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Dansende inn i slaget 

 

 
  



 

 

Som vi så ofte har fått høre, er fortiden et fremmed land der ting gjøres annerledes. 

Dette er kanskje sant – det er i hvert fall en uomtvistelig sannhet hva gjelder sed 

og skikk, kvinnenes rolle, aristokratisk styre og tusen andre sider ved dagliglivet. 

Men det finnes likheter også. Ambisjoner, misunnelse, raseri, grådighet, vennlig-

het, uselviskhet, og mest av alt kjærlighet, har alltid vært like bestemmende for 

våre valg som de er i dag. Dette er en historie om mennesker som levde for to 

hundre år siden, men likevel er mye av det de begjærte, mye av det de mislikte og 

lidenskapene som raste i hjertet deres, svært likt dramaene som utspiller seg på vår 

egen måte, i vår egen tid … 

Den så ikke ut som en by på randen av krig, og enda mindre som hovedstaden i et 

land som var blitt revet løs fra et kongedømme og annektert av et annet bare tre 

måneder tidligere. Brussel i juni 1815 kunne ha vært en fête, med travle, fargerike 

boder på markedene og åpne vogner malt i sterke farger som hastet gjennom de 

brede gatene, med sin last av fine fruer og døtrene deres på vei til viktige sosiale 

sammenkomster. Ingen ville ha gjettet at keiser Napoleon var på vei og kunne slå 

leir i utkanten av byen når som helst. 

Sophia Trenchard var ikke synderlig interessert i noe av dette der hun albuet 

seg gjennom folkemengden med en besluttsomhet som fikk henne til å virke eldre 

enn sine atten år. Som alle veloppdragne unge kvinner, særlig i et fremmed land, 

hadde hun følge av sin kammerpike, Jane Croft, som var toogtyve år og dermed 

fire år eldre enn fruen sin. Men hvis noen av dem kunne sies å beskytte den andre 

mot et kraftig sammenstøt med en annen fotgjenger, var det Sophia, som virket klar 

for hva som helst. Hun var pen, til og med svært pen, på den klassiske blonde, 

blåøyde engelske måten, men den skarpt avtegnede munnen levnet ingen tvil om 

at akkurat denne jenta ikke trengte mammas tillatelse for å legge ut på eventyr. 

«Skynd deg, ellers går han til lunsj, og da har vi dratt hit til ingen nytte.» Hun var 

i den perioden av livet som nesten alle må gjennom, der barndommen er over og 

en falsk modenhet uten erfaringens hemninger gir en følelsen av at alt er mulig, 

inntil det virkelige voksenlivet melder sin ankomst og uomtvistelig beviser at det 

ikke er tilfellet. 

«Jeg går så fort jeg kan, miss,» mumlet Jane, og som for å bekrefte det dyttet 

en husar til henne idet han skyndet seg forbi, uten engang å stanse for å spørre om 

det gikk bra med henne. «Det er rene slagmarken her.» Jane var ikke en skjønnhet 

som sin unge frue, men hun hadde et livlig ansikt, sterkt og rødmusset, om enn mer 

passende for landeveier enn for bygater. 

Hun kunne være nokså bestemt, og Sophia likte denne siden ved henne. «Ikke 

vær så svak.» Sophia var nesten fremme, og forlot hovedgaten og gikk inn på en 



 

 

gårdsplass som kunne ha vært et marked for krøtter en gang, men som nå var re-

kvirert av hæren til det som så ut til å være et lager med forsyninger. Store vogner 

losset kasser og sekker og fat som ble båret inn i lagerhusene rundt gårdsplassen, 

og tilsynelatende var det en jevn strøm av offiserer fra hvert eneste regiment som 

gikk rundt i grupper og samtalte og iblant kranglet. Ankomsten til en vakker, ung 

kvinne og kammerpiken hennes tiltrakk seg naturligvis en viss oppmerksomhet, og 

samtalene ble dempet og døde nesten ut et øyeblikk. «Ikke bry dere om meg,» sa 

Sophia og så seg rolig rundt. «Jeg skal besøke faren min, Mr. Trenchard.» 

En ung mann trådte frem. «Kan De veien, miss Trenchard?» 

«Ja. Ellers takk.» Hun gikk mot hovedbygningen, bort til en av inngangene som 

så litt viktigere ut enn de andre, og etterfulgt av en skjelvende Jane gikk hun opp 

trappen til andre etasje. Her støtte hun på flere offiserer som tilsynelatende ventet 

på å bli tatt imot, men å vente var en disiplin Sophia ikke var villig til å underkaste 

seg. Hun skjøv opp døren. «Vent her,» sa hun. Jane stanset og nøt mennenes nys-

gjerrighet. 

Værelset Sophia kom inn i, var stort, lyst og romslig, med et elegant skrivebord 

i glatt mahogni og andre møbler som sto i stil, men det var innredet for handel 

snarere enn for sosieteten, et sted for arbeid, ikke for lek. I et hjørne sto en korpu-

lent mann i førtiårene og lekset opp for en offiser iført en flott uniform. «Hvem 

pokker våger å avbryte meg!» Han snudde seg brått, men ved synet av datteren 

endret humøret seg, og et elskelig smil lyste opp i det sinte, røde ansiktet. «Nå?» 

sa han. Men hun så på offiseren. Faren nikket. «Kaptein Cooper, De må unnskylde 

meg.» 

«Det er vel og bra, Trenchard …» 

«Trenchard?» 

«Mr. Trenchard. Men vi trenger melet innen i kveld. Min kommanderende of-

fiser fikk meg til å love at jeg ikke skulle komme tilbake uten det.» 

«Og jeg har lovet at jeg skal gjøre mitt aller beste, kaptein.» Offiseren var ty-

delig irritert, men var nødt til å godta det, for det var det beste han kunne få. Han 

nikket og trakk seg tilbake, og så var faren alene med datteren sin. «Har du dem?» 

Han var merkbart opprømt. Det var noe sjarmerende ved iveren hans: denne lubne, 

tynnhårede forretningsmannen som plutselig var like spent som et barn på julaften. 

For å presse den siste dråpen ut av øyeblikket åpnet Sophia håndvesken svært 

langsomt og tok forsiktig opp noen firkantede kort av hvit kartong. «Jeg har tre,» 

sa hun og nøt øyeblikket, «en til deg, en til mamma og en til meg.» 

Han rev dem nesten ut av hånden hennes. Han ville ikke ha vært mer ivrig om 

han så hadde gått uten mat og vann i en måned. Kobbertrykket var enkelt og ele-

gant. 



 

 

 

Han stirret på innbydelsen. «Jeg antar at lord Bellasis vil spise der?» 

«Hun er tanten hans.» 

«Naturligvis.» 

«Det blir ingen middag. Ikke en stor en. Bare familien og noen få personer som 

bor hos dem.» 

«De sier bestandig at det ikke er middag, men som oftest har de det på forhånd.» 

«Regnet du ikke med å bli invitert til den?» 

Han hadde drømt om det, men ikke regnet med det. «Nei, nei. Jeg er fornøyd.» 

«Edmund sier at det vil bli servert kveldsmat etter midnatt.» 

«Ikke kall ham Edmund foran noen andre enn meg.» Likevel var han i strålende 

humør igjen, den brå skuffelsen var allerede feiet til side ved tanken på hva som 

ventet dem. «Du må gå tilbake til moren din. Hun vil trenge hvert eneste minutt til 

å forberede seg.» 

Sophia var for ung og for full av ufortjent selvtillit til å forstå hvor stort det 

egentlig var, det hun hadde oppnådd. Dessuten var hun mer praktisk av seg når det 

gjaldt slike ting enn pappaen, som ble lammet av sin beundring for adelen. «Det er 

for sent å få sydd noe nytt.» 

«Men det er ikke for sent å sette noe i ordentlig stand.» 

«Hun kommer ikke til å ville gå.» 

«Hun vil gå fordi hun må det.» 

Sophia begynte å gå mot døren, men kom på noe. «Når skal vi fortelle henne 

det?» sa hun og stirret på faren sin. Han ble satt ut av spørsmålet og begynte å fikle 

med gullkjedet til lommeuret. Det var et underlig øyeblikk. Alt var nøyaktig som 

det hadde vært like før, men likevel hadde tonen og substansen endret seg. Enhver 

utenforstående ville straks ha observert at det de snakket om, plutselig var mer 

alvorlig enn valg av klær til hertuginnens ball. 

Trenchard var meget bestemt da han svarte. «Ikke ennå. Alt må ordnes på en 

ordentlig måte. Vi bør la ham bestemme tempoet. Gå, du. Og send inn den bablende 

idioten igjen.» Datteren gjorde som han sa og forlot værelset, men James Trenchard 



 

 

var fremdeles merkverdig bekymret i hennes fravær. Han hørte rop fra gaten ne-

denfor, og gikk bort til vinduet og tittet ned på en offiser og en handelsmann som 

kranglet. 

Så gikk døren opp, og kaptein Cooper kom inn. Trenchard nikket til ham. Til-

bake til de sedvanlige forretningene. 

Sophia hadde rett. Moren ville ikke gå på ballet. «Vi ble bare invitert fordi noen 

andre har takket nei.» 

«Spiller det noen rolle?» 

«Det er så tåpelig.» Mrs. Trenchard ristet på hodet. «Vi kjenner ikke en sjel 

der.» 

«Pappa kjenner nok noen.» 

Det hendte at Anne Trenchard ble irritert på barna sine. De visste så lite om 

livet, og var ofte nedlatende. De var blitt bortskjemt fra barnsben av, dullet med av 

faren, helt til de tok sin heldige skjebne for gitt og knapt skjenket den en tanke. De 

visste ingenting om den lange veien foreldrene hadde gått for å oppnå den posisjo-

nen de hadde i dag, men moren husket hvert eneste lille skritt på den lange, steinete 

veien. «Han kjenner noen av offiserene som besøker ham på jobben for å gi ham 

ordrer. De vil til gjengjeld bli forbløffet når de oppdager at de deler ballsal med 

ham som forsyner mennene deres med brød og øl.» 

«Jeg håper ikke du vil snakke slik til lord Bellasis.» 

Ansiktsuttrykket til Mrs. Trenchard ble litt mildere. «Kjære deg,» sa hun og 

grep datterens hånd. «Vokt deg for luftslott.» 

Sophia rykket hånden til seg. «Du tror naturligvis ikke at han er i stand til å ha 

hederlige hensikter.» 

«Tvert imot, jeg er sikker på at lord Bellasis er en hederlig mann. Han er i hvert 

fall veldig hyggelig.» 

«Så fint.» 

«Men han er den eldste sønnen til en jarl, jenta mi, med alt ansvaret en slik 

posisjon innebærer. Han kan ikke kun følge hjertet når han skal velge en å gifte seg 

med. Jeg er ikke sint. Dere er unge og pene, og dere har hatt en liten flørt som ingen 

av dere har tatt skade av. Foreløpig.» Trykket på det siste ordet levnet ingen tvil 

om hvor hun ville. «Men dere må sette en stopper for det før de skadelige ryktene 

begynner å gå, Sophia, ellers blir det du som får lide, ikke han.» 

«Men sier det deg ingenting? At han har skaffet oss invitasjoner til ballet til 

tanten hans?» 



 

 

«Det sier meg at du er en skjønn jente og at han ønsker å glede deg. Han ville 

ikke ha klart noe slikt i London, men i Brussel bærer alt preg av krigen, så de van-

lige reglene gjelder ikke.» 

Dette siste gjorde Sophia enda mer irritert. «Så ifølge de vanlige reglene er vi 

ikke akseptabelt selskap for hertuginnens venner?» 

På sin egen måte var Mrs. Trenchard like sterk som datteren. «Det er akkurat 

det jeg mener, og du vet at det er sant.» 

«Pappa ville ikke være enig.» 

«Faren din har klart å komme svært langt, mye lenger enn de fleste kunne fo-

restille seg, så han ser ikke de naturlige barrierene som vil hindre ham i å komme 

særlig lenger. Vær tilfreds med dem vi er. Faren din har klart seg veldig bra her i 

verden. Det er noe du bør være stolt over.» 

Døren gled opp, og Mrs. Trenchards kammerpike kom inn med en kjole til 

kvelden i armene. «Er jeg for tidlig ute, frue?» 

«Nei da, Ellis. Kom inn. Vi er ferdige, er vi ikke?» 

«Som du vil, mor.» Sophia forlot rommet, men den fremskutte haken tydet ikke 

på at hun gikk seirende ut. 

Ellis gjorde oppgavene sine i en tyngende taushet som ikke levnet noen tvil om 

at hun brant av nysgjerrighet etter å vite hva de hadde kranglet om, men Anne holdt 

henne på pinebenken i noen minutter før hun sa noe mens Ellis knyttet opp kjolen 

hennes så Anne kunne la den gli ned fra skuldrene. 

«Vi har fått innbydelser til hertuginnen av Richmonds ball, den femtende.» 

«Du godeste!» Mary Ellis var vanligvis svært flink til å skjule følelsene sine, 

men denne forbløffende nyheten tok henne på sengen. Hun hentet seg straks inn 

igjen. «Det betyr at vi må bestemme oss for hvilken kjole De skal ha på Dem, frue. 

Jeg trenger tid til å gjøre den klar, så den blir perfekt.» 

«Hva med den mørkeblå silkekjolen? Den har jeg nesten ikke brukt i år. Kan-

skje du kunne finne noen svarte blonder til kragen og ermene for å gi den et lite 

løft.» Anne Trenchard var en praktisk kvinne, men ikke blottet for forfengelighet. 

Hun hadde beholdt figuren, og med den meislede profilen og det rødbrune håret 

var hun utvilsomt tiltrekkende. Hun lot bare ikke vissheten om det lokke henne til 

å oppføre seg toskete. 

Ellis knelte og holdt ut den strågule taftkjolen så Anne kunne trå inn i den. 

«Hva med smykker, frue?» 

«Jeg har ikke tenkt på det ennå. Jeg får vel bruke det jeg har.» Hun snudde seg 

så kammerpiken kunne begynne å feste kjolen med forgylte nåler i ryggen. Hun 

hadde vært streng mot Sophia, men hun angret ikke. Sophia levde i en drømmever-

den, akkurat som faren sin, og drømmer kan gi en problemer dersom man ikke er 



 

 

forsiktig. Anne smilte nesten motvillig. Hun hadde sagt at James var kommet langt, 

men noen ganger lurte hun på om Sophia forsto hvor langt han var kommet. 

«Jeg antar at det var lord Bellasis som skaffet innbydelsene til ballet?» Ellis 

kikket opp der hun satt på huk ved føttene til Anne Trenchard for å bytte skoene 

hennes. 

Hun så straks at spørsmålet irriterte Mrs Trenchard. Hvorfor skulle en kammer-

pike spørre hvordan de var kommet med på en så eksklusiv gjesteliste? Eller hvor-

for de ble invitert til noe som helst, for den saks skyld. Hun valgte å overhøre 

spørsmålet. Men det fikk henne til å fundere over det underlige livet deres i Brussel, 

og hvordan alt hadde endret seg etter at James fanget oppmerksomheten til den 

store hertugen av Wellington. Det var sant at samme hvilke varer som manglet, 

samme hvor voldsomme kampene var, samme hvor mange jorder som lå brakk, 

klarte James bestandig å skaffe forsyninger fra et eller annet sted. Hertugen kalte 

ham «Trollmannen», og det kunne da også sannelig virke som om han hadde ma-

giske evner. Men suksessen hadde gitt næring til den overmodige ambisjonen om 

å bestige sosietetens uoppnåelige tinder, og trangen til å klatre på den sosiale rang-

stigen ble stadig verre. James Trenchard, sønn av en torghandler, som Annes egen 

far hadde nektet henne å gifte seg med, syntes det var den naturligste ting i verden 

at de skulle bli oppvartet av en hertuginne. Hun ville ha sagt at ambisjonene hans 

var latterlige, rent bortsett fra at de hadde en mystisk tendens til å gå i oppfyllelse. 

Anne hadde atskillig mer utdanning enn mannen sin – som datter av en skole-

lærer var det ikke til å unngå – og da de traff hverandre, var hun en fangst som 

hang svimlende høyt over ham på rangstigen, men hun visste godt at han var langt 

forbi henne nå. Faktisk hadde hun begynt å lure på hvor lenge hun kunne holde tritt 

med denne fantastiske stigningen; kanskje hun burde trekke seg tilbake til et enkelt 

hus på landet når barna ble voksne, og la ham kjempe seg opp til toppen på egen 

hånd? Ellis var naturligvis klar over at fruens taushet betydde at hun hadde sagt 

noe upassende. Hun vurderte å si noe smigrende for å ro det i land, men bestemte 

seg for å tie og ri stormen av. 

Døren gled opp, og James kikket inn. «Så hun har fortalt deg det? Han klarte 

det.» 

Anne kikket på kammerpiken. «Takk, Ellis. Kan du komme tilbake om en liten 

stund?» 

Ellis gikk ut. James kunne ikke la være å smile. «Du skjenner på meg for å ha 

ideer over min stand, men måten du sender ut kammerpiken din på, minner meg 

om selveste hertuginnen.» 

Anne ble fornærmet. «Jeg håper ikke det.» 

«Hvorfor ikke? Hva har du imot henne?» 



 

 

«Jeg har ingenting imot henne, simpelthen fordi jeg ikke kjenner henne, og det 

gjør ikke du heller.» Anne ville møte dette absurde og farlige våset med en dose 

jordnærhet. «Og derfor burde vi ikke trenge oss på den stakkars damen, og ta opp 

plass i den fulle ballsalen som heller burde ha gått til bekjentskapene hennes.» 

Men James var altfor opprømt til å la henne trekke ham ned. «Du mener ikke 

det?» 

«Jo, men jeg vet at du ikke vil høre på meg.» 

Hun hadde rett. Hun hadde ikke noe håp om å legge noen demper på gleden 

hans. «For en mulighet det er, Annie. Du vet at hertugen vil være der? To hertuger, 

til og med. Kommandøren min og vertinnens ektemann.» 

«Jeg antar det.» 

«Og regjerende prinser også.» Han stanset opp, på nippet til å sprekke av iver 

over alt sammen. «James Trenchard, som begynte i en bod i Covent Garden, må 

gjøre seg klar til å danse med en prinsesse.» 

«Du ber ikke opp noen av dem til dans. Du ville bare bringe oss begge i vanry.» 

«Det får vi se på.» 

«Jeg mener det. Det er ille nok at du oppmuntrer Sophia.» 

James rynket pannen. «Du nekter å tro det, men gutten er oppriktig. Det er jeg 

sikker på.» 

Anne ristet utålmodig på hodet. «Det er du ikke. Lord Bellasis tror kanskje selv 

at han er oppriktig, men han er utenfor rekkevidde for henne. Han er ikke sin egen 

herre, og det vil uansett ikke komme noe godt ut av det.» 

De hørte støy fra gaten, og hun gikk for å se. Vinduene på soverommet hennes 

vendte ut mot en bred og travel gjennomfartsvei. Der nede marsjerte noen soldater 

i skarlagensrøde uniformer forbi, solen glitret i de gylne distinksjonene. Så rart at 

vi diskuterer et ball, når alt tegner til at krigen står for døren, tenkte hun. 

«Jeg vet nå ikke det.» James ga ikke så lett slipp på noe han likte. 

Anne snudde seg mot værelset igjen. Mannen hennes hadde satt opp uttrykket 

til en fireåring som er trengt opp i et hjørne. «Vel, det gjør jeg. Og hvis hun tar 

skade av dette tullet, vil jeg holde deg personlig ansvarlig.» 

«Greit.» 

«Når det gjelder utpressingen av den stakkars unge mannen for å få ham til å 

bønnfalle tanten sin om innbydelser, er det ubeskrivelig ydmykende.» 

James hadde fått nok. «Du får ikke ødelegge det. Jeg nekter å la deg gjøre det.» 

«Jeg trenger ikke å ødelegge det. Det vil bli ødelagt av seg selv.» 

Der endte det. Han stormet ut for å skifte til middag, og hun ringte med bjellen 

for at Ellis skulle komme tilbake. 



 

 

Anne var misfornøyd med seg selv. Hun likte ikke å krangle, men det var noe 

ved hele situasjonen som føltes truende. Hun likte livet sitt. Nå var de rike, vellyk-

kede, ettertraktede i Londons handelskretser, men James insisterte på å ødelegge 

alt fordi han alltid ville ha mer. Hun måtte skyves inn i en endeløs rekke med væ-

relser der ingen likte eller satte pris på dem. Hun ville bli tvunget til å føre samtaler 

med menn og kvinner som i det skjulte – eller ikke så skjult – avskydde dem. Og 

alt dette til tross for at de kunne ha levd i en atmosfære av komfort og respekt, 

hadde bare James slått seg til ro med det. Men selv mens hun tenkte det, visste hun 

at hun ikke kunne stanse mannen sin. Ingen kunne det. Slik var hans natur. 

Det er blitt skrevet så mye om hertuginnen av Richmonds ball i årenes løp at det er 

blitt like overdådig og majestetisk som kroningsseremonien til en middelalderdron-

ning. Det er omtalt i alle slags tekster, og hver nye billedlige fremstilling av kvelden 

har vært mer storslagen enn den forrige. På Henry O’Neills maleri fra 1868 finner 

ballet sted i en kjempemessig sal omgitt av enorme marmorsøyler, fullpakket med 

tilsynelatende hundrevis av gjester som gråter i sorg og skrekk og virker mer gla-

morøse enn en musikaloppsetning på Theatre Royal Drury Lane. Slik tilfellet ofte 

er med ikoniske øyeblikk i historien, var virkeligheten ganske annerledes. 

Familien Richmond flyttet til Brussel delvis for å kutte kostnader og holde de 

daglige utgiftene nede ved å tilbringe noen år i utlandet, og delvis som et uttrykk 

for solidaritet med sin gode venn hertugen av Wellington, som hadde etablert ho-

vedkvarteret sitt der. Mr. Richmond, en forhenværende soldat, ble tilbudt oppdra-

get med å organisere forsvaret av Brussel dersom fienden i verste fall skulle inva-

dere byen. Han takket ja. Han visste at det i all hovedsak var en administrativ jobb, 

men den måtte gjøres, og den ville gi ham tilfredsstillelsen av å føle at han var en 

del av krigsinnsatsen og ikke bare en uvirksom tilskuer. Han visste utmerket godt 

at det var mange nok av dem i byen. 

Det fantes ikke mange palasser i Brussel, og de fleste var allerede opptatt, så 

til slutt valgte familien Richmond et hus der det tidligere hadde bodd en fornem 

vognbygger. Det lå i Rue de la Blanchisserie, bokstavelig talt «klesvaskgaten», noe 

som inspirerte Wellington til å døpe familien Richmonds nye hjem «Vaskehuset», 

en spøk hertuginnen satte mindre pris på enn mannen hennes. Det vi kunne kalle 

vognbyggerens utstillingssal, var et stort, låveliknende lokale til venstre for inng-

angspartiet, og for å komme dit måtte man gå gjennom et lite kontor der kunder en 

gang hadde diskutert setetrekk og annet ekstrautstyr, men som i memoarene til ek-

teparet Richmonds tredje datter, lady Georgiana Lennox, ble forvandlet til en «for-

stue». Salen der vognene hadde stått utstilt, ble ansett for å være stor nok til et ball. 



 

 

Hertuginnen av Richmond hadde tatt med seg hele familien til kontinentet, og 

særlig jentene verket etter litt spenning, så de planla et ball. Napoleon, som var blitt 

forvist til Elba, men som hadde rømt derfra tidligere samme år, forlot Paris i be-

gynnelsen av juni på jakt etter de allierte styrkene. Hertuginnen hadde spurt Wel-

lington om det var riktig av henne å gjennomføre de planlagte selskapelighetene, 

og ble forsikret om at det var det. Faktisk var det hertugens uttrykkelige ønske at 

ballet skulle gå sin gang, som en oppvisning i engelsk kaldblodighet, for å vise bent 

frem at selv ikke damene var nevneverdig bekymret ved tanken på at den franske 

keiseren var på vei, og at de nektet å gi avkall på forlystelsene sine. Men det var 

naturligvis lett å si … 

«Jeg håper ikke det er en tabbe,» sa hertuginnen for tyvende gang på en time mens 

hun kastet et granskende blikk i speilet. Hun var ganske fornøyd med det hun så: 

en stilig kvinne, så vidt middelaldrende, kledd i kremgul silke og fremdeles i stand 

til å få menn til å snu seg etter henne. Diamantene var utsøkte, selv om vennene 

hennes diskuterte hvorvidt de var byttet ut med billige kopier som et ledd i ned-

skjæringene. 

«Det er for sent å tenke på det.» Hertugen av Richmond moret seg litt over 

situasjonen han befant seg i. De hadde betraktet Brussel som en slags flukt fra ver-

den, men til deres overraskelse var verden blitt med dem. Og nå arrangerte hans 

kone en fest med en gjesteliste som knapt noen i London kunne overgå, og det 

mens byen stålsatte seg mot dundringen fra franske kanoner. «Det var en nydelig 

middag. Jeg kommer ikke til å orke noe kveldsmat.» 

«Jo, det gjør du.» 

«Jeg hører en vogn. Vi burde gå ned.» Hertugen var en hyggelig mann, en varm 

og kjærlig far som barna forgudet, og stødig nok til å gifte seg med en av døtrene 

til den notoriske hertuginnen av Gordon, som med sine klovnerier hadde forsynt 

Skottland med sladder i årevis. Han var klar over at mange mente han kunne ha 

gjort et enklere valg den gangen, og antakelig levd et enklere liv, men alt i alt var 

han ikke lei for det. Hans kone var ekstravagant – ingen tvil om det – men hun var 

vennligsinnet, pen og smart. Han var glad han hadde valgt henne. 

Det var noen få tidlig ankomne i den lille salongen, Georgianas forstue, som 

gjestene måtte gå gjennom for å komme til ballsalen. Blomsterdekoratørene hadde 

gjort en god jobb, med store oppsatser med lyserosa roser og hvite liljer – alle pol-

lenbærerne var sirlig fjernet så kvinnene ikke skulle få flekker på seg – og omkran-

set av høye blader i ulike nyanser av grønt. Oppsatsene ga vognmakerens værelser 

en storslagenhet de manglet i dagslys, og den flakkende gløden fra de mange kan-

delabrene kastet et subtilt, flatterende lys over gjestene. 



 

 

Hertuginnens nevø Edmund, vicomte Bellasis, snakket med Georgiana. De 

gikk sammen bort til foreldrene hennes. «Hvem er disse menneskene som Edmund 

tvang deg til å be? Hvorfor kjenner vi dem ikke?» 

Lord Bellasis brøt inn. «Dere vil kjenne dem etter i kveld.» 

«Du er ikke særlig hjelpsom,» sa Georgiana. 

Hertuginnen hadde sine mistanker, og angret på at hun hadde vært så sjenerøs. 

«Jeg håper ikke moren din blir sint på meg.» Hun hadde gitt ham innbydelsene uten 

å tenke seg om, men etter et øyeblikks grubling var hun overbevist om at søsteren 

kom til å være veldig sint på henne. 

Som om det var et signal, kunngjorde kammerherren med rungende stemme: 

«Mr. og Mrs. James Trenchard. Miss Sophia Trenchard.» 

Hertugen så mot døren. «Du har vel ikke invitert Trollmannen?» Hans kone så 

forvirret ut. «Wellingtons hovedleverandør. Hva gjør han her?» 

Hertuginnen snudde seg strengt mot nevøen sin. «Hertugen av Wellingtons 

proviantleverandør? Har jeg invitert en vareleverandør til ballet mitt?» 

Lord Bellasis lot seg ikke overvinne så lett. «Kjære tante, du har invitert en av 

hertugens mest lojale og effektive hjelpere i kampen for seier. Jeg vil tro at enhver 

lojal brite ville være stolt over å ta imot Mr. Trenchard i sitt hjem.» 

«Du har lurt meg, Edmund. Og jeg liker ikke å bli holdt for narr.» Men den 

unge mannen hadde allerede gått for å hilse på de nyankomne. Hun stirret på ekte-

mannen sin. 

Han moret seg over raseriet hennes. «Ikke stirr på meg, kjære. Det var ikke jeg 

som inviterte dem. Det var du. Og du må innrømme at hun er pen.» 

Det var i hvert fall sant. Sophia hadde aldri sett skjønnere ut enn nå. 

Mer rakk de ikke å si før familien Trenchard sto foran dem. Anne snakket først. 

«Dette var snilt av Dem, hertuginne.» 

«Langt ifra, Mrs. Trenchard. Jeg antar at dere har vært svært vennlige mot ne-

vøen min.» 

«Det er alltid en glede å se lord Bellasis.» Anne hadde foretatt et godt valg. 

Den blå silkekjolen ga henne en verdig figur, og Ellis hadde pyntet den med fine 

blonder. Diamantene hennes hadde kanskje ikke noe å stille opp med sammenliknet 

med mange andre i rommet, men de var absolutt respektable. 

Hertuginnen merket at hun mildnet en anelse. «Det er tøft for de unge mennene 

å være så langt hjemmefra,» sa hun vennlig. 

James hadde kjempet med overbevisningen om at hertuginnen burde tiltales 

som «Deres Nåde». Selv om Anne hadde tiltalt henne som hertuginne, og ingen så 

ut til å ta det ille opp, var han fremdeles ikke sikker. Han åpnet munnen … 



 

 

«Du verden, der har vi jo Trollmannen.» Richmond strålte jovialt. Om han ble 

overrasket over å støte på denne handelsmannen i salongen sin, var det umulig å se 

det på ham. «Husker De at vi la noen planer i tilfelle reservistene skulle bli inn-

kalt?» 

«Det husker jeg godt, Deres – planen Deres, mener jeg. Hertug.» Han sa liksom 

det siste ordet for seg selv, slik at det ikke hadde noe med resten av samtalen å 

gjøre. Som om han plutselig hadde kastet en stein uti en speilblank dam. Bølgene 

fra det underlige ved det så ut til å omslutte alle sammen i noen pinlige sekunder. 

Anne tok over. «La meg få presentere min datter, Sophia.» Sophia neiet for 

hertuginnen, som mønstret henne som om hun skulle kjøpe et stykke viltkjøtt til 

middagen, noe hun naturligvis aldri ville ha gjort personlig. Hun så at jenta var pen 

og ganske elegant på en særegen måte, men ett blikk på faren gjorde det nok en 

gang tindrende klart for henne at dette ikke kom på tale. Hun fryktet at søsteren 

skulle få vite om denne kvelden og anklage henne for å oppmuntre til det. Men 

Edmund kunne da ikke mene alvor? Han var en fornuftig gutt, og hadde aldri skapt 

problemer for dem. 

«Miss Trenchard, kan jeg få følge Dem inn i ballsalen?» Edmund prøvde å 

opprettholde en kjølig fasade idet han sa det, men han lurte ikke tanten sin, som 

var altfor beleven til å la seg distrahere av hans tåpelige forsøk på å virke likegyl-

dig. Faktisk ble hertuginnen nedtrykt da hun så hvordan jenta stakk armen sin i 

hans og de gikk av sted sammen og hvisket lavt som om de allerede eide hverandre. 

«Major Thomas Harris.» En temmelig kjekk ung mann bukket lett til vertene 

før Edmund ropte navnet hans. 

«Harris! Jeg hadde ikke regnet med å se Dem her.» 

«Jeg må ha det litt gøy, vet De,» sa den unge offiseren og smilte til Sophia. 

Hun lo som om de var fullstendig komfortable med å være en del av den samme 

gruppen. Så gikk hun og Edmund videre til ballsalen mens hans engstelige tante 

fulgte dem med blikket. Hun måtte innrømme at de utgjorde et nydelig par: Sophias 

blonde skjønnhet ble liksom fremhevet av Edmunds mørke krøller og meislede an-

siktstrekk, den harde munnen hans smilte over kløften i haken. Hun fanget blikket 

til mannen sin. Begge visste at situasjonen nesten var ute av kontroll. Kanskje den 

var ute av kontroll allerede. 

«Mr. James og lady Frances Wedderburn-Webster,» kunngjorde kammerher-

ren, og hertugen gikk frem for å ta dem imot. 

«Lady Frances, De er skjønn i dag.» Han fanget hertuginnens bekymrede blikk 

etter de unge kjærestene. Det var ikke noe mer ekteparet Richmond kunne gjøre 

med saken for øyeblikket. Men hertugen så det bekymrede ansiktsuttrykket til sin 



 

 

kone og lenet seg mot henne. «Jeg skal snakke med ham senere. Han vil ta til for-

nuft. Han har alltid gjort det før.» Hun nikket. Det var det rette å gjøre. Ordne opp 

i det senere, når ballet var over og jenta hadde dratt. Det var bevegelser ved døren, 

og den klingende stemmen til kammerherren ropte ut: «Hans Kongelige Høyhet 

Prinsen av Orange.» Den kjekke, unge mannen kom bort til verten og vertinnen, 

og hertuginnen neiet dypt med ryggen rett som en linjal. 

Hertugen av Wellington dukket ikke opp før nærmere midnatt, men han virket 

uforstyrret da han kom. Til James Trenchards store fryd kastet hertugen et blikk 

rundt i ballsalen, og kom rett bort da han fikk øye på ham. «Hva bringer Trollman-

nen hit i kveld?» 

«Hennes Nåde inviterte oss.» 

«Gjorde hun det? Så fint for dere. Har det vært en hyggelig kveld så langt?» 

James nikket. «Å ja, Deres Nåde. Men det er mye snakk om fremrykkingen til 

Bonaparte.» 

«Ja, det kan jeg tenke meg. Og denne sjarmerende damen må være Mrs. Tren-

chard?» Han var meget behersket, ingen tvil om det. 

Selv Anne var for nervøs til å tiltale ham som «hertug». «Roen Deres Nåde 

utstråler, er svært betryggende.» 

«Det er det som er meningen.» Han lo vennlig og snudde seg mot en offiser i 

nærheten. «Ponsonby, kjenner De Trollmannen?» 

«Naturligvis, Deres Nåde. Jeg tilbringer mye tid utenfor kontoret til Mr. Tren-

chard i påvente av å bønnfalle ham på vegne av mennene mine.» Men han smilte. 

«Mrs. Trenchard, la meg presentere sir William Ponsonby. Ponsonby, dette er 

Trollmannens kone.» 

Ponsonby bukket lett. «Jeg håper han er snillere mot Dem enn han er mot meg.» 

Hun smilte tilbake, men før hun rakk å svare, sluttet Georgiana, ekteparet Rich-

monds datter, seg til dem. «Det summer av rykter i salen.» 

Wellington nikket klokt. «Jeg har hørt det.» 

«Men er ryktene sanne?» Georgiana Lennox var en tiltrekkende ung kvinne 

med et klart, åpent ansikt, og engstelsen hennes fremhevet oppriktigheten i spørs-

målet og trusselen som hang over dem. 

For første gang fikk hertugen et nesten alvorlig uttrykk idet han stirret inn i 

øynene som så opp på ham. «Jeg er redd for det, lady Georgiana. Det ser ut til at vi 

må dra av sted i morgen.» 

«Så fryktelig.» Hun snudde seg og så på parene som svingte seg rundt på danse-

gulvet mens de pratet med hverandre og lo. De fleste unge mennene var kledd i 

gallauniform. Hvor mange ville overleve kampene som sto for døren? 



 

 

«For en tung byrde De bærer.» Anne Trenchard observerte mennene, hun også. 

Hun sukket. «Noen av disse unge mennene vil dø de neste dagene, og hvis vi skal 

vinne denne krigen, kan ikke engang De forhindre det. Jeg misunner Dem ikke.» 

I den grad Wellington reagerte, ble han gledelig overrasket over å høre dette 

fra leverandørens kone, en kvinne han knapt hadde lagt merke til før i kveld. Ikke 

alle forsto at det ikke bare dreiet seg om ære. «Takk for omtanken, frue.» 

I samme øyeblikk ble de avbrutt av lyden fra en rekke sekkepiper, og parene 

forlot dansegulvet for å gi plass til en tropp fra Gordon Highlanders. Dette var her-

tuginnens coup de théâtre som hun hadde bønnfalt senioroffiseren deres om, med 

Gordon-blodet i årene hennes som påskudd. Siden Highlanders opprinnelig var 

blitt opprettet av hennes avdøde far tyve år tidligere, kunne ikke kommandøren si 

nei, og han etterkom gladelig hertuginnens ønske. Historiebøkene sier ingenting 

om hva han egentlig mente om å måtte låne ut mennene sine som dekorasjon til et 

ball kvelden før et slag som skulle avgjøre Europas skjebne. Uansett var oppvis-

ningen deres rørende for skottene som var til stede, og underholdende for deres 

engelske naboer, men utlendingene var åpenbart forvirret. Anne Trenchard så at 

prinsen av Orange så spørrende på tjeneren sin og himlet med øynene over støyen. 

Men mennene begynte å danse reel, og snart ble tvilerne forført av lidenskapen og 

kraften i dansen, som oppildnet selskapet til den grad at selv de forvirrede prinsene 

fra gamle Tyskland begynte å rope og klappe. 

Anne snudde seg mot mannen sin. «Det er fælt å tenke på at de vil være i kamp 

mot fienden før måneden er omme.» 

«Måneden?» James lo bittert. «Antakelig før uken er omme.» 

Idet han sa det, braste en ung offiser inn av døren, og han hadde ikke engang 

stanset for å skrape gjørmen av støvlene før han skyndet seg inn i ballsalen og så 

seg omkring til han fant kommandøren sin, prinsen av Orange. Han bukket og fant 

frem en konvolutt, som straks tiltrakk seg hele selskapets oppmerksomhet. Prinsen 

nikket, reiste seg og gikk bort til hertugen. Han overleverte meldingen, men hertu-

gen stakk den i lommen på vesten uten å lese den idet kammerherren kunngjorde 

at kveldsmåltidet var servert. 

Anne smilte til tross for sine bange anelser. «Man må beundre sinnsroen hans. 

Det kan være dødsdommen til hans egen hær, men han tar heller sjansen på ikke å 

lese budskapet enn å måtte vise selv det minste tegn til bekymring.» 

James nikket. «Ja, han lar seg sannelig ikke vippe av pinnen så lett.» Men han 

så at Anne rynket pannen. I flokken som beveget seg mot spisesalen, gikk Sophia 

fremdeles sammen med vicomte Bellasis. 

Anne strevet med å skjule hvor utålmodig hun var. «Be henne om å spise sam-

men med oss, eller med noen andre enn ham.» 



 

 

James ristet på hodet. «Det får du gjøre selv. Jeg vil ikke.» 

Anne nikket og gikk bort til det unge paret. «De må ikke la Sophia legge full-

stendig beslag på Dem, lord Bellasis. De har sikkert mange venner i salen som 

gjerne vil høre hva De har å fortelle.» 

Men den unge mannen smilte. «Ikke vær bekymret, Mrs. Trenchard. Jeg er der 

jeg vil være.» 

Stemmen til Anne ble litt mer bestemt. Hun dasket den sammenfoldede viften 

mot venstre håndflate. «Det er vel og bra, kjære lord. Men Sophia har et rykte å 

ivareta, og Deres sjenerøse oppmerksomhet kan sette det i fare.» 

At Sophia skulle forbli taus, var for mye å håpe på. «Mamma, ikke bekymre 

deg. Jeg skulle ønske du kunne stole på at jeg er fornuftig.» 

«Jeg skulle ønske jeg kunne det.» Anne var i ferd med å miste tålmodigheten 

med sin tåpelige, forelskede og ambisiøse datter. Men hun merket at noen av parene 

så på dem, og trakk seg unna fremfor å krangle åpenlyst med Sophia. 

I strid med mannens ønsker valgte hun et rolig sidebord, der de satte seg sam-

men med noen offiserer og konene deres mens de så på det mer lysende selskapet 

i midten. Wellington ble plassert mellom lady Georgiana Lennox og en blendende 

vakker kvinne i en utringet, midnattsblå aftenkjole brodert med sølvtråd. Hun 

hadde naturligvis utsøkte diamanter. Hun lo dempet og avdekket en rad skinnende 

hvite tenner, og så kikket hun på hertugen med et slags skråblikk under de mørke 

øyevippene. Det var tydelig at lady Georgiana var temmelig lei av konkurransen. 

«Hvem er hun som sitter til høyre for hertugen?» spurte Anne mannen sin. 

«Lady Frances Wedderburn-Webster.» 

«Selvfølgelig. Hun kom like etter oss. Hun virker veldig trygg på hertugens 

interesse.» 

«Det har hun all grunn til.» James blunket fort til henne, og Anne betraktet 

skjønnheten med enda større nysgjerrighet. Det var ikke første gang hun funderte 

på hvordan krigstrusselen og døden som nærmet seg, så ut til å høyne livets mulig-

heter. Mange av parene i denne salen satte sitt gode rykte og til og med sin fremti-

dige lykke på spill, mot å oppnå en viss tilfredsstillelse før innkallingen til krigen 

rev dem fra hverandre. 

Det var noe oppstuss ved inngangen. Anne rettet blikket ditover. Budbringeren 

de hadde sett tidligere, var tilbake, stadig med gjørmete ridestøvler, og igjen gikk 

han bort til prinsen av Orange. De snakket sammen et øyeblikk, og så reiste prinsen 

seg, gikk bort til Wellington og bøyde seg og hvisket ham noe i øret. Nå hadde de 

fanget alles oppmerksomhet til fulle, og stemmesurret begynte å ebbe ut. Welling-

ton reiste seg. Han vekslet noen ord med hertugen av Richmond, og de var i ferd 



 

 

med å forlate salen da han stanset opp. Til ekteparet Trenchards forbløffelse kikket 

han seg rundt og kom bort til bordet deres, og alle som satt der, ble opprømt. 

«De. Trollmannen. Kan De bli med oss?» 

James spratt opp og forlot bordet umiddelbart. De to andre mennene var høye, 

og han minnet om en liten, lubben narr mellom to konger – noe han egentlig var, 

måtte Anne innrømme. 

Mannen som satt overfor henne ved bordet, kunne ikke skjule sin beundring. 

«Mannen Deres nyter åpenbart hertugens tillit, frue.» 

«Det kan se slik ut.» Men for en gangs skyld var hun stolt over ham, og det var 

en deilig følelse. 

Da de åpnet døren til omkledningsværelset, var en kammertjener i ferd med å 

legge frem en nattskjorte, og han skvatt da han kikket opp og stirret inn i ansiktet 

til øverstkommanderende. «Kan vi få låne rommet et øyeblikk?» sa Wellington, og 

kammertjeneren gispet nesten idet han skyndet seg ut. «Har De et brukbart kart 

over området?» 

Richmond mumlet at han hadde det, fant frem en stor bok fra en av hyllene og 

åpnet den på siden med kart over Brussel og omegn. Wellington begynte å vise noe 

av raseriet han hadde vært så flink til å skjule i spisesalen tidligere. «I himmelens 

navn, Napoleon har lurt meg. Orange fikk en ny melding, denne gangen fra baron 

Rebecque. Bonaparte har rykket frem via Charleroi til Brussel-veien, og han nær-

mer seg.» Han lenet seg over kartet. «Jeg har gitt hæren ordre om å samles ved 

Quatre Bras, men vi kan ikke stanse ham der.» 

«Det er ikke umulig. Det er noen timer igjen til soloppgang.» Richmond trodde 

ikke på sine egne ord, og det gjorde ikke hertugen heller. 

«Hvis ikke, vil jeg kjempe mot ham her.» 

James bøyde seg over kartet. Hertugens tommelfingernegl hvilte på en liten 

landsby som het Waterloo. For et minutt siden hadde han sittet og spist i ro og mak 

i et ubetydelig hjørne, og det føltes uvirkelig at han nå befant seg i omklednings-

værelset til hertugen av Richmond, alene med ham og feltmarskalken i sentrum av 

hendelser som skulle forandre livet til alle sammen. 

Så henvendte Wellington seg til ham for første gang siden de kom. «Jeg vil 

trenge Deres hjelp, Trollmannen. Forstår De det? Først kommer vi til å være ved 

Quatre Bras, og så, nesten garantert, ved …» Han stanset og sjekket navnet på kar-

tet. «Waterloo. Et pussig navn for å kvalifisere til en udødelig plass i historien.» 

«Hvis noen kan udødeliggjøre det, så er det Dem, Deres Nåde.» I James’ til 

sammenlikning enkle verdisyn var litt smiger alltid til hjelp. 

«Men har De nok informasjon?» Wellington var en profesjonell soldat, ikke en 

udugelig amatør, og James beundret ham for det. 



 

 

«Ja. Ikke bekymre Dem for det. Vi vil ikke mislykkes på grunn av manglende 

forsyninger.» 

Wellington så på ham. Han smilte nesten. «De er en oppvakt mann, Mr. Tren-

chard. De må bruke evnene Deres godt når krigene er over. Jeg tror De har potensial 

til å nå langt.» 

«Det er svært vennlig av Deres Nåde.» 

«Men De må ikke la Dem distrahere av sosietetens flitterstas. De er smartere 

enn som så, eller burde være det, og verdt mye mer enn flesteparten av spradebas-

sene i ballsalen. Glem ikke det.» Det virket nesten som om han hørte en stemme 

som fortalte ham at tiden var inne. «Det holder. Vi må forberede oss.» 

Da de kom ut, var selskapet allerede kaotisk, og det ble straks klart at ryktet 

hadde spredt seg. De blomsterfylte rommene som hadde vært så velduftende og 

elegante da kvelden begynte, var fylt av scener med hjerteskjærende avskjeder. 

Mødre og unge jenter gråt åpenlyst og klamret seg til sine sønner og brødre, ekte-

menn og kjærester, og de hadde gitt opp ethvert forsøk på å bevare roen. Til James’ 

overraskelse spilte orkesteret fremdeles, og enda mer forbløffende var det at noen 

par fremdeles danset, for det var vanskelig å forstå hvordan de kunne det, omgitt 

av fortvilelse og sorg. 

Anne kom bort til ham før han hadde funnet henne i folkemengden. «Vi må 

dra,» sa han. «Jeg må dra rett til lageret. Jeg sender deg og Sophia med vognen, og 

så spaserer jeg dit.» 

Hun nikket. «Blir dette det endelige slaget?» 

«Hvem vet? Jeg tror det. I mange år har vi lovet oss selv at hver eneste trefning 

var det siste slaget, men denne gangen tror jeg virkelig det. Hvor er Sophia?» 

De fant henne i entreen, der hun gråt i armene til lord Bellasis. Anne var glad 

for at kaoset og oppstyret rundt dem skjulte den tåpelige og indiskré oppførselen. 

Bellasis hvisket noe i øret til Sophia og overlot henne til moren. «Ta godt vare på 

henne.» 

«Jeg pleier det,» sa Anne, litt irritert over at han var så nedlatende. Men hans 

egen sorg over avskjeden beskyttet ham mot tonefallet hennes. Med et siste blikk 

på sin elskede skyndet han seg ut sammen med flere andre offiserer. James hadde 

hentet sjalene og yttertøyet deres, og nå var de fanget i folkemengden på vei mot 

utgangsdøren. Hertuginnen var ikke å se noe sted. Anne ga opp å lete, og bestemte 

seg for å skrive til henne neste morgen, selv om hun antok at hertuginnen ikke var 

så opptatt av sosiale høflighetsfraser i et slikt øyeblikk. 

Omsider kom de seg frem til yttergangen, gjennom den åpne døren og ut på 

gaten. Det var trengsel der også, men ikke like mye som inne i huset. Noen offiserer 

var allerede til hest. Anne fikk øye på Bellasis i kaoset. Tjeneren var kommet med 



 

 

gangeren, og holdt den mens herren hans satte seg på hesteryggen. Anne observerte 

scenen et øyeblikk. Bellasis så ut til å granske folkemengden på jakt etter noen, 

men om det var Sophia, fanget hun ikke oppmerksomheten hans. I samme øyeblikk 

hørte Anne at noen gispet bak henne. Datteren stirret på gruppen med soldater bor-

tenfor dem. «Hva er det?» Anne kjente ikke igjen noen av mennene. Sophia bare 

ristet på hodet, men om det var av sorg eller skrekk var vanskelig å fastslå. «Du vet 

at han må dra.» Anne la armen over skulderen til datteren. 

«Det er ikke det.» Sophias blikk var låst til én av gruppene med uniformerte 

menn. De begynte å dra av sted. Hun skalv og ga fra seg et hulk som hørtes ut til å 

komme fra bunnen av sjelen. 

«Kjære, du må legge bånd på deg.» Anne så seg omkring i et forsøk på å for-

sikre seg om at ingen var vitne til episoden. Datteren var hinsides enhver kontroll 

eller ordre. Hun skalv som om hun hadde influensa, dirret og svettet mens tårene 

rant nedover kinnene. Anne tok ansvar. «Bli med meg. Fort. Vi må komme oss 

tilbake før du blir gjenkjent.» 

Sammen halte hun og ektemannen med seg den skjelvende jenta langs rekken 

av ventende vogner inntil de fant sin egen, og skjøv henne inn i den. James skyndet 

seg av sted, men det gikk en time før kjøretøyet kom seg bort fra køen av vogner 

og Anne og Sophia endelig kunne dra hjem. 

Sophia forlot ikke værelset sitt neste dag, men det spilte ingen rolle siden alle i 

Brussel var like engstelige, og ingen la merke til hennes fravær. Ville invasjons-

styrkene sveipe gjennom byen? Var hver eneste unge kvinne i fare? Meningene var 

delte. Burde de håpe på seier og grave ned verdisakene for å redde dem fra de 

tilbakevendende styrkene, eller burde de flykte før et eventuelt nederlag? Anne 

grublet og ba mesteparten av dagen. James var ikke kommet hjem. Tjeneren hans 

gikk ned til lageret med et klesskift og en nistekurv, men hun måtte nesten smile 

av hvor tåpelig hun var som sendte forsyninger til byens viktigste proviantleveran-

dør. 

Så begynte nyhetene fra kampene ved Quatre Bras å sive inn. Hertugen av 

Brunswick var død, skutt i hjertet. Anne tenkte på den mørke, selvsikkert kjekke 

mannen hun hadde sett danse vals med hertuginnen kvelden i forveien. Det skulle 

komme flere slike nyheter før det hele var over. Hun så seg omkring i salongen i 

villaen de leide. Den var fin: litt stor etter hennes smak, ikke stor nok for James, 

med mørke møbler og hvite moarégardiner som endte i tungt draperte kapper med 

frynser. Hun tok opp håndarbeidet og la det ned igjen. Hvordan skulle hun kunne 

sy så lenge menn hun kjente, kjempet for livet bare noen kilometer unna? Hun 

gjorde det samme med en bok. Men det var umulig å konsentrere seg om en litterær 



 

 

fortelling når en så blodig historie utspant seg så nær dem at de kunne høre drøn-

nene fra kanonene. Hennes sønn Oliver kom inn og slengte seg ned i en stol. «Hvor-

for er du ikke på skolen?» 

«De sendte oss hjem.» Hun nikket. Naturligvis hadde de gjort det. Lærerne la 

sikkert sine egne fluktplaner. «Noe nytt om faren min?» 

«Nei, men han er ikke i fare.» 

«Hvorfor ligger Sophia i sengen?» 

«Hun føler seg ikke bra.» 

«På grunn av lord Bellasis?» 

Anne så på ham. Hvordan kunne den unge gutten vite sånt? Han var seksten år. 

Han hadde aldri deltatt i noe som minnet det minste om sosieteten. «Naturligvis 

ikke,» sa hun. Men gutten bare smilte. 

Det ble tirsdag morgen før Anne så mannen sin igjen. Hun spiste frokost på rommet 

sitt, men hadde stått opp og kledd på seg da han åpnet døren hennes. Han så ut som 

om han også hadde vært gjennom gjørmen og støvet på slagmarken. Hilsenen hen-

nes var enkel. «Gudskjelov,» sa hun. 

«Vi klarte det. Bonaparte har flyktet. Men alle er ikke trygge ennå.» 

«Jeg kan forestille meg det, stakkars folk.» 

«Hertugen av Brunswick er død.» 

«Jeg hørte det.» 

«Lord Hay, sir William Ponsonby …» 

«Å.» Hun tenkte på mannen med det vennlige smilet som hadde ertet henne om 

hvor bestemt mannen hennes var. «Så leit. Jeg hørte at noen av dem døde i gallau-

niformen de hadde på seg på ballet.» 

«Det stemmer.» 

«Vi burde be for dem. Det at vi var på ballet den kvelden, knytter oss liksom 

til dem, stakkars menn.» 

«Det har du rett i. Men det er en av de falne du ikke trenger å forestille deg en 

tilknytning til.» Hun så avventende på ham. «Vicomte Bellasis er blitt drept.» 

«Å, nei.» Hånden hennes for opp til ansiktet. «Er de sikre?» Det knyttet seg i 

magen hennes. Hvorfor det, egentlig? Det var vanskelig å si. Trodde hun det fantes 

en mulighet for at Sophia hadde hatt rett, og at jentas store sjanse var gått tapt? Nei. 

Hun visste at det var en ren fantasi, men likevel … Så fryktelig. 

«Jeg dro dit i går. Ut til slagmarken. Og det var et grufullt syn.» 

«Hvorfor dro du dit?» 



 

 

«I forretninger. Er ikke det grunnen til alt jeg gjør?» Han angret på det bitre 

tonefallet. «Jeg hørte at Bellasis sto på listen over falne, så jeg ba om å få se liket. 

Det var ham, så ja, jeg er sikker. Hvordan går det med Sophia?» 

«En skygge av seg selv helt siden ballet, utvilsomt av frykt for den samme 

nyheten vi må overbringe nå.» Anne sukket. «Jeg antar at vi burde si det før hun 

får høre det fra noen andre.» 

«Jeg skal fortelle henne det.» 

Hun ble overrasket. Det var ikke den slags plikter James pleide å påta seg fri-

villig. 

«Jeg tror jeg burde gjøre det. Jeg er moren hennes.» 

«Nei, jeg skal fortelle henne det. Du kan ta hånd om henne etterpå. Hvor er 

hun?» 

«I hagen.» 

Han strenet ut mens Anne grublet over samtalen deres. Så det var her Sophias 

dårskap skulle ende: ikke i skandale, heldigvis, men i sorg. Jenta hadde drømt 

drømmene sine, og James hadde oppmuntret henne til det, men nå måtte de bli til 

støv. De ville aldri få vite om Sophia hadde hatt rett i at Bellasis hadde ærbare 

planer, eller om hun, Anne, var nærmere sannheten og Sophia bare hadde vært en 

sjarmerende dukke han kunne leke med mens de var stasjonert i Brussel. Hun gikk 

bort til stolen ved vinduet og satte seg. Hagen nedenfor var holdt i den formelle 

stilen som fremdeles ble høyt verdsatt i Nederland, selv om engelskmennene hadde 

sluttet med den. Sophia satt på en benk ved siden av en grusgang med en uåpnet 

bok ved siden av seg da faren kom ut av huset. James snakket idet han nærmet seg, 

satte seg ved siden av datteren og grep hånden hennes. Anne lurte på hvordan han 

hadde valgt å ordlegge seg. Det så ut som om han ikke ville forhaste seg og at han 

snakket varsomt en god stund, men så rykket Sophia plutselig til som om noen 

hadde slått henne. James omfavnet henne, og hun begynte å hulke. Anne kunne i 

det minste glede seg over at ektemannen hadde vært så vennlig han bare kunne da 

han overbrakte det grufulle budskapet. 

Senere skulle Anne spørre seg hvordan hun kunne ha vært så sikker på at dette 

var slutten på Sophias historie. Men på den annen side, som hun sa til seg selv, 

visste vel ingen bedre enn henne at etterpåklokskap er et prisme som endrer alt? 

Hun reiste seg. Det var på tide å gå ned og trøste datteren, som hadde våknet fra en 

vakker dagdrøm og kommet inn i en ond verden. 

 


