fik den at se. 
Kahya’en havde forberedt et leje til ham ved at lægge en madras på 
gulvtæppet. 

Han arbejdede hårdt selv om han var fireogfirs år gammel. I 
hans alder burde en mand tage den med ro, spise godt og gøre sine 
andagts øvelser, omgivet af børn og børnebørn. Hvad han end måtte 
have tilbage af styrke, burde han bruge på en pilgrimsrejse til Mekka; 
hvis han skulle omkomme undervejs, var det desto bedre for hans 
sjæl. Hvorfor gjorde hendes mester sig ikke klar til det hinsidige? Og 
hvis han var parat, hvad i al verden havde han så at gøre på byggeplad-

* Leder af tjenerstaben i et hus.
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serne, hvor hans elegante kaftaner blev dækket af støv og slam? Mens 
kahya’en var gnaven over at mesteren ikke tog bedre vare på sig selv, 
var hun også sur på sultanen og alle de skiftende vesirer for at køre så 
hårdt på med manden; og hun var ligefrem rasende på Sinans lærlin-
ge for ikke at lette deres mester for en større del af byrderne. Dovne 
knægte! De var nu ikke ligefrem drenge mere. Hun havde kendt de 
fire siden de var purunge og uerfarne. Nikola, den mest talentfulde 
og den mest frygtsomme; Davud, ivrig og alvorlig, men utålmodig; 
Yusuf, stum og fuld af hemmeligheder som en tæt og uigennemtræn-
gelig skov; og så den her inder, Jahan, der altid skulle spørge om alt: 
Hvorfor er det sådan og hvordan fungerer det her, selv om han knap 
nok lyttede til svarene.

Mens kahya’en overvejede og bad, stirrede hun i nogen tid dybt 
ned i sin egen afgrund. Hendes tommelfinger, pegefinger og lange-
mand som havde været i gang med at flytte de små ravkugler i be-
dekransen en efter en, blev stadig mere langsomme. Det gjorde også 
hendes mumlende ”Alhamdulillah, Alhamdulillah”*. Hendes hoved 
begyndte at synke, og hendes mund krængedes i en gaben.

Hun var ikke klar over om det var et øjeblik eller en time senere 
at hun blev vækket af en fjern larm. Klapren af hove og vognhjul på 
toppede brosten. En vogn kom kørende i fuld fart, og efter lyden at 
dømme var den på vej i deres retning. Sinans hus var den eneste ejen-
dom på denne blinde vej. Hvis vognen rundede hjørnet, kunne det 
kun være deres hus som var målet. Der løb en gysen igennem hende.

Hun mumlede en bøn imod onde ånder og rejste sig raskt til trods 
for alderen. Med korte, fejende skridt gik hun ned ad trappen, hen 
ad korridorerne og ud i den indre gård. Den var inddelt i forhøjede 
terrasser, prydet med et bassin og gennemtrængt af de sødeste dufte 
som glædede enhver der besøgte den. Mesteren havde bygget og ind-
rettet den helt på egen hånd, og med en speciel tilladelse fra sultanen 
havde han fået overført vand til anlægget – hvad der havde skabt ja-
lousi og forargelse blandt hans fjender. Nu drejede vandhjulet stille og 
roligt, og dets regelmæssige klukken forsikrede hende om en forudsi-
gelighed som livet selv altid manglede.

* Lovet være Allah.
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Over hende gemte månen, dette segl af sølv, sig bag en sky, og 
på et øjeblik flød jord og himmel sammen i et skifergråt hele. Ned 
ad stien til højre for hende lå der en lund med stejle sider og læn-
gere nede endnu en bostan, hvor de dyrkede urter og grøntsager. 
Hun valgte den anden sti og vandrede mod selve gårdspladsen.Til 
den ene side lå der en brønd, hvis vand var iskoldt både sommer 
og vinter. I det modsatte hjørne befandt toiletterne sig. Dem und-
gik hun som hun altid plejede. Det var den slags steder djinn’erne 
holdt deres brylluper, og den der forstyrrede dem i nattens mulm 
og mørke, ville ende som krøbling indtil Dommedag; ja, forban-
delsen var så kraftfuld at det ville tage syv generationer at blive af 
med den. Eftersom den gamle kahya afskyede at bruge en natpotte 
endnu mere end at besøge toiletterne i mørket, holdt hun op med 
at spise eller drikke, så snart der blev tusmørke for at undgå at være 
i sin krops vold.

Dybt urolig nåede hun hen til den port der vendte ud mod ga-
den. Der var tre ting i livet hun ikke ventede sig noget godt fra: En 
mand der havde solgt sin sjæl til Satan, en kvinde der var stolt af 
sin skønhed, og den slags nyheder man ikke kunne vente til det 
blev morgen med at levere.

Kort efter gjorde vognen holdt på den anden side af det høje 
hegn. Hesten gav et prust fra sig, og der hørtes tunge skridt. 
Kahya’en mærkede en ram svedlugt, men kunne ikke afgøre om 
den kom fra dyret eller budbringeren. Hvem den ubudne gæst end 
måtte være, havde den gamle kvinde ingen hast med at finde ud 
af. Først havde hun behov for at fremsige Sura al-Falaq syv gange. 
Jeg søger tilflugt hos Morgengryets Herre, mod det onde af det Han 
har skabt, mod det onde i natten, når den spreder sit mørke, mod det 
onde fra hekse, der spytter på knuderne ...

I mellemtiden var budbringeren begyndt at banke på porten, 
høfligt, men vedholdende – den slags banken som ville stige til 
dundren hvis den ikke blev besvaret inden alt for længe, og det va-
rede da heller ikke længe før dette skete. Tjenerne som først nu var 
ved at vågne, skyndte sig en efter en ud i haven med lamper i hån-
den, mens de trak deres sjal sammen om nattøjet. Nu var kahya’en 
ikke i stand til at udsætte det længere, og mens hun fremsagde 
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Bismillah al-Rahman al-Rahim*, skød hun slåen fra.
Den fremmede kom til syne netop som månen kom frem bag 

skyerne. Lavstammet, firskåren og efter øjnenes form at dømme en 
tatar. Han havde en drikkedunk i læder over skulderen og optrådte 
ret storsnudet; nu rynkede han panden og lagde ikke skjul på at han 
fandt det irriterende med de mange tilskuere.

”Jeg kommer fra paladset,” proklamerede han med unødvendig 
høj røst.

Tavsheden der fulgte, virkede ikke just indbydende.
”Jeg vil gerne tale med herren i huset,” sagde budbringeren.
Manden rankede ryggen og skulle til at træde indenfor, da 

kahya’en løftede hånden og stoppede ham. ”Går du ind med den 
højre fod først?”

”Hvad?”
”Hvis du vil træde ind over denne tærskel, bør du træde ind med 

højre fod først.”
Han stirrede ned på sine fødder, som om han frygtede at de må-

ske ville løbe deres vej; dernæst tog han et forsigtigt skridt frem. Da 
han først var indenfor, proklamerede han at han var sendt af selveste 
sultanen i en meget presserende sag. Det var unødvendigt at sige; så 
meget havde de alle forstået.

”Jeg har fået ordre til at hente sultanatets chefarkitekt,” tilføjede 
han.

Kahya’en begyndte at skælve og blegnede af skræk. Hun rensede 
stemmen for at protestere, men struben snørede sig sammen. Hun 
måtte hellere forklare manden at han ikke måtte forstyrre mesteren, 
fordi han havde sovet så lidt. Men ikke engang det fik hun sagt. Hun 
mumlede kun: ”Vent her.” 

Hun vendte hovedet og lod øjnene flagre omkring i det tomme 
rum. ”Kom med mig, Hasan,” sagde hun til en af pagerne, som hun 
vidste var der fordi han lugtede så tydeligt af fedt og kryddernellike-
kandis; hun var klar over at han proppede sig med den slags i smug.

Så gik de, hun foran og drengen bagefter med en lampe. Gulv-
brædderne knirkede under dem. Kahya’en smilede ved sig selv. 

* I den barmhjertige, godgørende Allahs navn.
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Mesteren fik rejst storslagne bygninger både nær og fjern, men fik 
aldrig gulvene i sit eget hus repareret.

Da hun åbnede døren til biblioteket, blev de mødt af en bal-
samisk duft – duften af bøger, blæk, læder, bivoks, bedekranse af 
cedertræ og bogreoler af valnøddetræ.

”Effendi*, vågn op,” hviskede kahya’en med silkeblød stemme.
Så stod hun stille og lyttede til sin mesters rolige åndedrag. Hun 

kaldte på ham igen, højere denne gang. Ikke en bevægelse.
Imens var pagen, som aldrig før havde været så tæt på mesteren, 

ved at studere ham nøje: Den lange, buede næse, den høje pande 
med de dybe rynker, det tykke grå skæg, som han hvileløst tyggede 
på når han var fortabt i sine egne tanker, arret over hans venstre 
øjenbryn – et minde om den dag han som purung havde arbejdet i 
sin fars tømrerværksted og var snublet over en kile. Drengens blik 
vandrede videre ned til mesterens hænder. Med de stærke, benede 
fingre og håndflader med hård hud var det hænder, som tilhørte 
en mand der var vant til udendørs arbejde.

Den tredje gang kahya’en kaldte mesteren ved navn, vågnede Si-
nan og satte sig op. En skygge faldt over hans træk da han så de to 
skikkelser ved sin side. Han vidste at de aldrig ville have dristet sig 
til at vække ham så tidligt, medmindre der var sket en ulykke eller 
byen var brændt ned til grunden.

”Der er kommet en budbringer,” forklarede kahya’en. ”Man ven-
ter Dem ovre i paladset.”

Langsomt kom Sinan på benene. ”Måtte det være gode nyheder, 
insha’ Allah.”

Drengen følte sig meget vigtig, da han hjalp til med at hælde 
vand fra en kande op i et fad han holdt frem, så mesteren kunne få 
vasket ansigtet og siden blive klædt på. En falmet skjorte, en kaftan 
– ikke en af de nye, men en gammel brun én, tyk og foret med pels. 
Så gik de nedenunder.

Budbringeren bøjede hovedet da han så dem komme. ”De må 
undskylde at jeg forstyrrer Dem, effendi, men jeg har fået besked 
på at bringe Dem til paladset.”

* Tidl. officiel tiltaleform til verdslige eller gejstlige autoriteter.
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”Man må gøre sin pligt,” svarede Sinan.
Kahya’en afbrød: ”Kan pagen få lov til at ledsage mesteren?”
Budbringeren løftede det ene øjenbryn og stirrede direkte på 

Sinan. ”Min ordre går ud på at bringe Dem og ingen anden.”
Vrede som mindede om galde, steg op i munden på kahya’en. 

Hun havde måske snerret ad ham, hvis ikke Sinan havde placeret 
en beroligende hånd på hendes skulder og sagt: ”Det skal nok gå.”

Arkitekten og budbringeren gik nu udenfor i mørket. Der var 
ikke en sjæl at se, ikke engang en omstrejfende hund, som der el-
lers var mange af i byen. Så snart Sinan havde sat sig ind i vognen, 
lukkede budbringeren døren og sprang op på sædet ved siden af 
kusken, som ikke havde ytret et ord. Med et ryk satte hestene i 
gang, og snart gik det i høj fart gennem de mørke gader.

Gardinerne var trukket for vognens vinduer. For at dæmpe 
sin uro trak Sinan dem til side og stirrede ud. Som de galopere-
de frem gennem de krogede gader og under grene som bøjedes 
i sorg, grundede han over livet for de mennesker der lå og sov 
i deres hjem, de rige i deres konak*, de fattige i deres rønner. De 
passerede det jødiske kvarter, det armenske kvarter og bydelen 
for grækere og levantinere. Han iagttog kirkerne som ikke hav-
de tilladelse til at ringe med deres klokker, synagogerne med de 
kvadratiske gårdspladser, de blytækkede moskeer, de lerklinede 
huse og træhusene, som lænede sig mod hinanden som for at få 
trøst. Selv de lavadelige fik bygget deres huse af dårligt brændte 
mursten. For sikkert tusinde gang undrede han sig over hvordan 
det gik til, at en by så rig på skønhed kunne være stopfyldt med 
dårligt byggede huse. 

Endelig nåede de frem til paladset. For enden af den første 
gårdsplads gjorde vognen holdt. Paladsets tjenere kom straks til 
hjælp med øvede og behændige bevægelser. Sinan og budbringe-
ren begyndte at gå ind gennem midterporten, som ingen anden 
end sultanen måtte passere til hest. De gik med lange skridt forbi 
en marmorfontæne, glødende i mørket som et væsen fra en an-
den verden. Pavillonerne ud mod kysten rejste sig utydeligt på af-

* Stor og prægtig bygning.
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stand og mindede om truende kæmper. Efter at have udvidet dele 
af haremmet for nylig og renoveret sultanatets køkkener, var Sinan 
helt fortrolig med disse omgivelser. Pludselig standsede han, idet 
han opdagede et par øjne som så på ham inde fra mørket. Det var 
en gazelle med store, skinnende, fugtige øjne. Der var også andre 
dyr omkring dem – påfugle, skildpadder, strudse, antiloper. De var 
alle vågne og i alarmberedskab af en grund han ikke forstod.

Luften var kølig og skarp, med et anstrøg af myrter og nyserod. 
Det havde regnet om aftenen, og græsset gav efter under fødderne 
på dem. Vagterne veg til side så de kunne passere. De nåede hen til 
en massiv stenbygning, mørk som tordenskyer, og gik derpå gen-
nem en hal, oplyst af tællelys som blafrede i trækken. Efter at have 
passeret to forværelser, kom de til en tredje sal hvor de stoppede. 
Ikke så snart havde de gjort holdt, før budbringeren undskyldte 
sig og forsvandt. Sinan kneb øjnene sammen for at vænne sig til 
de enorme dimensioner i rummet. Hver en kande, hver en pude, 
hvert et ornament kastede uhyggelige skygger, som krympede og 
vred sig på væggene som om de ville fortælle ham noget. 

I det modsatte hjørne var lyset svagere. Sinan fór sammen da 
han fik øje på sækkene på gulvet. Gennem en åbning kunne han 
se ansigtet på et lig. Hans skuldre sank sammen, øjnene fyldtes af 
tårer da han så hvor ung drengen havde været. Nu forstod han. Der 
var rygter i omløb om at dette ville ske, skønt han havde nægtet at 
tro på dem. Fortumlet og fuld af afsky vaklede han hen mod væg-
gen. Den bøn han bad da han endelig fandt ordene, fremsagde han 
langsomt, kun afbrudt af en gispen hver gang han måtte kæmpe 
for at få vejret.

Han havde endnu ikke sagt amen, endnu ikke tørret tårerne fra 
ansigtet, da der lød en knirken bag ham. Han afsluttede sin bøn og 
stirrede så på den gobelin der hang på væggen. Han var sikker på 
at det var derfra lyden var kommet. Hans mund var tør som kalk 
da han slæbte sig nærmere og trak stoffet til side – kun for at finde 
en genkendelig skikkelse, skælvende og bleg af frygt.

”Jahan?”
”Mester!”
”Hvad laver du dog her?”
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Jahan sprang op og takkede sine heldige stjerner – de stjerner 
som ikke havde sendt den døvstumme for at kværke ham, men 
lige netop den ene person i hele verden som kunne komme til hans 
undsætning. Han faldt på knæ, kyssede den gamle mands hånd og 
lagde den så på sin pande.

”Du er en helgen, mester. Det har jeg altid troet. Nu ved jeg det. 
Hvis jeg kommer levende ud herfra, skal jeg fortælle alle det.”

”Shh! Vær nu ikke fjollet, og lad være med at råbe. Hvordan er 
du kommet herind?”

Der var ikke tid til at forklare. Fra korridoren lød der rungende 
skridt, der gav genlyd fra de høje lofter og de dekorerede vægge. 
Jahan rejste sig og krøb sammen ved sin mesters side i håb om at 
blive usynlig. I næste øjeblik kom Murad III ind i salen med et 
følge af hoffolk. Han var ikke særlig høj, temmelig korpulent, hav-
de ørnenæse og et stort, næsten blondt skæg under kraftigt buede 
øjenbryn. Han standsede og gjorde op med sig selv hvilket toneleje 
han ville anvende: Det blide, det strenge eller det grove.

Sinan fattede sig hurtigt og kyssede bremmen af herskerens kaf-
tan. Hans lærling bøjede sig dybt og stivnede i den stilling, ude af 
stand til at se op på Guds skygge på jorden. Jahan var rådvild, ikke 
så meget på grund af sultanen som ved at befinde sig i hans kej-
serlige nærhed. For Murad var virkelig blevet ny sultan nu. Druk-
kenbolten Selim var snublet på den våde marmor i hamam’en og 
var død på stedet – rygtet ville vide, at han havde været plakatfuld, 
selv om han havde sværget aldrig mere at røre spiritus. Lige før det 
blev mørkt, var Murad, som midtpunkt for al mulig lovprisning 
og smiger samt en kaskade af fyrværkeri, trommer og trompeter, 
blevet udstyret med sin stamfader Osmans sværd og udråbt som 
den nye osmanniske hersker.

Langt borte, uden for paladset, sukkede og stønnede havet. Ja-
han turde ikke at røre sig ud af stedet og ventede stille som graven, 
mens sveden brød frem på hans pande. Han lyttede til stilheden 
med sænkede skuldre, så tæt ved gulvet at han kunne have kysset 
det. 

”Hvorfor ligger de døde her?” spurgte sultanen så snart han blev 
opmærksom på sækkene på gulvet. ”Har I ingen skam i livet?”
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En af hans ledsagere svarede straks: ”Vi beder om undskyldning, 
min Herre. Vi troede De måske ville se dem en gang til. Men nu vil 
vi bringe dem over i lighuset og sørge for at de bliver behandlet så 
respektfuldt som det hører sig til.”

Sultanen svarede ikke. Han vendte sig mod de skikkelser der 
knælede foran ham. ”Arkitekt, er dette en af Deres lærlinge?”

Arkitekten svarede: ”Ja, det er han, Deres Højhed. En af de fire.”
”Jeg havde ellers bedt om at De ankom alene. Adlød budbringe-

ren ikke min ordre?”
”Det er min fejl,” sagde Sinan. ”Tilgiv mig. Jeg har brug for hjælp 

i min alder.”
Sultanen tænkte lidt over det. ”Hvad er hans navn?”
”Jahan, nådige Herre. De erindrer ham måske som paladsets ele-

fantfører. Det er ham som passer den hvide elefant.”
”På én gang dyretæmmer og arkitekt,” sagde sultanen spottende. 

”Hvordan gik det til?”
”Han gjorde tjeneste hos Deres glorværdige bedstefar, sultan 

Süleyman, Allahs fred være med ham. Da vi så hvor dygtig han var 
til at bygge broer, tog vi ham i vor varetægt og uddannede ham lige 
siden drengeårene.”

Uopmærksomt mumlede sultanen, nærmest for sig selv: ”Min 
bedstefar var en stor hersker.”

”Han var lige så prisværdig som den profet han blev opkaldt ef-
ter, min Herre.”

Süleyman den Store, Lovgiveren, Feltherre for de troende og Be-
skytter af de Hellige Byer – den mand der havde regeret i seksog-
fyrre vintre og tilbragt længere tid på hesteryggen end på sin trone; 
og selv om han nu var dybt begravet og hans ligklæder forlængst 
gået i opløsning, blev han kun omtalt med dæmpet stemme. 

”Må Allahs barmhjertighed stå ham bi. Jeg tænkte på ham i af-
ten. Spurgte mig selv, hvad han ville have gjort i mit sted,” sagde 
sultan Murad, idet hans stemme knækkede for første gang. ”Min 
bedstefar ville have gjort det samme. Der var ikke noget valg.” Ja-
han blev grebet af panik, da det gik op for ham at han talte om de 
døde.

”Mine brødre er nu hos Universets Opretholder,” sagde sultanen.
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”Må himmelen blive deres bolig,” sagde Sinan roligt.
Stilheden herskede indtil sultanen talte igen. ”Arkitekt! Min 

ærede fader, sultan Selim, gav dig besked om at bygge ham et grav-
sted, ikke sandt?”

”Jo, Deres Højhed. Han ønskede at blive begravet ved Hagia So-
fia.”

”Så gå i gang. Begynd på arbejdet med det samme. Du har min 
tilladelse til at gøre hvad der er nødvendigt.”

”Forstået, min Herre.”
”Jeg ønsker at mine brødre skal begraves ved siden af min far. 

Gør turbeh’en så stor, at folk selv i århundreder frem kan komme 
der for at bede for deres uskyldige sjæle.” Så holdt han inde og til-
føjede som i eftertanke: ”Men ... gør den ikke alt for iøjnefaldende. 
Den bør have den helt rigtige størrelse.”

Fra øjenkrogen så Jahan hvordan hans mester blegnede. Han 
opfangede en lugt i luften, eller snarere en blanding af lugte, måske 
enebær og birkekviste, og muligvis en skarp undertone af brændt 
elm. Om den kom fra herskeren eller Sinan havde han ingen mu-
lighed for at afgøre. Panikslagen bøjede han sig igen ned så pan-
den berørte gulvet. Han hørte sultanen sukke dybt som om han 
ledte efter noget mere at sige, men der kom ikke en lyd. I stedet for 
trådte han nærmere, nærmere, så hans skikkelse kom til at skygge 
for tællelyset. Jahan skælvede under herskerens blik. Hans hjerte 
sprang et slag over. Havde sultanen mon mistanke om, at han var 
trængt ind i den indre gårdsplads i nat? Jahan kunne mærke hans 
blik mønstre sig endnu en gang, ikke mere, hvorefter han skridtede 
af sted med sine vesirer og vagter i hælene.

Og således gik det til – i december måned, en tidlig dag under 
Ramadanen, i året 1574 – at Sinan, i sin egenskab af sultanatets 
chefarkitekt, og hans lærling Jahan, der ikke havde nogen rolle at 
spille ved dette møde, men ikke desto mindre var til stede, fik over-
draget den opgave – inden for Hagia Sofias haveanlæg – at opføre 
et monument som var tilstrækkeligt stort og imponerende til at 
rumme fem prinser, sultan Murads brødre, men heller ikke så im-
ponerende, at det ville minde nogen om hvordan de på hans ordre 
var blevet kværket den samme aften han besteg tronen.
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Hvad ingen af de tilstedeværende kunne forudse var, at mange 
år senere da sultan Murad døde, ville alle hans atten sønner en 
sen aften ligesom denne, mens vinden klagede og dyrene i me-
nageriet græd, blive stranguleret med en buestreng af silke for 
ikke at spilde deres ædle blod, og ved et af skæbnens luner blive 
begravet i det samme gravsted som blev opført af arkitekten og 
hans lærling.
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Profeten Jakob havde tolv sønner, profeten Jesus tolv apostle. Pro-
feten Josef, hvis historie fortælles i den tolvte sura i Koranen, var 
sin fars yndlingsbarn. Tolv skiver brød placerede jøderne på deres 
bord. Tolv gyldne løver vogtede Salomons trone. Der var seks trin 
op til tronen, og eftersom enhver optur har en nedtur, betød det 
seks trin nedad, tolv i alt. Tolv trosretninger svævede omkring i 
Hindustans land. Ifølge Shia-troen fulgte tolv imamer efter profe-
ten Muhammed. Tolv stjerner prydede Marias krone. Og en dreng 
ved navn Jahan havde knap nok fuldført tolv år af sit liv, da han for 
første gang så Istanbul. 

Han var ikke særlig høj af sin alder, radmager, solbrændt og 
rastløs som en fisk midt i strømmen. Som for at hjælpe på den 
manglende højde, voksede der en hel høstak af sort hår op fra hans 
hårbund og sad der som et væsen helt for sig selv. Hans hår var det 
første folk bemærkede når de så ham. Dernæst kom ørerne som 
hver var på størrelse med en røvers knytnæve. Men hans mor sag-
de, at en skønne dag ville pigerne falde for hans blændende smil og 
hans smilehul i den venstre kind, en koks fingeraftryk i den bløde 
dej. Dette var hvad hun havde sagt, og dette troede han på.

Læber så røde som rosenknopper, hår så skinnende som silke, 
en talje så slank som en pilegren. Let og rask som en gazelle, stærk 
som en okse, velsignet med en nattergals stemme – som hun brug-
te til at synge vuggesange for de små med, ikke til ørkesløs snak og 
heller ikke til at bagtale sin mand med: Det var sådan en brud hans 
mor ville have ønsket han skulle få, hvis hun havde været i live. 
Men hun var gået bort – sygelige depressioner havde lægen sagt 
– skønt Jahan vidste at årsagen var de tæsk hun hver dag havde 
fået af hans brutale stedfar, ham der også var hans onkel. Manden 
havde grædt øjnene ud af hovedet ved hendes begravelse, som om 
det havde været en anden der havde forårsaget hendes død. Jahan 
havde lige siden hadet ham af hele sit hjerte. Da han var gået om-
bord på dette skib, havde han været ked af at forlade sit hjem uden 
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at have hævnet sig. Dog var han klar over at hvis han var blevet, 
ville han have dræbt sin onkel, eller selv være blevet dræbt. Og 
eftersom han var så ung og endnu ikke stærk nok, ville det nok 
være ham der havde trukket det korte strå. Når tiden var inde, vil-
le Jahan vende tilbage for at hævne sig. Og så ville han finde sin 
elskede. De ville gifte sig og fejre højtideligheden i fyrre dage og 
fyrre nætter, stoppe sig med søde sager og le en masse. Deres første 
datter ville han opkalde efter sin mor. Dette var en drøm han ikke 
fortalte til nogen.

Som karavellen nærmede sig havnen, begyndte drengen at 
se stadig flere fugle af mange forskellige slags: måger, ryler, sto-
re regnspover, spurve, skovskader og almindelige skader – en af 
dem med noget skinnende flitterstads i næbbet. Nogle af dem – 
de dumme eller de modige – landede på sejlene, alt for nær ved 
menneskene. Luften bragte en ny lugt med sig nedenunder, frem-
medartet og rådden.

Efter at have sejlet i flere uger på det åbne hav, havde det at få 
byen i sigte en mærkelig virkning på Jahans fantasi – især en tåget 
dag som denne. Han stirrede fremad mod den linje hvor vandet 
mødtes med stranden, en strimmel af gråt, og kunne ikke afgø-
re om de sejlede mod Istanbul eller væk. Jo længere han stirrede 
ind mod land, des mere lignede landet en udvidelse af havet, en 
smeltet by, anbragt på toppen af bølgerne, svajende, svimlende, 
altid skiftende. Dette var mere eller mindre hans første indtryk af 
Istanbul; hvad han ikke kunne vide, var, at det ikke ville ændres 
selv efter et livslangt ophold.

Drengen slentrede langsomt hen over dækket. Søfolkene var 
for optaget med sejlene til at ænse ham dernede. Han nåede hen 
til boven af skibet, hvor han aldrig havde været før. Han tog sig 
ikke af blæsten, men skævede ind mod hjertet af Istanbul som 
han endnu ikke helt kunne se. Lidt efter lidt lettede tågen som om 
en eller anden havde trukket et tæppe til side. Byen blev nu klart 
defineret og åbnede sig foran ham, funklende og glødende. Lys 
og skygger, toppe og slugter. Op og ned bakke efter bakke, her og 
der dækket af cypreslunde, en modsætningernes by. Den modsag-
de sig selv hvert øjeblik, ændrede tilbøjelighed for hvert kvarter, 
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omsorgsfuld og hjerteløs på en gang; Istanbul var generøst given-
de, for i næste nu at tilbagekalde gaven. En by så enormt stor at 
den udvidedes til højre og venstre, og endda op mod firmamentet, 
stræbende opad, begærende mere, aldrig tilfredsstillet. Og dog 
var den så indtagende. Selv om drengen følte sig fremmed over 
for dens væsen, sansede han alligevel hvordan man kunne blive 
fortryllet af denne by.

Jahan skyndte sig hen til lastrummet. Elefanten befandt sig i en 
tremmekasse, opsvulmet og sløv.

”Du har klaret den! Se, nu er vi her!” Det sidste sagde han med 
en let bæven, for han vidste jo ikke hvad dette her rummede. Men 
det gjorde ikke noget. Hvad der end ventede elefanten i det nye 
rige, kunne ikke være værre end den skibsrejse dyret lige havde 
gennemlevet.

Chota sad ned på bagdelen og var så stille, at drengen et øjeblik 
frygtede at hjertet var holdt op med at slå. Da Jahan gik nærmere, 
opfangede han en svag, ujævn vejrtrækning og blev en smule let-
tet. Men glansen var forsvundet fra Chotas øjne, og huden virkede 
mat og livløs. Dagen før havde han hverken spist eller sovet. Der 
var en foruroligende bule bag ved hans kindtænder, og snabelen 
var tydeligt opsvulmet. Drengen sprøjtede vand over Chotas ho-
ved, utilpas ved endnu en gang at bruge saltvand til det, fordi det 
efterlod saltpletter over hele huden og sikkert gav ham en stikken-
de fornemmelse.

”Når vi kommer til paladset, skal jeg nok vaske dig med fersk-
vand,” lovede Jahan.

Blidt og omsorgsfuldt smurte han salve af gurkemejerod på ele-
fantens hævelser. Chota havde tabt sig. De sidste perioder af sørej-
sen havde været særlig belastende for ham.

”Du skal se. Sultaninden kommer til at forgude dig. Du bliver 
konkubinernes kæledægge,” sagde Jahan. Så faldt en anden mulig-
hed ham ind, og han tilføjede: ”Hvis det viser sig at de ikke er søde 
mod dig, kan du stikke af. Jeg tager med dig.”

Han ville være fortsat endnu længere ad dette spor, men så 
hørte han skridt på trappen. En sømand kom styrtende hen imod 
ham og råbte: ”Ohøj du der, kaptajnen vil se dig. Nu!”
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Et øjblik efter stod drengen uden for kaptajnens dør og lyttede til 
hans hosten og harken derinde. Han var bange for manden, men 
forsøgte at lade være med at vise det. Kaptajn Gareth var kendt af 
alle og enhver som Gavur*, Gareth eller Delibash Reis – Kaptajn 
Vanvittig. I det ene øjeblik kunne han pjatte og grine med en sø-
mand, og i det næste trække sit sværd og hugge ham i småbidder. 
Jahan havde selv set det ske. 

Denne søulk, der var født i en engelsk kystby og ikke vidste noget 
bedre end en tyk skive langsomt ristet svinebov med et godt glas 
fadøl til, havde – af grunde ingen helt forstod – forrådt sine lands-
mænd og sluttet sig til den osmanniske flådestyrke. Han bar nok 
rundt på nogle dyrebare hemmeligheder. Hans frygtløshed hav-
de gjort ham værdifuld for paladset og skaffet ham hans helt egen 
flåde afdeling. Det havde frydet sultan Süleyman umådeligt, at han 
angreb og plyndrede de kristnes skibe med en vildskab som ingen 
osmannisk søfarer nogensinde havde udvist. Sultanen garanterede 
ham beskyttelse, men stolede ikke på ham. Han vidste at en mand 
der faldt sine egne i ryggen, aldrig ville blive en trofast ven over for 
nogen. Kom der en skabning til din dør, der havde bidt den hånd 
som hele tiden havde fodret ham, ville han heller ikke betænke sig 
på at sætte tænderne i dit kød, når du først havde sluppet ham in-
denfor.

Da Jahan kom ind i rummet, fandt han kaptajnen ved sit skrive-
bord, mindre uplejet end sædvanligt. Hans skæg var vasket, redt og 
indsmurt i balsam; det var ikke længere mørkt kastaniebrunt som 
det havde været i ugevis, men lysere, næsten gulbrunt. Et ar løb fra 
hans venstre øre hen til mundvigen, noget der fik munden til at 
virke som en forlængelse af arret. Han havde smidt sin mørkebrune 
hverdagsskjorte og var iført en lys skjorte og en kamelfarvet shal-
war**; om halsen hang der en kæde af turkiser mod det onde øje. På 
bordet var et tællelys brændt næsten ned, og der lå også den regn-
skabsbog opslået, hvor han noterede alt det bytte de havde erobret 
undervejs. Drengen bemærkede at han dækkede siden til, selv om 

* Vantro.
** Vide, traditionelle benklæder.
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der ikke var nogen grund til det. Jahan kunne ikke læse. Han var 
ikke venner med bogstaver, kun med former og billeder. Mudder, 
ler, gedeskind og kalveskind: Hvilken som helst overflade kunne 
han tegne på. På hele rejsen havde han lavet et utal af skitser af sø-
folkene og skibet.

”Se så, jeg er en mand der holder sit ord. Jeg har bragt dig hel-
skindet hertil,” sagde kaptajn Gareth og spyttede kraftigt.

”Elefanten er syg,” sagde drengen mens han fulgte spyttet med 
øjnene på dets vej til spyttebakken. ”De gav mig ikke lov til at tage 
ham ud af tremmekassen!”

”Når han igen får fast grund under fødderne, kommer han sig 
på ingen tid.” Kaptajnens tonefald blev nedladende. ”Og hvad an-
går det i det hele taget dig? Det er jo ikke dit dyr.” 

”Nej, det er sultanens.”
”Netop, knægt. Hvis du gør som jeg siger, får vi begge gavn af 

det.”
Jahan sænkede hovedet. Manden havde været inde på dette før, 

men Jahan havde håbet han havde glemt det. Det havde han åben-
bart ikke.

”Paladset er fuldt af guld og ædelstene. En tyvs paradis,” sagde 
kaptajn Gareth. ”Når du kommer derhen, skal du i gang med at 
stjæle for mig. Du skal ikke forsøge at plyndre stedet i den store 
stil – så hugger tyrkerne bare hænderne af dig. Du skal gøre det 
langsomt, bid for bid.”

”Men der er vagter overalt, så jeg kan ikke ... ”
Lynhurtigt slog kaptajnen kloen i ham: ”Siger du at du ikke vil 

gøre det? Har du glemt hvad der skete med den elendige dyrepas-
ser, hva’?”

”Nej, det har jeg ikke,” sagde Jahan, askegrå i hovedet.   
”Du kunne være endt på samme måde. Hvis det ikke havde væ-

ret for mig, ville en knægt som dig aldrig have overlevet.” 
”Mange tak,” sagde drengen stilfærdigt.
”Vis din taknemlighed med juveler, ikke med tomme ord.” Han 

hostede så spyttet drev fra læberne. Han trak drengen nærmere. 
”Matroserne ville have skåret elefanten i småstykker og fodret ha-
jerne med ham. Og dig ... de ville have besteget dig, alle som en. 
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Og når de var blevet trætte af dit smukke røvhul, ville de have solgt 
dig til et bordel. Du står i gæld til mig, din lille skarnsknægt. Du går 
den lige vej til paladset og lader som om det er dig der er elefantfø-
reren!”

”Hvad så hvis de lægger mærke til at jeg ikke ved noget som helst 
om elefanter?” sagde Jahan.

”Så betyder det simpelt hen at du er dumpet!” sagde kaptajnen 
vrissent. ”Men det kommer du ikke til, så snu en rad som du er. Jeg 
bliver her, indtil du har fundet dig til rette. Jeg skal nok dukke op og 
finde dig. Hvis du modarbejder mig, sværger jeg ved Gud at jeg vil 
få indvoldene flået ud på dig i levende live! Og jeg skal fortælle gud 
og hvermand at du er en bedrager. Du ved vel hvordan de straffer en 
mand der lyver over for sultanen? De løfter ham op i galgen ... højere 
og højere ... og så ... slipper de ham ned ... på en jernkrog. Det tager 
tre dage at dø. Forestil dig det, tre blodige dage. Du vil trygle om at 
blive dræbt.”

Jahan vred sig løs fra mandens greb. Han strøg ud af kahytten, 
styrtede over dækket og ned i skibslasten, hvor han kravlede ind ved 
siden af elefanten, som selv om den var tavs og sløj, var blevet hans 
eneste ven. Dernede græd han som det barn han var.

Da skibet var gået i dok, ventede de på at lasten blev losset. Dren-
gen lyttede til uroen og al den røre ovenpå, men selv om han længtes 
efter frisk luft og var ved at dø af sult, turde han ikke bevæge sig. Han 
undrede sig over, hvor rotterne var blevet af. Gik gnaverne, ligesom 
de fornemme passagerer, fra borde i en lang række når skibet havde 
lagt til kaj? Han så for sit indre øje dusinvis af sort-røde haler rende 
i alle retninger og forsvinde i det virvar af gader og stræder som var 
Istanbul.

Ude af stand til at vente længere gik han op på dækket som til hans 
lettelse nu var tomt. Mens han øjne gennemsøgte havnen, fik han øje 
på kaptajnen i samtale med en mand, iført en elegant kaftan og en høj 
turban. Uden tvivl en ældre embedsmand. Da de bemærkede ham, 
gav kaptajnen tegn til ham om at komme nærmere. Jahan gik ned ad 
det vakkelvorne gangbræt, sprang så ned og gik hen mod dem.

”Kaptajnen fortæller mig at du er elefantføreren,” sagde em-
bedsmanden.
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Jahan nølede lige et øjeblik – det øjeblik af tvivl inden man ytrer 
en løgn. ”Ja, effendi. Jeg kommer fra Hindustan med elefanten.”

”Nå, det gør du?” En skygge af tvivl gled over mandens ansigt. 
”Hvordan kan det være at du taler vores sprog?”

Jahan havde ventet dette spørgsmål. ”De lærte mig det i shahens 
palads. Om bord lærte jeg også en del. Kaptajnen hjalp mig.”

”Godt. Vi får hentet elefanten i morgen eftermiddag,” sagde em-
bedsmanden. ”Først må vi have varerne losset.”

Forfærdet smed Jahan sig ned på kajen. ”Vil De ikke nok høre 
på mig, effendi? Elefanten er så syg at han vil dø, hvis han skal blive 
endnu en nat i det lastrum!”

Der opstod en forbløffet stilhed, indtil embedsmanden sagde: 
”Du føler omsorg for dyret.”

”Han er en god dreng,” sagde kaptajnen; hans øjne var kolde, 
selv om han smilede.

3

Fire sømænd blev pålagt opgaven at få elefanten ud. De betragtede 
den med foragt, mens de bandt reb omkring den. Så forsøgte de 
at trække den frem, men forgæves. Luften genlød af eder og for-
bandelser, men Chota rokkede sig ikke ud af stedet. Drengen blev 
mere og mere urolig mens han fulgte med i mændenes anstren-
gelser. Efter hidsig diskussion blev de dog enige om ikke at tvinge 
elefanten ud, men at hejse tremmeburet op med elefanten indeni. 
Et hold havnearbejdere løftede klinkerne til buret af så det blev 
vidåbent, og bandt trosser fast til alle fire sider af buret – trosser 
som de kvejlede rundt om nogle gamle egetræer. Da det var gjort, 
trak mændene i forening med rykvise bevægelser i trosserne, den 
ene bag den anden, så deres kinder blussede af anstrengelsen. Med 
et sidste ryk gik en planke løs og faldt ned med et brag, miraku-
løst nok uden af skade nogen. Lidt efter lidt løftede tremmeburet 
sig, for så at stoppe. Nedenunder stod folk og gloede forbløffet på 
elefanten, som de kunne se gennem tremmerne i buret; den hang 
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der og dinglede i luften, måske var dyret det firbenede bæst, halvt 
fugl – halvt okse, dabba al-ard, som imamerne sagde ville vise sig 
på dommedag? Nu kom der flere mænd løbende til for at hjælpe, 
og mængden af tilskuere voksede; snart var hver eneste person i 
havnen i gang med at trække eller glo. Jahan løb frem og tilbage, 
ville gerne hjælpe til, men vidste ikke hvordan.

Da tremmeburet landede på jorden, skete det med et øredøven-
de bump. Elefantens hoved ramte tremmerne. Havnearbejderne 
ønskede ikke at lukke ham ud af frygt for at dyret ville angribe 
dem. Jahan måtte bruge alle sine overtalelsesevner for at forsikre 
dem om at det ikke ville ske. 

Da Chota først kom ud, gav hans ben efter. Han sank sammen 
som et korthus. Sløv af udmattelse nægtede han at røre sig; han 
lukkede øjnene, som om han ønskede at både dette sted og disse 
mennesker ville forsvinde. De skubbede og trak og slog ham, for 
til sidst at tvinge ham op i en kæmpevogn, trukket af tolv heste. 
Lige som Jahan skulle til at springe op i den, greb en arm fat i hans 
albue.

Det var kaptajn Gareth. ”Farvel, min søn,” sagde han med høj 
stemme, så alle og enhver kunne høre ham. Så sænkede han stem-
men til en hvisken og tilføjede: ”Tag nu af sted, min lille tyveknægt. 
Bring mig diamanter og rubiner. Og husk: Hvis du ikke gør som 
jeg siger, klipper jeg nosserne af dig.”

”Stol på mig,” mumlede Jahan – ord som blev ført væk af vinden 
så snart de havde forladt hans læber – og så klatrede han op i vog-
nen. Embedsmanden sad der allerede.

I hver en gade de passerede, veg folk til side, bange og begejstre-
de på samme tid. Kvinderne trak deres rollinger tæt ind til sig; tig-
gerne gemte deres skåle med mønter; de kristne slog korsets tegn 
for sig; muslimerne reciterede sura’er for at fordrive Satan; jøderne 
fremsagde deres velsignelser; europæere så både ud til at more sig 
og være imponerede. En svær, kraftig kasak blev bleg som havde 
han set et genfærd. Der var noget så barnligt ved mandens frygt, at 
Jahan ikke kunne lade være med at klukke af grin.

Bag de tilgitrede vinduer fik Jahan glimt af delvist tildækkede 
kvindeansigter, og han så dekorerede fuglebure hænge på mu-
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rene, kupler der fangede de sidste solstråler og en mængde træ-
er – kastanier, lindetræer, kvædebuske. Hvor han end vendte 
sig, så han måger og katte, de to slags dyr som blev givet helt frie 
tøjler i denne by. Kry og kæphøje cirklede mågerne omkring, 
dykkede nu og da for at snappe maddingen fra fiskerens kurv 
eller den stegte lever fra gadehandlerens bod eller tærten som 
stod til afkøling i vindueskarmen. Det tog ingen sig af, lod det 
til. Selv når man jagede fuglene væk, var det nærmest for sjov.

Jahan fik at vide at byen havde fireogtyve porte og bestod 
af tre dele: selve Istanbul foruden Galata og Scutari. Han lag-
de mærke til at folk var klædt i forskellige farver, men ifølge 
hvilke regler kunne han ikke gennemskue. Der var vandbærere 
med nydelige porcelænskopper og gadehandlere der solgte alt 
fra moskus til tørret makrel. Her og der fik han øje på et lille 
træskur, hvor man solgte drikke i lerkrus. ”Sherbet*,” sagde em-
bedsmanden og slikkede sig om munden, men Jahan anede ikke 
hvordan det smagte.  

Alt imens de kørte af sted, udpegede embedsmanden tingene 
for ham: Ham den fyr er georgier, mens han er armenier. Den rang-
lede type derovre er dervish, ham ved siden af orientalsk tolk. Den 
grønklædte mand lige her ved siden af os, er imam; det er nemlig kun 
imamer der må gå klædt i grønt fordi det var Profetens yndlings-
farve. Rundt om hjørnet kan du se bageren; han er græker. De dér 
vantro laver det bedste brød, men hold dig fra at spise det, for de 
slår korsets tegn over hvert et brød de bager. Én bid og du bliver 
som en af dem! Butiksindehaveren her til højre er jødisk. Han 
sælger kyllinger, men må ikke slagte dem selv og betaler en rabbi 
for at gøre det. Den fyr derhenne med fåreskindet over skulderen 
og ringe i de piercede ører, er en torlak – en hellig sjæl, siger nogle 
– en drønnert, hvis du spørger mig. Se på janitsharerne derovre! 
De må ikke lade skægget vokse, men må kun have moustache.

Muslimerne bar turbaner, jøderne røde hatte, og de kristne 
sorte. Arabere, kurdere, nestorianere, tjerkesser, kasakker, tata-
rer, albanere, bulgarere, grækere, abkhasiere, pomeraniere ... de 

* Halvfrossen sorbet-is.
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gik i hver deres stræder, men deres skygger mødtes og flød sam-
men i klumper.

”Der findes tooghalvfjerds og et halvt folkefærd,” sagde embeds-
manden. ”Hvert eneste har sit eget område. Så længe alle kender 
deres grænser, kan vi leve i fred.”

”Hvem er det halve?” spurgte Jahan.
”Åh, det er sigøjnerne. Dem er der ingen der stoler på. De har 

ikke lov til at ride på heste, kun på æsler. De har heller ikke lov til at 
formere sig, men under alle omstændigheder bliver de stadig flere; 
de har ingen skam i livet. Hold dig langt væk fra denne forbandede 
klynge af stinkende hedninge!”

Jahan nikkede. Han bestemte sig for at styre langt udenom alle 
der så ud til at være sigøjnere. Lidt efter lidt blev der længere mel-
lem husene, træerne blev højere og larmen stilnede af.

”Jeg bliver nødt til at gøre elefanten i stand, inden vi præsente-
rer ham for sultanen,” sagde Jahan ivrigt. ”En gave fra den indiske 
shah må se ordentlig ud.”

Manden løftede øjenbrynene. ”Ved du det ikke, knægt? Din 
shah er der ikke længere.”

”Hvad mener De, effendi? 
”Al – Sultan al – Azam Humayum ... Mens du var om bord på 

skibet, er han blevet væltet fra tronen. Alt han har tilbage, er hu-
struen og nogle tjenere, har vi hørt. Han er slet ikke hersker mere.”

Jahan kneb læberne sammen. Hvad ville der ske med elefanten, 
nu hvor den shah der havde sendt ham, ikke længere var shah? 
Han tvivlede ikke et øjeblik på, at hvis sultan Süleyman sendte 
elefanten tilbage, så ville den dø om bord. Forfærdet udbrød han: 
”Chota vil ikke overleve endnu en sørejse!”

”Lad være med at bekymre dig. De kommer ikke til at returnere 
den,” sagde embedsmanden. ”Vi har alle slags dyr i paladset, men 
vi har aldrig før haft en hvid elefant.”

”Tror du de vil kunne lide ham?”
”Sultanen vil ikke gøre knuder. Han har vigtigere ting at tage sig 

af. Men sultaninden ...”
Embedsmanden faldt hen i tavshed. Et jaget udtryk gled over 

hans ansigt mens han stirrede frem for sig. Da Jahan fulgte hans 
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blik, så han at der højt oppe dukkede noget op: Konturerne af en 
enorm bygning med fakler der funklede i mørket, og med sine 
porte lukkede som læber der holdt på hemmeligheder.

”Er det paladset?” hviskede Jahan.
”Ja, det er det,” sagde manden så stolt som skulle det have været 

hans egen far der ejede det. ”Du ser nu den bolig som tilhører 
Herren over Øst og Vest.”

Jahans ansigt lyste op i forventning. Ethvert kammer og enhver 
sal under dette tag måtte bugne af silkestoffer og brokade, tænkte 
han. Enhver hal måtte genlyde af munter latter. Sultanindens dia-
manter måtte være så store, at hver af dem havde smukkere navne 
end det en konkubine bar.

Så ankom de til den imperiale port, hvor vagterne så dem an 
med barske blikke, men ikke viste tegn på interesse for Chota, 
som om de var vant til at se en hvid elefant. Da selskabet nåe-
de frem til den midterste port, som var flankeret af koniske tårne 
med flammende fakler, steg de ud af vognen. Et kraftigt vindkast 
bragte en rådden lugt med sig. Lige i det øjeblik gloede Jahan nys-
gerrigt op mod skyggerne i baggrunden. Han frøs til is da han så 
galgerne. Der var tre af dem. En kort, og to høje. Øverst på hver 
af dem hvilede et afhugget hoved, som lige så stille var ved at råd-
ne bort; opsvulmede, blåligrøde, med munden stoppet med hø. 
Drengen opfangede en næsten umærkelig bevægelse: madikkers 
umættelige grådighed når de krøb rundt i menneskekød.

”Forrædere ...” sagde embedsmanden dæmpet og spyttede kraf-
tigt.

”Men hvad har de da gjort?” spurgte Jahan med spinkel stem-
me.

”Forræderi, sandsynligvis. Eller også tyveri, vil jeg tro. De var 
sikkert selv ude om det. Sådan går det med dem der ikke spiller 
ærligt spil.”

Fortumlet og bleg følte Jahan sig bittelille i forhold til søjlerne, 
som ragede op over ham; pludselig var han også berøvet talens 
brug. Han traskede gennem den massive port. Han blev grebet 
af en intens trang til at stikke af, men kunne ikke få sig selv til 
at efterlade elefanten. Ligesom en straffefange på vej til galgen, 
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idet han overgav sig til en skæbne han hverken kunne undgå el-
ler acceptere, fulgte han embedsmanden og trådte ind i sultan 
Süleymans palads.
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Alt hvad drengen fik et glimt af den nat og de følgende nætter, 
var massive mure, en kæmpedør med jernbeslag, en gårdsplads så 
enorm at den kunne have opslugt hele verden, og dertil endnu flere 
mure. Det faldt ham ind, at man godt kunne leve i et palads hele sit 
liv uden at se ret meget af det.

De blev bragt hen til en stråtækt staldbygning med lergulv og 
meget højt til loftet – Chotas nye hjem. Her befandt der sig en mut, 
senet og stærk mand af ubestemmelig alder. Han havde magiske 
fingre som kunne hele dyr, men var til ingen nytte i forhold til 
menneskers sygdomme. Han gik under navnet Taras fra Sibirien. 
Selv om der ikke var nogen heste at se, kunne de høre dem tum-
le omkring og vrinske i nærheden, nervøse over deres nærvær. I 
umindelige tider havde heste haft modvilje mod elefanter, sagde 
Taras. Det måtte dreje sig om en ubegrundet frygt fra hestens side, 
eftersom Taras aldrig havde hørt om en elefant som var gået løs på 
en hest.

Taras undersøgte Chotas mund, øjne, snabel og afføring. Han 
så skarpt på Jahan; han gjorde tydeligvis drengen ansvarlig for dy-
rets tilstand. Jahan følte sig lille og skamfuld. De to havde jo været 
med det samme skib, men Chota var på randen af et sammenbrud, 
mens han selv var frisk som en havørn.

Behændigt og varsomt smurte healeren en eller anden ildelug-
tende salve på Chotas hævelser og pakkede hans snabel ind i sæk-
kelærred, fyldt med knuste blade og en duftende harpiks, som Ja-
han senere fik at vide kaldtes myrra. Da drengen ikke vidste hvad 
han ellers kunne hjælpe til med, hentede han en spand frisk vand 
som han stillede ved siden af stakke med frisk løv, æbler, kål og 
hø – en ren banket i forhold til det skrækkelige foder om bord på 
skibet. Men Chota ikke så meget som så på det.

Jalousien begyndte at gnave i Jahans hjerte. Han vaklede mellem 
af hele sit hjerte at ønske det bedste for elefanten og samtidig fryg-
te for at dyret, når det igen kom til kræfter, ville knytte sig meget 
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nærmere til healeren end til ham. Ganske vist var Chota en gave 
til sultan Süleyman, men inderst inde følte Jahan at elefanten var 
hans egen.

Tynget af den slags usle tanker blev han kaldt udenfor. Med et 
bredt smil hilste en mand ham velkommen: En inder ved navn 
Sangram, der var henrykt over at møde én der talte hans moders-
mål. Nu gik han Jahan i møde på samme måde som en kat, der 
tomme for tomme smyger sig nærmere på ovnen for at søge var-
me. 

”Khush Amdeed, yeh ab aapka rahaaish gah hai*.”
Jahan stirrede uforstående på ham.
”Hvad er der i vejen? Forstår du ikke hvad jeg siger?” spurgte 

Sangram, nu på tyrkisk.
”Vi bruger helt andre ord,” sagde Jahan hurtigt. Han fortalte 

inderen, at den landsby han kom fra, lå så højt oppe i bjergene 
at de sov oven over skyerne, anbragt deroppe mellem himmel og 
jord. Så berettede han om sine søstre og sin afdøde mor, og hans 
stemme begyndte at bæve.

Sangram betragtede ham med et tvivlrådigt blik. Han lod til 
at være på nippet til at sige noget alvorligt, men sukkede så og 
smilede igen. ”Meget vel, men lad mig nu følge dig over til vores 
område, så du kan møde de andre.”

Alt imens Sangram forklarede ham om osmannernes skikke, 
gik de med lange skridt ned ad en sti som slangede sig mellem 
havens pavilloner og hen mod en meget stor dam, hvor alle slags 
fisk boltrede sig. Drengen havde en masse spørgsmål angående 
livet i paladset, men fik kun korte ymt til svar når han stillede 
dem. Nogle få ting var han dog i stand til at opfange. Skønt han 
endnu havde til gode at se eller høre noget til dem, fik han at 
vide at der var løver, pantere, leoparder, aber, giraffer, hyæner, 
fladhornede hjorte, ræve, lækatte, losser, desmerdyr, hunde og 
vildkatte, alle inden for rækkevidde i menageriet. Til højre for 
dem, under akacietræerne, stod burene med de vilde dyr – de 
dyr som det dag og nat var deres ansvar at fodre, holde rene, 

* ”Velkommen, det her er så dit nye hjem.”



Før mesteren

47

berolige og passe på. Fornylig var der kommet et næsehorn fra 
Habesh, som ikke var overlevet. Hvis der ikke var rift om dy-
rene, blev de sendt til andre menagerier rundt om i byen, og 
deres dyrepassere sammen med dem. De større dyr opholdt sig i 
det gamle Porphyrogenitus-palads. Den kejserlige residens, som 
engang husede den byzantinske adelstand og dem der var født 
til purpur og ære, var nu en bolig for sultanens dyr. En anden 
gruppe dyr holdt man i en gammel, ortodoks kirke nær ved Ha-
gia Sofia. Chota ville sandsynligvis være blevet sendt til denne 
kirke, men fordi han stadig ikke var udvokset og desuden var så 
påfaldende hvid, var det blevet bestemt at han foreløbig skulle 
bo i serail-området.

De fleste af dyrepasserne stammede fra alle hjørner af osman-
nerriget, mens nogle kom fra øer som endnu ikke var kortlagte. 
De der var ansvarlige for fugle og fjerkræ, havde et andet logi, 
syd for voliererne. Fra daggry indtil mørket sænkede sig, strejfe-
de gazeller, påfugle, rådyr og strudse ind og ud af pavillonerne. 
Sultanens menageri var en verden i sig selv. Og selv om den var 
fuld af vilde dyr, var den, når alt kom til alt, i virkeligheden ikke 
mere vild end byen udenfor.

Dyrelivet i paladset kunne opdeles i to slags: de vilde dyr og 
de dekorative. De første var her på grund af deres vilde natur, de 
andre på grund af deres skønhed og ynde. På samme vis som leo-
parder ikke blandede sig med nattergale, gnubbede deres dyrepas-
sere sig heller ikke op ad hinanden. De der havde at gøre med de 
vildeste dyr, udgjorde en særlig gruppe. Blandt de hundreder af 
slaver inden for disse mure var det ikke denne gruppe der fik den 
højeste løn eller den bedste kost; til gengæld var det den gruppe 
som var mest respekteret.

Jahans logi viste sig at være et stort skur med halvtag, lavet af 
tømmer og brændte mursten. Der boede ni mænd derinde: En 
stor og kraftig fyr med rødt hår og skæg ved navn Olev, der hav-
de ansvar for løverne, en skeløjet ægyptisk girafpasser med øge-
navnet Dara, en afrikansk krokodilletæmmer, der havde ar over 
hele kroppen og hed Kato, to kinesiske tvillinger, der sørgede for 
både menneskeaber og aber og som – noget Jahan snart skulle 
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finde ud af – konstant var skæve af hash, en bjørnetæmmer ved 
navn Mirka, der med sine brede skuldre og solide understel selv 
kunne minde om en bjørn, to tjerkessiske staldknægte der passe-
de fuldblodshestene, og endelig healeren Taras fra Sibirien, som 
han allerede havde mødt. Den velkomst han fik her, var nærmest 
irriteret tavshed, mens de udvekslede blikke. Det virkede som 
om de var overraskede over hans unge alder, samtidig med at de 
forstod et eller andet om ham som han ikke selv gjorde.

Sangram bragte ham en skål med sutlach*. ”Spis det her. Det 
smager som maden derhjemme,” sagde han og tilføjede med en 
konspiratorisk hvisken: ”Deres mad er ikke nær så god som vo-
res. Lige så godt at vænne sig til den.”

Jahan slugte maden, mens de alle fulgte ham med øjnene i 
stum nysgerrighed. Hans sult blev slet ikke stillet, men der kom 
ikke flere tilbud, og han spurgte heller ikke. Han fik noget tøj 
overrakt og skiftede på stedet. En lys skjorte med vide ærmer, en 
ulden vest, en shalwar og bløde læderstøvler til fødderne. Bagef-
ter gik han en tur med Sangram. Tjeneren stak en rund, voksag-
tig klump i munden. Hvad drengen ikke vidste, var at klumpen 
bestod af diverse krydderurter og opium. Lidt efter begyndte 
Sangrams ansigtstræk at blive bløde, og han fik tungen på gled. 
Han begyndte at fortælle om sultanens stilhedskodeks. Det blev 
ganske vist ikke håndhævet så strengt inden for det område den 
første og anden gårdsplads udgjorde, som det gjorde inden for 
det tredje og fjerde, men ifølge dette kodeks forventedes det at 
alle overalt respekterede stilheden. Det var forbudt at tale højt, 
at grine eller larme.

”Hvad så med at synge? Chota kan så godt lide at få sunget 
vuggeviser før han falder i søvn.” 

”At synge ...” gentog Sangram, som om han nu skulle forklare 
noget han ikke selv helt forstod. ”At synge er tilladt, hvis man gør 
det ganske stille.”

Mens de gik, havde de nærmet sig havens mure, hvor de nu 
gjorde holdt. De kiggede op på en række høje ædelgraner langs 

* Ris kogt i sødmælk.
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med muren; de mindede om soldater på vagt. Oven over dem 
dannede grenene en hel baldakin.

”Gå aldrig over på den anden side af muren!” sagde Sangram 
med anspændt stemme.

”Hvorfor ikke?”
”Stil ikke spørgsmål. Adlyd dem der er ældre end dig.”
Jahan følte det som om maven snørede sig sammen. Det må 

have givet sig synlige udslag, for Sangram sagde: ”Du ser helt for-
kert ud.”

”Hvad for noget?”
”Er man glad, kan man se det. Er man bange, viser det sig også.” 

Han rystede på hovedet. ”Kvinder kan ikke skjule deres følelser 
fordi de er svage. Men så kan de heldigvis gemme sig bag sløret. 
Men en mand er nødt til at lære at skjule sine følelser.”

”Hvordan skal jeg gøre det?”
”Du må gemme dit ansigt og forsegle dit hjerte,” sagde Sangram. 

”Ellers varer det ikke længe før de gør kål på dig.”

3

Cirka en time senere lå Jahan, den første nat i Istanbul, helt stiv 
på sin grove halmmadras, mens han lyttede til den sene aftens 
lyde. En ugle tudede nær ved, hunde gøede i det fjerne. Indenfor 
i skuret var der ikke færre lyde, for hans fæller snorkede, vendte 
og drejede sig, snakkede, pruttede og skar tænder i søvne. En af 
dem – han vidste ikke hvem – snakkede på et sprog han aldrig før 
havde hørt, hvis det da overhovdet var et sprog. Hans egen mave 
sluttede sig til balladen ved at give sig til at rumle. Så tænkte han 
på mad, især på krydrede kødpostejer, men det fik ham altid til at 
mindes sin mor så det holdt han op med. Han vendte sig om på 
den anden side – mod vinduet, hvor han kunne ane en sprække 
af himmelen. Den lignede slet ikke det blå deroppe som han dag 
ud og dag ind havde set om bord på skibet. Han ville aldrig falde i 
søvn, tænkte han, men trætheden overmandede ham snart.
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Han vågnede med et sæt, kom op til overfladen fra mørke, for-
styrrede drømme. En eller anden åndede ham i nakken mens han 
gnubbede sig mod hans hofter. En hånd holdt ham for munden, 
mens en anden hånd rev og sled i hans shalwar. Jahan vred sig ud 
af mandens greb, men fyren var meget stærkere end ham og fik 
ham skubbet ned og presset mod underlaget. Drengen kunne ikke 
få vejret og var ved at gå til. Først da fattede manden at han var ved 
at blive kvalt, og flyttede sin hånd. I samme øjeblik bed Jahan af al 
sin kraft til, dybt ind i overfaldsmandens tommelfinger. Et gisp af 
smerte kunne høres, pludseligt, hudløst. Drengen kom rystende 
på benene. I det støvede lys fra en tælleprås fik han øje på bjørne-
tæmmeren.

”Kom her!” hvæsede Mirka.
Jahan forstod på hans hviskende tonefald at han ikke ønskede 

at blive opdaget. Derfor skreg han så højt han kunne, stik imod 
ethvert stilhedskodeks, uden at skænke det en tanke om vagtpo-
sterne hørte ham: ”Hvis du rører mig igen, vil min elefant trampe 
dig ned. Vi vil slå dig ihjel!”

Mirka rejste sig og trak sin shalwar på plads. Uden så meget som 
et blik på de andre dyrepassere som nu var vågnet, luskede han hen 
til sin halmmadras mens han mumlede: ”Din elefant er jo kun en 
unge.”

”Han vokser hurtigt!” hylede Jahan.
Drengen lagde mærke til at Olev, løvetæmmeren, iagttog ham 

med en blanding af ømhed og anerkendelse. Nu blandede han sig 
fra sit hjørne: ”Mirka, din perverse stodder! Hvis du rører inderen 
igen, skal jeg sømme dine nosser fast til muren. Har du forstået?”

”Fanden ta’ dig!” snerrede Mirka.
Da drengen igen krøb i seng, hamrede hjertet i livet på ham; han 

vendte ryggen til vinduet, så han kunne holde øje med rummet. 
Det gik op for ham at inden for paladsets område måtte han altid 
være på vagt, selv i søvne. Her kunne han ikke blive. Han var nødt 
til hurtigst mulig at finde ud af hvor sultanens rigdomme blev op-
bevaret, fylde sine tasker og stikke af. Trist til mode indså han at 
han ville blive nødt til at efterlade den hvide elefant. Chota var en 
kongelig skabning; det var Jahan ikke.




