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KAPITEL 4

DJUNIORMESTEREN

Nimrod havde omtalt djinn’erne ved hr. Rakshasas’ 
reception som medlemmer af New Yorks djinnsam-

fund, men de djinn’er, tvillingerne blev præsenteret for, 
kom faktisk fra hele verden. Morgan Mbulu var fra Syd-
afrika, Maud Merrow fra Irland, Oonagh Ponaturi fra New 
Zealand, Toshiro Tengu fra Japan og Stan Bunyip fra Austra-
lien. Et par stykker var også store navne i de almindelige 
dødeliges verden: Peri Bannu var en kendt fi lmskuespiller-
inde, Janet Jann var direktør for et fi lmselskab i Hollywood, 
Virdjinnia Nisse var en berømt billedhugger fra Norge, og 
David Kabikaj fra Canada havde fået Nobelprisen for sin 
forskning i insekter.

“Jeg forstår, at du allerede har mødt Frank Vodyannoy,” 
sagde Nimrod til John og trak tvillingerne med hen til fi re 
djinn’er, der stod og talte med hinanden ved et stort bord 
med et større antal eksemplarer af hr. Rakshasas’ bog på. “Og 
I kender naturligvis begge den fortryllende doktor Jenny 
Sachertorte og hendes søn Dybbuk.”

Tvillingerne nikkede koldt til Dybbuk, som modtog dem 
med sin sædvanlige blanding af morskab og foragt. I hvert 
fald indtil hans mor puffede ham i siden med albuen.

“Dybbuk har noget, han gerne vil sige til jer to,” sagde hun 
og smilede sødt til tvillingerne. “Ikke sandt, skat?”
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Dybbuk rullede med øjnene og gryntede: “Undskyld.”
“Jeres mor har fortalt, hvordan det gik til,” sagde dr. Sacher-

torte. “Dybbuk narrede jer til at gøre noget grimt ved min 
eksmands kone. Men han er en god djinn på bunden. Og 
han har lovet, at han aldrig mere vil lave sådan nogle numre 
med jer – ikke også, min dreng?”

“Jojo,” stønnede Dybbuk. “Det skal nok passe. Klart.”
“I modsat fald vil han få hele min kraft at mærke. Ikke 

også, skat?”
“Det er det, jeg altid har sagt, doktor Sachertorte,” sagde 

hr. Rakshasas. “Kraften bryder igennem. Sommetider er der 
bare ingen vej udenom. Kattens glæde er musens gråd, eller 
hvad mener du, Nimrod?”

“Nu er alting jo på plads, og det er hovedsagen,” sagde 
Nimrod. “Den nye fru Sachertortes lejlighed ligner sig selv 
igen, og Dybbuk her er begyndt på et nyt og bedre liv. Ikke 
sandt, Dybbuk?”

“Buck,” sagde han og rullede atter med øjnene – en vane, 
som Philippa havde meget svært ved at forlige sig med. 

“Bare Buck, okay?”
“John,” sagde Nimrod. “Hvad med om du og ... øh, Buck 

fandt jer noget at spise, mens jeg veksler et par ord med Phi-
lippa?”

“God idé,” sagde John, og de to djinndrenge gik over til 
et stort bord, hvor der stod en mand og øste op af en enorm 
grydefuld ekstremt stærk chili con carne. Derefter morede 
de sig med at se, hvem af dem der kunne spise fl est chilipe-
bere.

“Sig mig engang,” sagde Nimrod og trak Philippa til side. 
“Hvordan triller dine astaragali for tiden?”

“Tja,” sagde hun og trak på skuldrene. “Lad mig sige det 
sådan, at de ikke ligger helt stille i bægeret. Men næsten.”
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Astaragali og tesserae er djinnord for terninger. Djinn’er 
spiller imidlertid et specielt terningspil, der kaldes djinn-
verso eller – hvis det skal være helt korrekt – djinnversok-
toannular. Djinnverso spilles med et krystalrafl ebæger med 
låg og syv oktangulære terninger – at de er oktangulære 
betyder, at de ikke har seks, men otte sider. De otte sider af 
djinn’ernes astaragali repræsenterer elementerne liv, rum, 
tid, ild, jord, luft, vand og held. Det er strengt forbudt at 
bruge djinnkraft under spillet, og krystalbægeret er konstru-
eret, så det afslører ethvert forsøg på at gøre det. Ud over til-
fældighedsfaktoren er det således alene deltagernes evne til 
at bluffe hinanden, der afgør spillet.

Philippa havde kun spillet djinnverso nogle måneder, 
men var allerede en særdeles god spiller. Hun spillede som 
regel med sin far og en af hans venner, en almindelig døde-
lig ved navn Bull Huxter, som var et af de få mennesker, der 
vidste, at Edward Gaunts tvillingebørn var djinn’er. Philippa 
vidste, at Nimrod ville spørge hende, om hun stillede op til 
det kommende VM i djinnverso, som blev afholdt hvert år 
mellem jul og nytår. Men Philippa havde endnu ikke beslut-
tet sig. Hun var den stille, tilbageholdende type og havde i 
modsætning til sin bror ingen større trang til at vise sig eller 
prøve at bevise noget over for sig selv – eller for den sags 
skyld over for nogen som helst anden.

Nimrod anede, hvordan det var fat. “Hellige lampe!” sagde 
han og tændte en stor cigar. “Selvfølgelig stiller du op! Med 
dit talent og dine færdigheder kan du da ikke andet. Pok-
kerfl askeme nej! Det er aldeles djinndiskutabelt, Philippa!” 
Han pustede en enorm røgsky ud, der tog form som et kæm-
pestort udråbstegn.

Philippa trak på skuldrene og forsøgte at skifte emne. “Du 
er nok stadig vild med de store cigarer,” sagde hun.
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“Prøv nu ikke at krybe udenom! Har du meldt dig til 
mesterskaberne, ja eller nej?”

“Nej. Og helt ærligt er jeg heller ikke sikker på, at jeg har 
lyst, onkel.”

“Jaja, det er jo din beslutning.” Nimrod tænkte sig om et 
øjeblik. “Hør, lad mig præsentere dig for en djinn på din 
egen alder: Lilith de Ghulle. Løjerlige folk, de Ghulles. De 
er en ond djinnslægt, der prøver at overbevise alle og enhver 
om, at de er gode. Eller i det mindste ikke så onde, som alle 
tror. Hvilket er grunden til, at Lilith og hendes mor Mimi 
overhovedet er her.” Nimrod smilede uudgrundeligt. “Hvem 
ved, måske kan tigeren alligevel blive from som et lam?”

Mimi de Ghulle var klædt i en pelsfrakke. Hun havde store 
ringe i ørerne, og en dyr lædertaske hang på hendes arm som 
en kæmpemæssig hængelås. Hun stod og talte med Frank 
Vodyannoy og gabte højlydt, som om hun dødkedede sig.

Philippa så på Mimi de Ghulle og gøs. Der var noget ved 
denne kvinde, hun ikke kunne lide, og det var noget andet 
og mere end det, Nimrod havde talt om. Da Mimi så på 
hende, virkede hendes blik så hadefuldt, at Philippa uvil-
kårligt veg et skridt tilbage.

“Hej Mimi,” sagde Nimrod venligt. “Nyder du det?”
“Ih ja,” sagde fru de Ghulle. Det lød, som om hun klemte 

ordene ud af mundvigen. “Jeg ville ikke gå glip af den recep-
tion for alt i verden.”

Philippa kunne se, at fru de Ghulle slet ikke mente det. 
Hun bemærkede også, at fru de Ghulles læber så ud, som 
om de var blevet pumpet op med en cykelpumpe – for ikke 
at tale om hendes næse; skønt den i sig selv var fuldendt og 
gjorde plastickirurgen ære, var den alt for lille til hendes 
ansigt og var med til at få det til at ligne et dødningehoved.

“Og det må være din kære datter Lilith,” sagde Nimrod.
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Lilith de Ghulle var nærmest en tro kopi af Mimi de 
Ghulle, selv med hensyn til pelsfrakken og valget af hånd-
taske. Men ligheden var ikke tiltalende, og Philippa tænkte, 
at Lilith lignede moren på samme måde, som nogle hunde 
ligner deres ejere (og, lige så tit, omvendt).

“Lilith, du skal hilse på min niece Philippa Gaunt.”
“Dav,” sagde Philippa.
Lilith sendte et ubehageligt, spydigt lille smil i retning af 

Philippa og tyggede videre på sit tyggegummi.
“Lilith er regerende djuniorverdensmester i djinnverso,” 

sagde Nimrod.
“Jep,” sagde fru de Ghulle. “Og hun vinder igen. Bare vent 

og se.”
“Hør engang, Lilith,” sagde Nimrod. “Kunne du ikke 

overtale Philippa til at stille op? Hun har ikke helt mod på 
det, men jeg er sikker på, at et par opmuntrende ord fra dig 
kunne gøre udslaget.”

Lilith, der ikke var ret meget ældre end Philippa, betrag-
tede Nimrod med slet skjult morskab. “Skal det være en 
vits? Det pattebarn har ikke en chance. Ikke så længe jeg 
er på banen.”

Nimrod lo nervøst, men Philippa kunne mærke, at hun 
blev rød i hovedet af arrigskab, da Lilith sendte hende det 
samme spottende blik.

“Lad mig give dig et godt råd, lille dengse,” vrængede 
Lilith. “Hold dig til dukkerne og kravlegården. Djinnverso 
er for voksne.”

Fru de Ghulle smilede et smil, der på én gang var forlegent 
og fuldt af stolthed. “Åh, det er bare hendes spøg. Ikke sandt, 
skattepige? Hun er i en vanskelig alder, Nimrod.”

“Ja, det kan jeg høre,” sagde Nimrod. “Meget vanskelig, 
må man sige.”
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Nimrod trak Philippa med over til det bord, Rakshasas’ 
bog var udstillet på.

“Det afgør sagen,” sagde Philippa bestemt. “Jeg stiller op. 
Bare for at få chancen for at slå den lede strigle.”

“Det var derfor, jeg syntes, du skulle møde hende,” kluklo 
Nimrod. “For at sikre mig, at du forstår, hvor vigtigt det er, 
at du bliver den næste djuniormester.”

“Tror du virkelig, jeg har en chance for at vinde?”
“Ellers ville jeg sandelig ikke have udsat dig for Lilith de 

Ghulle.”
“Så du tror ikke, tigeren er blevet from som et lam?”
Nimrod smilede. “Nej. Og jeg er faktisk ret sikker på, 

hvad Mimi de Ghulle er ude på. Hun forsøger at bilde nogen 
ind, at hun er hævet over alt det sædvanlige godt-og-ondt-
gnidder mellem vores side og de andre. En helt bestemt 
person.”

“Dig?”
“Lampenlyseme nej! Mimi er bedøvende ligeglad med, 

hvad jeg mener om hende. Nej, hun prøver at gøre ind-
tryk på den Blå Djinn af Babylon, og efter alle solemærker 
at dømme ser det sørgeligt nok ud til at lykkes. Meget tyder 
på, at Mimi bliver den næste Blå Djinn og kun venter på 
den endelige bekræftelse fra Ayesha, når hun kommer for at 
være overdommer under turneringen. Ayesha – det hedder 
den nuværende Blå Djinn – er på udkik efter en efterfølger. 
Det har hun faktisk været længe. Som alle ved, var det midt 
under djinnverso-VM’et tilbage i 1928, hun selv blev udpe-
get af den forrige Blå Djinn.”

“1928?” udbrød Philippa. “Hun må jo være oldgammel!”
“Langt over to hundrede,” sagde Nimrod. “Men glem ikke, 

at vi djinn’er ældes meget langsommere end mennesker, 
Philippa. Af ydre ligner hun vel en kvinde sidst i fi rserne.”
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“Men hvem er den Blå Djinn egentlig, og hvad laver hun?” 
ville Philippa vide.

“Hun er den symbolske leder af alle djinn’er, gode som 
onde. Det er en stilling, hun er i stand til at varetage, fordi 
hun selv hverken er god eller ond. Ayesha – fred være med 
hende – er hævet over det gode og det onde, og det er ene 
og alene derfor, hun kan forholde sig retfærdigt til begge 
sider. Ud over at tjene alle djinn’ers vel er hun den øver-
ste dommer i djinn’ernes retssystem. Det er op til hende at 
straffe dem, der har forbrudt sig mod Bagdad-reglerne.”

“Hvordan straffe? Og for eksempel hvem?”
“Det var Ayesha, der bestemte, at den fl aske, vi spærrede 

Iblis inde i, skal sendes i ti års eksil på et sted, han umuligt 
kan fl ygte fra. Som straf for at han myrdede den arme Hus-
sein Hussaout i Kairo.”

Iblis var overhoved for ifrit’erne, en meget ond stamme. 
Med sin nieces og nevøs hjælp havde Nimrod fået ham ned 
i en antik parfumefl aske, som Philippa havde troet lå i sikker 
forvaring i Nimrods køleskab i hans hus i Kairo.

“Hvor sender hun ham hen?” spurgte hun.
Nimrod så lidt forlegen ud. “Hun sender ham til Venus. 

Med den europæiske rumsonde.”
“Venus!” sagde Philippa. “Hvor grusomt.”
“Ja, der er næppe særlig rart deroppe,” nikkede Nimrod. 

“Men Iblis skal nu nok klare sig. Om en ti års tid sender de 
en ny sonde til Venus efter det meste af det udstyr, den første 
efterlod deroppe. Blandt andet beholderen med Iblis’ fl aske.”

Philippa rynkede panden. “Jeg ved godt, at han slog Hus-
sein Hussaout ihjel. Og at Hussein Hussaout havde en søn, 
der nu er faderløs. Men jeg synes alligevel, ti års eksil på 
Venus er en grusomt hård straf. Kunne vi ikke lægge et ord 
ind for ham?”
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“Det har jeg faktisk allerede forsøgt,” sagde Nimrod bedrø-
vet. “Men den Blå Djinn – himlen velsigne hende – har 
talt.”

“Hun må da være frygtelig hårdhjertet.”
“Lampenlyseme ja! Det er lige, hvad hun er. Dine ord 

er sandere, end du er klar over, Philippa. Den Blå Djinn 
har det hårdeste hjerte i hele verden. Hvordan kunne hun 
ellers være hinsides godt og ondt? Og det betyder altså, at 
djinn’erns retssystem indimellem kan virke noget brutalt. 
Akkurat ligesom menneskenes kan.” Nimrod tog et eksem-
plar af Bagdad-reglerne kort fortalt op fra bordet og bladede 
lidt i den. “Du kan læse en masse om hende her i bogen, 
hvis du er interesseret.”

Philippa var meget interesseret på en måde, hun selv ikke 
helt forstod. Derfor virkede det som et endnu mere forbløf-
fende sammentræf, at hun allerede dagen efter receptionen 
så den Blå Djinn af Babylon i egen høje person.

Philippa kom gående hen ad Fifth Avenue efter at have 
spillet djinnverso med sin far og hans ven Bull Huxter i 
dennes lejlighed, da hun så familiens to hunde Alan og Neil 
sidde og vente tålmodigt uden for indgangen. Fru Gaunt 
og hendes veninder mødtes ofte over en kop te i hotellets 
restaurant, og Philippa gik derind i håb, at der kunne falde 
en kage af til hende. Denne gang var hendes mor imidlertid 
ikke sammen med veninderne, men med en meget gammel 
kvinde, og Philippa tænkte straks, at hvis man kunne lægge 
noget som helst i udseendet, var det ingen ringere end den 
Blå Djinn.

Den gamle kvinde var klædt i en himmelblå spadseredragt 
og en mørkeblå bluse med en stor pyntesløjfe. En blå hat tro-
nede på det blåtonede hår, der var pumpet så fuldt af hår-
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spray, at det lignede en marengs. På fi ngrene havde hun fl ere 
safi rringe, som matchede øreringene, der funklede i lyset, da 
hun nikkede – temmelig vredladent forresten, for hun og fru 
Gaunt så ud til at være midt i et skænderi. Og i stedet for at 
gå hen og hilse på sin mor trak Philippa sig uvilkårligt om 
bag en af marmorsøjlerne for at lytte.

“Nej, nej og atter nej,” sagde den gamle kvinde med 
umiskendelig engelsk accent. Stemmen var meget bestemt 
og blottet for enhver følelse, og den sendte en lille gysen 
gennem Philippa. Hun syntes snarere, at den gamle kvinde 
med de smalle, hårde øjne og den lille snerpemund lignede 
en gammel skummel enkedronning af Kina end en ældre 
dame fra England. Hun ville have sneget sig til at høre noget 
mere af samtalen, men Ayesha sænkede stemmen, så hun 
ikke kunne opfange et ord, og lidt efter besluttede Philippa 
at liste af uden at give sig til kende. Den Blå Djinn – hvis 
det virkelig var hende – virkede ikke som en, der brød sig 
om at blive afbrudt.

Samme aften efter maden spurgte Philippa sin mor ud om 
hændelsen. “Jeg var ovre hos Bull Huxter og spille djinn-
verso i eftermiddags,” sagde hun.

“Jaså? Det lyder hyggeligt.”
“På hjemvejen fi k jeg øje på Alan og Neil uden for Hotel 

Pierre. Jeg tænkte, at du måske sad og drak te med en af dine 
veninder, så jeg gik derind. Men i stedet stod du og snakkede 
med en kvinde klædt helt i blåt. Jeg kom til at tænke på, om 
det var den Blå Djinn af Babylon.”

“Ja, det var det, min pige. Hun er kommet for at overvære 
djinnversoturneringen på Hotel Algonquin. Du skulle være 
kommet hen og sagt goddag. Jeg er sikker på, at hun gerne 
ville have hilst på dig.”

“Det var også min første tanke,” sagde Philippa. “Men hun 
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virkede ligesom lidt skræmmende. Det så også ud, som om I 
var oppe at skændes.”

Fru Gaunt rystede på hovedet. “Nej, dér tager du fejl. Vi 
skændtes ikke. Men Ayesha er meget gammel og overbevist 
om, at hun altid har ret. På grund af sin position i djinnver-
denen er hun vant til at kommandere med andre djinn’er, 
og derfor kan hun være lidt svær at omgås indimellem. Des-
uden er det et meget ensomt hverv at være den Blå Djinn, 
så hun har det med at blive lidt utålmodig, hvis man ikke er 
enig med hende. Mere er der ikke i det.”

“Så der var noget, I var uenige om?”
“Vi havde en lille meningsudveksling. Men vi skændtes 

ikke. Slet ikke.”
“Men man skal vel gøre, som hun siger? Jeg mener, når hun 

nu er den Blå Djinn og alt det.”
“Sådan ville det nok være, hvis vi stod over for hende 

i djinnretten. Men ikke ude i den almindelige dødelige 
verden.”

“Ligger retten i Babylon?”
“Det gjorde den engang. For mange århundreder siden. 

Men ikke mere. Nu om stunder møder man op på hendes 
residens i Berlin. Det er meget nemmere for alle parter. Én 
gang om året tvinger hendes hverv hende dog til at tage til 
Babylon. Efter sigende for at gøre sit hjerte hårdt som sten 
for hele det kommende år.”

“Kan man det? Jeg har hørt om åreforkalkning, aldrig om 
hjerteforstening.”

Fru Gaunt sukkede. “Lige nu synes jeg, vi skal nøjes med at 
konstatere, at det kan man altså godt. Husk på, at vi djinn’er 
ikke er mennesker. Vi ligner dem, ja – eller rettere, de ligner 
os, for ikke at tale om englene. Men der er afgørende for-
skelle på det atomare og det subatomare niveau.”
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“Og hun er frygtelig hårdhjertet?”
“Ja, noget så skrækkelig.” Fru Gaunt smilede, i Philippas 

øjne var det et meget trist smil, og idet fru Gaunt gik ud 
af stuen, syntes hun, at hun så hende tørre en tåre væk fra 
øjenkrogen. Det bestyrkede Philippa i hendes opfattelse af, 
at der var foregået noget mellem hendes mor og den Blå 
Djinn, som hun ikke måtte få at vide. Noget vigtigt. Og hun 
besluttede straks at tale med John om det.


