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PROLOG

OM EN HIENDELSE, DER FANDT 
STED FA

o

 UGER EFTER, AT 
TVILLINGERNE, JOHN OG PHILIPPA, 

BLEV FO/DT I NEW YORK

Rædslen indtraf, som rædsler oftest gør det, midt om
  natten, hvor de fl este mennesker sover. Huset, hvor 

denne uhyggelige hændelse fandt sted, var en regeringsbyg-
ning i London, nærmere betegnet bydelen Whitehall, hvor 
der på den ældste og fornemste adresse i verden lå et mur-
stenshus i palæagtig stil. Uden for den berømte sorte hoved-
dør stod en politibetjent, og på den anden side af gaden lå 
der række på række af andre regeringsbygninger, hele vejen 
op til Westminster og Parlamentet, indtil Themsens mud-
rede vand skar sig igennem og delte byen.

Ud på de små timer, en kold aprilnat sidst i det nyligt for-
gangne århundrede, var der stille i huset på Downing Street 
nummer ti. En elleveårig pige lå alene i sit værelse, men hun 
sov ikke. Tværtimod var hun krøbet under sit tæppe med en 
lommelygte og læste en bog. Hendes far, premierministeren 
i Storbritannien og Nordirland, og hendes mor lå i dyb søvn 
i deres soveværelse længere nede ad gangen, og i vagtkon-
toret bag mødelokalet i stueetagen sad premierministerens 
personlige vagtmand og hans pressesekretær. Omkring klok-
ken tyve minutter i et om natten så pigen op fra sin bog med 
et forundret ansigtsudtryk. Hun syntes, at hun kunne høre 
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latter. En pudsig tøset latter. Et fnisende grin fra en umoden 
ballademager.

Underligt.
Hun stak sit hoved frem fra sin hule under tæppet og lyt-

tede koncentreret et øjeblik, hvorefter hun slog det hen.
Det er bare noget, jeg bilder mig ind.
Men da den tøsede latter igen hørtes, satte hun sig brat op 

og smed sin bog fra sig. Nu var hendes opmærksomhed for 
alvor fanget af noget andet end natlig læsning.

Den fnisen er uhyggelig.
Hun rejste sig op for at undersøge sagen. Hun trak sin mor-

genkåbe på, samtidig med at hun åbnede døren og kastede 
et blik ned ad gangen. Den fnisende latter lod til at komme 
inde fra hendes forældres soveværelse.

Hvad foregår der? Det er i hvert fald ikke mor. Hun har ikke 
sådan en latter. Vi har faktisk slet ikke hørt hende le, siden vi fl yt-
tede ind her på Downing Street.

Pigen trippede hen ad gangen, mens den fnisende lyd 
pludselig blev højere med en lettere ondskabsfuld under-
tone, men da hun puffede døren op til premierministerens 
soveværelse og trådte ind i rummet, hørte latteren omgå-
ende op – i hvert fald i en tid.

Hvad pokker foregår der?
Hendes mor stod trykket ind mod et hjørne af soveværelset 

med vidt opspilede øjne og et rædselsslagent ansigts udtryk. 
Hendes far sad ret op i sengen, men hans øjne var lukkede. 
Han trak vejret tungt gennem sine vibrerende næsebor, som 
om han havde været ude på en hård løbetur. Han lignede slet 
ikke sig selv. Han var bleg, hans pyjamas var gennemblødt 
af sved, og hans hår klæbede til hans isse som fugtigt hø. Så 
sitrede hans øjenlåg, og han åbnede øjnene, der rullede som 
et par glaskugler, hvorefter de blev lukket igen.

Lampens børn 3.indd   10Lampens børn 3.indd   10 18-04-2007   13:50:5318-04-2007   13:50:53



— 11 —

Først nu bemærkede hun den høje temperatur i rummet. 
Her var som i en ovn. Hun skyndte sig hen til vinduet og 
åbnede det. Hun rørte ved radiatoren. Kold.

Det var da mærkeligt.
“Hvad er der i vejen med dig, mor?” spurgte hun lavmælt.
“Der er ikke noget i vejen med mig,” hviskede hendes mor. 

“Det er din far.”
Pigen gik hen til sin fars side af sengen og lænede sig 

nærmere ind mod ham, idet hun skubbede hans plysbjørn, 
Archibald, til side med en hurtig håndbevægelse. “Far? Har 
du det godt?”

Tung vejrtrækning. Så åbnede han sine grønne øjne og 
stirrede på hende med et sært blik, der fi k det til at løbe 
koldt ned ad hendes ryg.

“Hold op, far. Det er ikke sjovt. Du gør mor bange.”
Nu begyndte han at le. Bortset fra at det ikke var ham 

der lo. Det var en piges latter, der kom ud af hans mund, 
næsten som om der befandt sig en anden inden i ham; en 
fremmed og uvelkommen gæst. Nogen eller noget, der for-
dærvede ham.

Kolde udtryksløse øjne, der stod i skærende kontrast til 
den fornøjede fnisen, fastholdt hendes blik i fl ere sekunder, 
før en pigestemme, der ikke lød meget ældre end hun selv 
var, endelig talte.

“Jeg vil tale med indenrigsministeren,” sagde stemmen. 
“Og politidirektøren. Og chefen for statsadvokaturet. Og 
justitsministeren. Jeg vil have en person arresteret og spær-
ret inde i Tower. Det skal være omgående, i aften. Ingen tid 
at spilde.”

“Man kan da ikke spærre nogen inde i Tower,” sagde pigen. 
“Det gør man da ikke længere. Og man kan i det hele taget 
ikke bare spærre nogen inde uden videre. Der er en lovmæs-

PROLOG
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sig procedure, der skal følges.”
“Så lad mig få dronningen i telefonen,” sagde stemmen. 

“Jeg vil indføre en ny lov lige på stedet. En lov der tillader 
mig at arrestere og henrette nogen. I aften.”

Hun kunne mærke, at hun tabte underkæben helt ned på 
brystkassen.

“Nå, hvad venter du på, dumme tøs? Kom i sving. Ved du 
ikke, hvem jeg er? Jeg er premierministeren. Og tag så lige og 
luk munden. Du ligner en guldfi sk, men ikke en af de kvikke. 
Jeg har set torsk, der så mere intelligente ud.”

Skræmt fra vid og sans bakkede premierministerens datter 
væk fra ham, mens hun prøvede at glatte sit hår, der havde 
rejst sig på hendes hoved.

“Og ved du hvad, fi skefjæs? Sørg for, at alle får at vide, at 
jeg mener det alvorligt. Hvis ikke du gør det, tvinger du mig 
ud i en vulgær magtdemonstration. Er du med, fi skefjæs?”

Premierministeren afsluttede med et tøset fnis, hvilket var 
mere end hans lille datter kunne klare. Hun begyndte at 
skrige.

“Spædbørn er nogen besynderligt udseende væsner,” bemær-
kede Nimrod. “Jeg mener, de er ret væmmelige, er de ikke?”

Han var på besøg i New York for at se sin nyfødte niece 
og nevø, der havde fået navnene Philippa og John Gaunt, 
og han betragtede tvillingerne med noget nær gru. Han 
afskyede i den grad spædbørn, ikke mindst fordi han alt for 
klart huskede hele den snaskede, tissevåde oplevelse ved 
selv at have været det. Sådan er det ofte med en moden 
djinn; mange udvikler en nådesløst ufejlbarlig erindring om 
alt, hvad der er hændt dem, og de er helt ude af stand til at 
glemme noget af det. “Er det ikke også sært, at de næsten 
alle sammen har en vis lighed med Winston Churchill. Eller 
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Benito Mussolini. De er både utætte og ildelugtende, og så 
er der også deres medfødte krav på at være midtpunkt for al 
opmærksomhed.”

Nimrods søster, Layla, der også var en djinn, sad stift i sin 
hospitalsseng og lyttede med stigende irritation på sin brors 
taktløse kommentarer, mens tvillingerne, der også fornem-
mede deres onkels inderlige afsky, begyndte at hyle højt i kor 
som et par sultne katte.

“Og tvillinger!” tilføjede Nimrod, idet han hævede sin 
stemme for at overdøve støjen. “Der fi k du virkelig hæn-
derne fulde, min søde. Når jeg ser på de to små bæster, 
begynder jeg at tro på legenden om Roms grundlæggelse, 
hvor tvillingerne Romulus og Remus blev lagt i et trug og 
kastet i fl oden Tiberen for dernæst at blive frelst af en ulv-
inde og en spætte. Ja, man må sige, at de sætter deres omgi-
velser på prøve. Ejendommeligt som de svinger med armene 
som et par hummere, der ikke er kogt længe nok.”

“Var der ellers noget, du ville?” spurgte Layla med et tål-
modigt smil. “Eller kom du hele vejen fra London blot for at 
sige grovheder om mine børn?”

“Grovheder? Mig? Må jeg være fri,” protesterede Nimrod 
og samlede en skotøjsæske op fra gulvet. “Som deres eneste 
onkel har jeg i henhold til traditionen medbragt en gedigen 
olielampe til dem hver. Ikke noget bras af tin fra Malaysia, 
vil jeg understrege. Disse lamper er af massivt sølv. Den ægte 
vare fra det Osmanniske Rige. Lampernes indre er designet 
af ingen ringere end mig selv.”

“Beklager, men du kommer til at tage dem med dig igen,” 
sagde Layla. “Mine børn skal ikke opfostres som djinn’er, 
men som menneskelige væsner.”

“Pokkerpolereme, Layla,” udbrød han. “Hvad i alverden 
er det, du siger?”

PROLOG
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“Du hørte mig udmærket,” sagde Layla. “Deres far er et 
menneske, så hvorfor ikke?”

“Han er skam et ganske sympatisk menneske,” sagde 
Nimrod. “Men disse børn er ikke, og vil aldrig blive, almin-
delige verdslige. Det ved du også godt.”

“Jeg bryder mig ikke om, at du bruger det udtryk,” sagde 
Layla.

“Almindelige verdslige?” gentog Nimrod. “Hvorfor ikke? 
Det er jo præcis, hvad et menneske er, min kære. Man 
kommer ikke uden om det faktum, at djinnkraften kun kan 
videregives gennem moderen. På et eller andet tidspunkt i 
fremtiden, højst sandsynligt om ti-tolv års tid, når deres vis-
domstænder vokser ud, vil du og Edward blive nødt til at for-
holde jer til virkeligheden, nemlig hvad tvillingerne er. De 
er lampens børn, Layla.”

“Det vil jeg bede dig glemme alt om,” sagde Layla, “Og 
lad os være i fred nu og fremover. Jeg vil ikke længere have 
nogen kontakt med djinnsamfundet. Og det gælder også dig, 
kære bror.”

“Udmærket,” sagde Nimrod og følte sig dybt såret. “Men 
husk, du kan måske nok fjerne barnet fra djinn’ernes verden, 
men du kan ikke fjerne djinnen i barnet.”

Nimrod fl øj tilbage til London samme dag.
Efter hjemkomsten fra New York gik Nimrod ned til kæl-

derhvælvingen, hvor han begyndte at pakke de to osman-
niske sølvolielamper, som han ellers ville have foræret til 
John og Philippa, ind i avispapir. Midt i emballeringen af 
lamperne dukkede hans enarmede butler, Mukke, op i dør-
åbningen:

“Der står en person i hallen, sir,” sagde han og betonede 
ordet “person” på samme måde som en anden butler ville 
have sagt “gris” eller “hyæne”. “Han er meget opsat på at 
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tale med Dem omgående.”
“Har denne person et navn?”
“Det falder mig en smule vanskeligt at sige det, sir.”
“Hvorfor? Er du pludselig blevet mundlam, Mukke?”
“Jeg mente blot, at navnet er en kende vanskeligt for mig 

at udtale, sir.”
“Prøv nu bare.”
“Udmærket, sir.” Mukkes ansigt blev stramt af koncentra-

tion, idet han gjorde sig klar til at sige: “Dr. Ruchira P. War-
nakulasuriya.”

“Ja, nu kan jeg godt se, hvad du mener, Mukke. Det er lidt 
af en mundfuld. Har du nogen anelse om, hvad han vil?”

“Han ville ikke sige præcis, hvad han ville, sir. Kun at det 
drejer sig om en sag af allerhøjeste betydning for landets 
sikkerhed. Han sagde også, at De kendte hans far, fakiren 
Murugan.”

“Du må hellere vise ham ind i biblioteket, Mukke.”
“Javel, sir,” sagde Mukke og vimsede af sted, mens han 

mumlede lavmælt hen for sig.
Nimrod låste de to olielamper ind i hvælvingen, hvoref-

ter han gik op for at møde sin gæst. Doktor Ruchiras heden-
gangne far, en berømt indisk hellig mand, havde ganske rig-
tigt hørt til Nimrods bekendte. Som tegn på sin religiøse 
fromhed og store hellighed havde fakiren tilbragt ti år af 
sit liv siddende på en lang pæl med otte dolke begravet i sit 
bryst og sin ryg. Det var den slags ting, hellige mænd gjorde 
i lande som Indien. Nimrod havde aldrig begrebet hvorfor, 
selvom det lod til at gøre dem lykkelige på en sær forskruet 
måde, men Nimrod var ikke den, der blandede sig i andres 
opfattelse af lykke.

Inde i biblioteket mødte Nimrod en lille fi rskåren mand 
iført et blåt nålestribet jakkesæt, briller med farvet glas 

PROLOG
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og et fl ot armbåndsur af guld. Doktoren besad en utvun-
gen belevenhed, der var resultatet af en fi n uddannelse fra 
adskillige hæderkronede skoler og højere læreanstalter, der-
iblandt Eton college, Groton, Harvard, London University 
og adskillige medicinske fakulteter, herunder Birmingham 
og Edinburgh. Da gæsten så Nimrod, bukkede han og kys-
sede så respektfuldt Nimrods hånd. Fakir Murugan havde 
vidst, at Nimrod var en djinn, og det var derfor nærliggende, 
at sønnen også vidste det.

Doktoren gik lige til sagen. “Tilgiv mig, at jeg sådan 
kommer uanmeldt, højtærede sir,” sagde han. “Men det var 
bydende nødvendigt, da en alvorlig situation af national 
betydning er opstået.”

“Ja,” sagde Nimrod og tændte sig en cigar. “Det fortalte 
Mukke mig.”

“Jeg driver en succesfuld lægepraksis i Harley Street. En af 
mine patienter er premierministerens hustru, fru Widmer-
pool. I årenes løb er jeg blevet hendes ven og fortrolige.” Dr. 
Warnakulasuriya pillede forlegent ved sit slips, som om han 
var fl ov over at nævne en så kendt og indfl ydelsesrig per-
sons navn.

“Det må være dejligt for Dem,” sagde Nimrod, der ikke var 
det mindste imponeret. Fru Widmerpool havde altid fore-
kommet ham at være et temmelig fjollet kvindemenneske.

“Javist,” sagde dr. Warnakulasuriya. “Og det er netop derfor, 
at jeg, og ikke hr. Widmerpools egen læge, blev involveret i 
en situation, der kræver megen fi nfølelse og diskretion.”

“Jeg er lutter ører,” sagde Nimrod og blæste en røgring, der 
bølgende tog form af adskillige store menneskelige ører.

“Det må jeg sige,” udbrød dr. Warnakulasuryia og betrag-
tede de rygende ører. “Meget imponerende.” Men så kom 
han i tanke om sagens alvor og fortsatte: “Sir, det forholder 
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sig sådan, at jeg er blevet overbevist om, at hr. Widmerpool 
er besat af en djinn. Jeg er kommet for at bede Dem om at 
foretage en djinnuddrivelse.”

“En djinnuddrivelse?” sagde Nimrod. “Hvad får Dem til at 
tro, at det netop drejer sig om en djinnbesættelse og ikke 
noget andet? En dæmon, måske?”

“Nu er jeg jo ikke min far, sir,” sagde dr. Warnakulasuryia. 
“Men min viden om djinn’er strækker sig dog så langt, at 
jeg er overbevist om, at dette drejer sig om en djinnbesæt-
telse. Hvis vi for eksempel ser på hr. Widmerpools sovevæ-
relse, hvor han for øjeblikket holdes fastspændt, er der hedt 
i rummet frem for koldt. Jeg prøvede desuden at stryge en 
tændstik nær hans mund, og han pustede ikke fl ammen ud 
men sugede den derimod i sig på samme måde, som når man 
søber te fra en underkop.”

“Javel, det er en ganske sigende iagttagelse,” nikkede 
Nimrod. “Er der andet? En speciel lugt, måske?”

“Jeg bemærkede en stærk lugt af svovl,” sagde dr. Warna-
kulasuriya.

“Beskriv stemmen, der talte til Dem, da De kommunike-
rede med premierministeren.”

“Det var en ung piges stemme,” sagde doktoren. “Jeg vil 
mene, en tolvårigs. Dannet. Amerikansk. Ondsindet og 
uforskammet. Hun giver ordrer til alle, der kommer i nær-
heden. Det virker, som om hun forventer at blive adlydt, 
eftersom hun bruger premierministeren som talerør. Til at 
begynde med var ordrerne enslydende: en mand skulle arre-
steres og bringes til Londons Tower til senere henrettelse 
ved halshugning.”

“Virkelig? Hvad var navnet på denne mand?”
“Et usædvanligt navn. Det lød fremmedartet, altså ikke 

engelsk, mener jeg. Her, jeg skrev det ned.” Dr. Warnaku-

PROLOG
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lasuriya ledte i sin vestelomme og rakte dernæst Nimrod et 
lille forretningskort med et navn kradset ned på bagsiden. 

“Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har stavet det rigtigt.”
Nimrod så på navnet i tavshed og puttede til sidst kortet i 

sin bukselomme. “Fortsæt,” sagde han. “Du siger, at ordrerne 
var enslydende til at begynde med. Hvad ændrede hun dem 
til senere?”

“Da det stod klart, at ingen ville arrestere denne mand, 
skiftede ordrerne karakter. Det lod til, at de kun blev frem-
sagt for at belaste hr. Widmerpool og få ham til at virke split-
tergal. Hun beordrede for eksempel hans pressesekretær til 
at udstede en arrestordre på den amerikanske præsident med 
en anklage for højforræderi, hvis ikke han rev Uafhængig-
hedserklæringen i stumper og stykke og omgående fl øj til 
England for at sværge troskab til Hendes Majestæt, Dron-
ningen.”

Nimrod smilede. “Unægtelig en interessant tanke,” sagde 
han. “Gad vide, om det ville fungere.” Han tænkte lidt. “Sig 
mig, dr. Warnakulasuriya, holder man kat i Downing Street 
nr. 10?”

“En kat? Ja, det mener jeg. Hvorfor?”
“Fordi vi får brug for en kat, hvis vi skal gennemføre denne 

uddrivelse.”
“De indvilliger altså i at hjælpe?”
Nimrod så ud ad vinduet og smilede. “Tja, hvorfor ikke? 

Det er en udmærket dag til en uddrivelse.”

Katten i Downing Street hed Boothby. Han var en adopteret 
vildkat; et langhåret sort og hvidt væsen med en svaghed for 
småkager. Til trods for at han var berygtet for at sætte klø-
erne i fugleunger, var Boothby meget afholdt i nummer 10. 
Indtil den morgen i april da Nimrod ankom, havde katten 
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ikke oplevet fortrædeligheder her på adressen bortset fra en 
enkelt episode, hvor den næsten blev kørt over af den ame-
rikanske præsidents to tonstunge skudsikre cadillac.

Så snart Nimrod blev vist indenfor i nummer 10, bad han 
om at få Boothby at se, ikke hr. Widmerpool. Katten var 
ikke umiddelbart i nærheden, så doktoren gav sig frivilligt 
til at lede. Nimrod blev i mellemtiden vist ind i et af husets 
fornemme saloner, søjleværelset, hvor dr. Warnakulasuriya 
ti minutter senere sluttede sig til ham med katten i favnen. 
Doktoren brød sig ikke om katte; han var ærgerlig over at få 
kattehår overalt på sit skræddersyede jakkesæt, men værst af 
alt var de fægtende kløer fra det desperate dyr, der prøvede 
at slippe ud af mandens modvillige greb.

“Auv,” sagde doktoren og sugede blodet af sin håndryg. 
“Afskyelige lille skadedyr! Hvad bilder du dig ind, dit udyr.”

Et kort øjeblik så det ud, som om han ville sparke katten, 
men Nimrod, der fornemmede den virkelige grund til kat-
tens desperation, samlede den op. “Dette rum er hjemsøgt, 
doktor,” forklarede han. “Af fru Gladstones spøgelse. Vi må 
hellere fi nde et andet lokale, for ellers får vi den aldrig til 
at slappe af længe nok til at jeg kan ... øh ... gøre, hvad der 
må gøres.”

Doktoren, der åbenbart var huskendt i nummer 10, førte 
an til terracottaværelset, hvor Nimrod, stadig med Boothby 
i favnen, satte sig i en sofa og begyndte at stryge sin nye kat-
teven med hårene.

“Vil De være så elskværdig at række mig det askebæger,” 
sagde han til doktoren.

Doktoren rakte ham det.
“Sig mig, gav De premierministeren noget at drikke. Et 

glas vand, måske?”
“Nej, jeg tog hans puls – den var meget hurtig. Jeg tog også 
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en blodprøve, så på hans pupiller og hans tunge, og jeg tryk-
kede på lymfekirtlerne i halsen for at undersøge, om de var 
hævede, hvilket de faktisk var. Og nu, hvor jeg tænker nær-
mere over det, så opstod den svovlagtige lugt først, efter at 
jeg havde trykket på hr. Widmerpools lymfekirtler.”

“Det er fordi lymfekirtlerne er arnestedet for besættelsen,” 
sagde Nimrod. “Det er stedet, hvor en djinn vælger at tage 
bolig, så at sige. Da du masserede kirtlerne, fi k du premi-
erministerens krop til at afsondre ren svovlessens. Djinn’er 
har et langt højere svovlniveau end almindelige dødelige 
– jeg mener, mennesker. Til din information indeholder den 
gennemsnitlige menneskelige krop kun svovl nok til at tage 
livet af lopperne på en stor hund. Men den gennemsnit-
lige djinn’s krop indeholder tilstrækkeligt svovl til at slå alle 
lopperne ihjel på en behåret mammut. Af denne grund har 
menneskene en langt bedre lugtesans end en djinn. Det er 
en af de få fordele, mennesket har frem for os.”

Nimrod fortalte ikke dr. Warnakulasuriya alt dette, fordi 
han ønskede at udvide doktorens viden om djinnens væsen 
– den slags oplysninger forbeholdt han ellers kun de indvi-
ede – men fordi han vidste, at lyden af hans dybe, klangfulde 
stemme havde en beroligende virkning på katten. Nimrod 
ville gøre Boothby så rolig, at han måske ville fi nde sig i, at 
der blev pillet ved hans knurhår.

En kat har fi retyve bevægelige knurhår, tolv på hver side 
af snuden, og Nimrod havde brug for syv af dem til at udføre 
ritualet i en djinnuddrivelse, også kaldet Katto, selvom dette 
navn absolut intet har med katte at gøre. Nimrod var ingen 
grusom mand, og han fandt det ærligt talt ulykkeligt, når 
ritualet forbød brug af djinnkraft til at få fat i en kats knur-
hår, eftersom det var naturgivent, at Boothby ville prote-
stere mod at blive berøvet en tredjedel af sine knurhår. Mens 

Lampens børn 3.indd   20Lampens børn 3.indd   20 18-04-2007   13:50:5518-04-2007   13:50:55



— 21 —

han talte til doktoren, spekulerede Nimrod på, hvordan han 
skulle gøre skaden god igen, når tyveriet af Boothbys knur-
hår var gennemført.

“Tilgiv mig, at jeg minder Dem om det, sir,” sagde dr. War-
nakulasuriya, idet han kastede et nervøst blik mod loftet, 

“men denne situation kræver snarlig handling. Premier-
ministeren har en frokostaftale med den tyske rigskansler, 
så måske kunne De kaste et blik på ham nu og vurdere, hvad 
der skal gøres.”

Dr. Warnakulasuriya smilede nervøst. Han havde ingen 
anelse om, hvorfor Nimrod tillagde katten så stor betydning, 
når premierministeren nu lå i et værelse ovenpå og sludrede 
løs som en skolepige. På den anden side var han dog også 
klar over at visse djinn’er kunne være lunefuldt opfarende, 
ifølge hans hedengangne far, og derfor ofte måtte stryges 
med hårene og smigres, før de ville foretage sig noget som 
helst for et menneske. Derfor gjorde doktoren et ydmygt buk, 
idet han tilføjede: “Altså, når De er færdig med at lege med 
katten, sir.”

Nimrod sagde intet, men fortsatte med at klø Boothby 
under hagen. Katten spandt veltilfreds, og i et kort øje-
blik kom doktoren også til at lukke sine øjne på samme 
afslappede måde. Nimrods beroligende effekt på katten var 
smittende, faktisk en smule hypnotiserende. Men i næste 
sekund røg doktoren næsten op i loftet af chok, da Boothby 
udstødte et skingrende hyl og desperat klatrede op i gardi-
nerne. Nimrod smed noget i askebægret og gik hen til vin-
duet med raske skridt.

“QWERTUIOPÅ!”
Doktoren kunne ikke holde et gisp tilbage, da et stort fad 

med rå fi sk på magisk vis dukkede op i djinnens udstrakte 
hånd. Han havde ingen anelse om årsagen til kattens vold-

PROLOG
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somme reaktion, men det forekom heller ikke at være vig-
tigt efter denne demonstration af overnaturlig kraft. Det var 
første gang, dr. Warnakulasuriya havde set en djinn udøve 
sin magt, og det gjorde et umådeligt dybt indtryk på ham. I 
mellemtiden holdt Nimrod fi skefadet op til gardinstangen, 
hvor Boothby havde søgt tilfl ugt, og gav katten sin uforbe-
holdne undskyldning.

“Fisken,” hviskede doktoren. “De fi k den til at dukke op af 
det rene ingenting. Bare sådan uden videre, eller tager jeg 
fejl?”

“Ja, det er da det mindste, jeg kan gøre til gengæld for 
Boothbys assistance i dette ritual,” sagde Nimrod. “Synes 
De ikke?” Han lod katten indsnuse fi skens aroma, før han 
satte fadet på gulvet.

“Javel, sir, men jeg er ikke helt med på, hvordan det hænger 
sammen. Hvordan kan katten egentlig hjælpe os?”

“Det har han allerede gjort,” sagde Nimrod og tog askebæ-
geret for at vise doktoren de syv knurhår, han havde plukket 
ud af Boothby.

“Knurhår!”
Nimrod misforstod doktorens forvirrede ansigtsudtryk 

og gik ud fra, at manden var chokeret over overgrebet på 
katten, så han skyndte sig at sige: “Ingen fare, de vokser ud 
igen.” Han nikkede hen mod døren. “Godt, skal vi så se at 
komme i sving?”

Nimrod trådte langsomt ind i premierministerens sove-
værelse. Storbritanniens og Nordirlands premierminister, 
hr. Kenneth Widmerpool, lå på ryggen med hovedet støt-
tet af en pude. Ved sengekanten stod en høj blond kvinde; 
Nimrod genkendte hende omgående som premierministe-
rens hustru, Sheila. Hun havde armene over kors og så på 
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samme tid anspændt og udmattet ud. Temmelig tyk, tænkte 
han uvilkårligt. I en stol i et hjørne af rummet sad en pige 
på elleve eller tolv år. Han gættede, at det måtte være pre-
mierministerens yngste datter, Lucinda. Bag hende stod pre-
mierministerens pressesekretær og betragtede dr. Warnaku-
lasuriya og Nimrod med en blanding af lettelse og irrita-
tion.

“Det var sandelig på tide,” sagde han og kastede et blik på 
sit armbåndsur. Så tog han vantro Nimrods røde jakkesæt 
i øjesyn og tilføjede: “Og hvem skal du forestille? Juleman-
den?”

Men premierministerens hustru var mere påskønnende og 
gæstfri. Hun kom tårevædet hen og trykkede Nimrods hånd. 

“Jeg er dybt taknemmelig for, at De ville komme,” sagde hun. 
“Dybt taknemmelig.”

“Nu må De være rolig, kære frue,” sagde Nimrod og snu-
sede i luften. “Premierministeren er snart befriet fra denne 
situation, kan jeg forsikre Dem.” Han førte hende længere 
væk fra sengen.

“Jaså? Og hvem er du, om jeg må spørge?” Det var premi-
erministeren, der talte – eller rettere, den unge kvindelige 
djinn, der besatte hans krop. Nimrod var slet ikke i tvivl om 
det. Lugten af svovl, der emmede ud, da premierministeren 
åbnede og lukkede sin mund, var ikke til at tage fejl af.

“Jeg kunne jo stille dig det samme spørgsmål,” sagde 
Nimrod. Han satte sig ned på sengekanten. “Men jeg er nu 
mere interesseret i, hvorfor du gør det her. Flaskendrøneme 
hvor er det forargeligt, at se dig behandle premierministeren 
på den uforskammede måde.”

“Men det er jo netop problemet, ikke? Du kan jo ikke se 
mig. Ikke hvis jeg ikke giver dig lov.”

“Jeg beder dig pænt om at forlade ham. Nu.”

PROLOG
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“Og hvad hvis jeg ikke vil,” lød det fnisende.
“Så må jeg jo hjælpe dig af sted.”
“Nå, så det tror du. Hvordan havde du tænkt dig at gøre 

det?”
“Det er min egen sag.”
Pigen fnisede og fi k premierministeren til at sætte sig op. 

“Jeg har det alt for sjovt til at tage af sted nu,” sagde hun. “Se 
her.” Mens hun talte, drejede premierministerens hoved sig 
langsomt hele vejen rundt på halsen med en grufuld knir-
kende lyd, næsten som når man vrider og trækker i tykt 
læder.

Premierministerens hustru kvalte et skrig med bagsiden af 
sin hånd og gemte sit ansigt mod pressesekretærens skulder. 
Da premierministerens hoved var kommet alle 360 grader 
rundt, fnisede hans tilfangetager igen og sagde: “Når jeg kan 
gøre det ved hans hoved, hvad tror du så ikke at jeg kan gøre 
ved hans parti og hans politik?”

Nimrod gjorde en affærdigende håndbevægelse og mum-
lede lavmælt sit fokusord: “QWERTUIOPÅ!”

Den anden djinn mærkede omgående, at der var noget 
galt. “Hvad skete der? Hvad gjorde du? Jeg kan ikke bevæge 
mig.”

“Ikke noget at blive nervøs for,” sagde Nimrod. “Jeg har 
såmænd bare tøjlet dig, så at sige.”

“Hvorfor? Hvad vil du gøre?”
“Det spekulerede jeg også på,” mumlede dr. Warnakula-

suriya.
“Tilkald politiet,” råbte stemmen inden i premierministe-

ren, “og få omgående denne mand arresteret.”
“Du har givet dine sidste ordrer,” sagde Nimrod og tog en 

af kattens knurhår fra askebægeret. “Flasken ta’ mig, om 
ikke du har.”
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Premierministeren stirrede vagtsomt på knurhåret. “Hvad 
er det?”

Nimrod tog en lighter op af lommen i sin røde jakke. “Jeg 
går ud fra, at du har hørt talemåden, at en brændt kat lugter 
ilde. Ja, der er ingen tvivl om, at det er den værst tænkelige 
lugt for en djinn.” Nimrod klukkede. “I ældgammel tid kræ-
vede Katto-ritualet til djinnuddrivelse en hel kat, men nu 
om dage er vi heldigvis ikke så grusomme. Her behøves kun 
syv knurhår fra en kat.”

Nimrod viftede med fi ngrene, og ud af den tomme luft 
fremdrog han en næseklemme for svømmere. Dr. Warnaku-
lasuriya stod lige ved siden og så forundret Nimrod klemme 
den fast over sine næsebor, så han ikke behøvede at indånde 
lugten af brændte knurhår. “Jeg skulle tage meget fejl, om 
ikke du selv håbede at frembringe en stinkende politisk sup-
pedas med denne forestilling.”

“Det var slet ikke meningen,” sagde djinnen inden i pre-
mierministeren. “I hvert fald ikke i starten. Jeg gjorde det 
kun fordi jeg ville have Iblis arresteret. Arresteret, henret-
tet og tortureret. Altså, ikke nødvendigvis i den rækkefølge. 
Du har vel hørt om Iblis? Takket være ham er min familie 
fuldstændig ødelagt.”

Nimrod nikkede. Navnet Iblis var ham udmærket bekendt. 
Som overhoved for ifritterne, en af de tre stammer af onde 
djinn’er, blev Iblis anset for at være den ondeste djinn i 
verden.

“Hvad i alverden fi k dig til at tro, at premierministeren 
kunne hjælpe?” spurgte Nimrod.

“Ingen anden djinn, selv ikke min egen far, lader til at 
turde gøre noget ved hans ondskab,” sagde stemmen. “Derfor 
besluttede jeg mig for at søge hjælp hos dødelige. Altså, pre-
mierministeren. Men nu hvor jeg er her, kan jeg godt se, at 

PROLOG
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han ikke er den mand, jeg troede, han var. Min mor bliver 
virkelig skuffet, når jeg fortæller hende det. Hun går altid og 
snakker om, at han er sådan en stor mand. Men det er han 
altså bare ikke. Han har slet ingen magt.”

“Og nu får du din sidste chance for at forlade ham,” sagde 
Nimrod.

“Polér min lampe,” lød det hånligt fra djinnen. “En mand 
har slet ikke ret til at lede et land, hvis han ikke kan få folk 
bag lås og slå, når han vil. Derfor skal han straffes for at være 
uduelig, og det vil jeg gøre ved at lade ham blamere sig som 
et politisk stinkdyr.” Hun lo. “Du skal endelig ikke tro, det 
er for sjov.”

“Du skal nok selv få din solide dosis stank,” sagde 
Nimrod.

“Du bluffer.”
“Det skal vi nok få at se.”
Da premierministerens hoved og krop var holdt ubevæ-

gelig i en skruestik af Nimrods magt, var det umuligt for den 
uvorne juniordjinn at undgå røgen fra de brændende katte-
knurhår, som Nimrod holdt lige under premierministerens 
næsebor. Den skarpe os blev suget helt op i bihulerne og ned 
i lungerne, hvorfra den trængte ind i hans blodstrøm.

“Aargh! Hold op, det stinker forfærdeligt. Få det væk!”
“Du bad selv om det.” Nimrod smed asken fra knurhåret 

og tændte endnu et, mens hr. Widmerpools blodstrøm bar 
de mikroskopiske partikler af svitset kat frem til lymfekirt-
lerne i hans hals og derfra videre til hans hjerne. Stanken af 
Boothbys brændende knurhår var nu så gennemtrængende, 
at Lucinda Widmerpool var nødt til at holde en hånd op 
foran næse og mund. Men et sekund senere glemte hun sin 
trang til at holde sig for næsen, fordi hun i stedet blev grebet 
af en stærkere trang til at pege på et chokerende tableau.
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Sengen hæver sig fra gulvet!
Hun stirrede lamslået på den. 30 cm. oppe. 50 cm. 1 meter 

over gulvet. Vægten af hendes far og manden i det røde jak-
kesæt, der holdt det brændende katteknurhår, lod slet ikke 
til at betyde det mindste. Sengen svævede endnu 30 cm. 
over gulvet og hang i luften som det store nummer i et tryl-
leshow.

“Du milde himmel,” udbrød fru Widmerpool, mens presse-
sekretæren måtte bruge et par solide bandeord for at tackle 
situationen.

“Ingen grund til at blive forskrækket, kære frue,” sagde 
Nimrod deroppefra og antændte det sjette knurhår. “Det er, 
hvad vi kalder “fl yvende tæppe-stadiet” af uddrivelsen, hvor 
djinnen bliver overvældet af en trang til at fl yve væk. Nu er 
vi der næsten. Et knurhår mere burde gøre udslaget.”

“Du almægtige,” fortsatte premierministerens hustru, der 
var mindre optaget af den fl yvende seng, end hvad der nu 
blev afsløret på gulvet under den; halvt spiste pizzaer, gamle 
aviser, afklippede tånegle, adskillige dokumenter stemplet 
Tophemmeligt, nogle umage sokker, en parkeringsbøde, et par 
snavsede underbukser, et signeret fotografi  af Hendes Maje-
stæt Dronningen, tyggegummi (gennemtygget), nogle uden-
landske mønter (fl est franske) og en knækket tennisketsjer.

“Træd tilbage, frue,” råbte Nimrod, da fru Widmerpool 
bøjede sig ned for at tage billedet af dronningen.

I næste øjeblik faldt sengen brat ned på gulvet, og sove-
værelsets vindue fl øj op, da den uvorne usynlige djinn forlod 
kamppladsen.

“Og vi har en vinder,” erklærede Nimrod. “Men det var 
lige på et hængende hår, eller skal jeg sige, knurhår. Han 
gjorde en håndbevægelse, mens han mumlede sit fokusord 
og dermed ophævede sin magiske skruestik fra premiermini-

PROLOG
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sterens krop; han lignede allerede sig selv igen og, hvad der 
var mere vigtigt, lød også som sig selv.

“Hvad foregår der?” spurgte han nervøst.
Nimrod rejste sig op og fjernede sig fra sengen, mens dr. 

Warnakulasuriya trådte frem for at tage hr. Widmerpools 
puls og sætte et stetoskop mod hans brystkasse.

“Jeg kan forsikre jer om, at jeg har det fi nt.” Premiermini-
steren smilede, da hans datter rakte hans plysbjørn frem.

“Premierminister,” sagde Nimrod. “Har De nogen erin-
dring om, hvad der skete med Dem?”

Hr. Widmerpool så fjoget ud. “Et mareridt, gik jeg ud fra,” 
sagde han. “Jeg havde hverken kontrol over mine ord eller 
handlinger. Det var, som om der befandt sig en fremmed i 
mit hoved; én der bestemte, hvad jeg sagde og gjorde.” Han 
kastede et hurtigt blik hen på sin pressesekretær, som om 
han ville sikre sig, at han ikke kom på glatis med sine udta-
lelser. “Jeg mener, det var en pige. En temmelig ung pige, 
ikke ældre end min datter, vil jeg tro.”

“Er det muligt, at denne pige havde et navn?” spurgte 
Nimrod.

“Svært at sige.” Hr. Widmerpool tænkte sig kortvarigt om 
og trak usikkert på skuldrene. “Tina?” Han så på Nimrod. 

“Virker det navn bekendt?”
Nimrod rystede på hovedet. “Nå, jeg beklager, men jeg 

må af sted, sir.”
Nimrod affærdigede de mange overvældede udbrud af tak-

nemmelighed, han blev overdænget med. Selv premiermi-
nisterens ellers så vredladne pressechef var overstrømmende 
af glæde. “Snik snak,” sagde Nimrod. “Ingen grund til tak. 
Det er lampenpolerme helt overfl ødigt. Det var min simple 
pligt som englænder og patriot. Vi kan jo ikke have, at den 
britiske premierminister blamerer sig foran den tyske kans-
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ler. Det lader vi den franske præsident om.”
Dr. Warnakulasuriya fulgte Nimrod ud i hallen, hvor 

han dybt respektfuldt kyssede Nimrods hånd endnu en 
gang. “Min far, fakiren, fortalte mig om djinn’er og deres 
store kræfter,” sagde han. “Men, sir, jeg skammer mig over 
at måtte sige, at jeg ikke rigtigt troede på ham. Jeg er viden-
skabsmand, forstår De. Overtro er ikke mit område.”

“Men ikke desto mindre var det netop Dem, der bragte 
mig hertil.”

“Jeg må indrømme, Nimrod, at jeg kun halvhjertet troede, 
at De kunne udrette noget. Men det ændrede sig, da sengen 
svævede. For ikke at nævne da De tryllede en næseklemme 
ud af den tomme luft. Og så var der jo også fi sken til 
Boothby.”

“Flaskenlureme, det var kun en fi sk, ikke en guldbarre,” 
sagde Nimrod beskedent.

“Men det kunne lige så godt have været en guldbarre, 
kunne det ikke? Og djinn’en De uddrev fra hr. Widmerpool. 
Et væsen, der har magt til at gøre sådan noget, at besætte 
hans krop på den måde. Man tør jo slet ikke tænke på, hvad 
hun kunne have gjort.”

“Det var et held for os alle at hun havde så ringe, eller 
måske slet ingen, erfaring i at håndtere sådan en besættelse. 
Hvis nu Tina, eller hvad hun hed, havde været behændig 
nok til at overtage ministerens talecentre, ville der måske 
ikke have været grænser for, hvad hun kunne have gjort.” 
Nimrod kastede et blik på sit armbåndsur. “Jeg tager ud og 
leder efter hende nu. Efter at have tilbragt mange timer i en 
andens krop får hun måske brug for min hjælp til at gen-
vinde sine kræfter i egen krop. Livløse kroppe, der ligger til-
fældige steder, har det med at blive fjernet og kørt væk. Det 
gælder også her i London.” Nimrod smilede stort og klap-
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pede doktoren på skulderen.
“Sig mig bare en ting,” sagde dr. Warnakulasuriya og tog 

sine briller af, “er det sandt, hvad man siger? Har I virkelig 
magten til at opfylde tre ønsker?”

Nimrod kunne godt mærke, hvor samtalen var på vej hen. 
“Deres far, som var en meget klog mand, sagde engang til 
mig, at det er bedre for et menneske at have en vilje end et 
ønske.”

Doktoren nikkede alvorligt, men Nimrod kunne se, at han 
næppe så visdommen i sin fars ord. Nimrod fornemmede en 
udefi nerbar forandring i mandens blik, men der skulle gå 
mere end ti år, før han til fulde forstod, hvorhen forandrin-
gen ville føre denne letbevægelige unge læge fra Indien.
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