
L.S. Hilton

Maestra
UKORRIGERT UTDRAG

Oversatt fra engelsk av Hilde Lyng (MNO)

Tiden Norsk Forlag

Mal: B2, 130x205 mm, Minion, 11/13.5 pkt, 21 cic, 32 linjer (Ordrenr: 52343)
Generert av Type-it AS, Trondheim - onsdag 24. februar 2016 - 8:43 (side 1 av 55)

NOT PRINT READY!



ISBN 9788210055379

© Tiden Norsk Forlag 2016

Mal: B2, 130x205 mm, Minion, 11/13.5 pkt, 21 cic, 32 linjer (Ordrenr: 52343)
Generert av Type-it AS, Trondheim - onsdag 24. februar 2016 - 8:43 (side 2 av 55)

NOT PRINT READY!



Prolog

Tunge skjørtekanter og sylskarpe hæler feide og klikket over
parketten. Vi gikk gjennom gangen mot dobbeltdørene, den
lave summingen innefra antydet at mennene allerede var der.
Rommet var lyst opp av stearinlys, små bord var plassert mel-
lom sofaer og lave spisestuestoler. De ventende mennene var
kledd i tykke svarte silkepyjamaser med snorprydede jakker,
glansen i stoffets veving fremhevet de stivede skjortene. Her og
der glimtet det i gull, i en tung mansjettknapp eller et slankt
armbåndsur, et brodert monogram bølget under et farge-
sprakende silkelommetørkle. Det ville føltes tåpelig, teatralsk,
hadde ikke detaljene vært så perfekte, men jeg følte meg hyp-
notisert, pulsen min var langsom og dyp. Yvette ble ført bort
av en mann med en påfuglfjær festet til mansjetten – jeg kikket
opp og så en annen mann komme mot meg, med en gardenia,
lik min, på kragen.

«Så det er sånn det fungerer.»
«Mens vi spiser, ja. Etterpå kan du velge. Bonsoir.»
«Bonsoir.»
Han var høy og slank, men kroppen var yngre enn ansiktet,

ganske hardt og rynket, med grånende hår strøket tilbake over
en høy panne og store, lett slørede øyne, som en bystantinsk
helgen. Han førte meg bort til en sofa, ventet mens jeg satte
meg, og rakte meg et enkelt krystallglass med hvitvin, frisk
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og tørr. Formaliteten var leken, men jeg likte koreografien.
Julien satte åpenbart pris på forventningens fornøyelse. De
nesten nakne servitrisene kom inn igjen med ørsmå tallerke-
ner med hummerterter, deretter løvtynne skiver av andebryst
i honning og ingerfærpasta, flarn med bringebær og jordbær.
Antydninger til mat, ingenting som mettet.

«Rød frukt får en kvinnes kjønn til å smake nydelig,» bemer-
ket min middagsledsager.

«Jeg vet det.»
Noen snakket stille sammen, men de fleste bare så på og

drakk, blikkene beveget seg fra hverandre til servitrisenes raske
bevegelser, de hadde danserkropper, så jeg, slanke, men sterke
og muskuløse, leggene svulmet over de stramme støvlene.
Corps de ballet som jobbet på si? Jeg skimtet så vidt Yvette i
den andre enden av rommet, der hun ble matet med fylte fike-
ner på en skarptinnet sølvgaffel, med kroppen dandert som
en slanges, en antydning av mørkt lår mellom rød silke. Servi-
trisene sirklet høytidelig rundt i rommet med lyseslukkere og
dempet belysningen i en sky av bivoks, og mens de gjorde det,
kjente jeg at mannen sirklet og strøk meg over låret, fullstendig
makelig, og at det strammet seg mellom beina til svar. Jentene
satte ut grunne lakkbrett med kondomer, små krystallflasker
med monoiolje, glidemiddel dekantert i konfektskåler. Noen
av parene kysset, fornøyd med sine tildelte partnere, andre
reiste seg høflig og gikk gjennom rommet for å finne byttet de
hadde valgt seg ut tidligere. Yvettes morgenkåpe drapert om
de spredde beina, en manns hode bøyd mot henne.

Jeg fanget blikket hennes, og hun smilte vellystig før hun lot
hodet falle tilbake mot putene med samme ekstatiske beveg-
else som en junkie som dupper av.
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Kapittel 1

Hvis du hadde spurt meg om hvordan det begynte, kunne jeg
med hånden på hjertet ha sagt at første gangen var en tilfeldig-
het. Klokken var rundt seks på ettermiddagen, tidspunktet da
byen igjen dreier rundt sin egen akse, og selv om gatene over
oss var fulle av den skarpe vinden fra nok en regntung mai,
var stasjonen innestengt og fuktig, møkkete, med gamle avi-
ser og hurtigmatemballasje, irritable turister i grelt fritidstøy,
klemt sammen blant de resignerte gulbleke pendlerne. Jeg sto
på perrongen og ventet på Picadilly-linjen ved Green Park,
etter nok en fabelaktig begynnelse på nok en fabelaktig uke
der jeg skulle plages og bli behandlet nedlatende på den super-
fantastiske jobben min. Idet banen på den andre siden kjørte
avgårde, bølget et lavt, kollektivt stønn gjennom folkemeng-
den. Skjermen viste at neste bane satt fast ved Holborn. Sikkert
noen i sporet. Typisk, kunne man se at folk tenkte. Hvorfor
måtte de alltid kaste seg foran toget i rushtiden? Passasjerene
på den andre siden av linjen var på vei bort, blant dem en jente
med livsfarlig høye hæler og kongeblå bandasjekjole. Forrige
sesongs Alaïa for Zara, tenkte jeg. Antakelig på vei til Leicester
Square med de andre taperne. Håret var oppsiktsvekkende, en
diger flommende plommefarget man av løshår viklet sammen
med en slags gulltråd som fanget og holdt på neonlyset.

«Judeee! Judy! Er det deg?»
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Hun begynte å vinke entusiastisk mot meg. Jeg lot som om
jeg ikke hørte.

«Judy! Her borte!»
Folk begynte å stirre. Jenta hadde snublet farlig nær den gule

sikkerhetslinjen.
«Det er meg, Leanne!»
«Venninnen din vinker til deg,» sa kvinnen ved siden av meg

hjelpsomt.
«Ses oppe om litt!» Jeg hørte ikke dialekten hun snakket

særlig ofte lenger. Jeg hadde aldri forventet å høre hennes
igjen. Hun hadde åpenbart ikke tenkt å forsvinne, og banen
viste ikke tegn til å skulle dukke opp, så jeg støttet den tunge
dokumentmappen i skinn mot skulderen og trengte meg gjen-
nom folkemengden. Hun ventet på gangbroen mellom platt-
formene.

«Hallo! Jeg syntes det var deg, ja!»
«Hei, Leanne,» sa jeg forsiktig.
Hun snublet de siste skrittene mot meg og slo armene om

meg som om jeg var hennes lenge savnede søster.
«Se på deg, da! Så forretningsmessig. Jeg visste ikke at du

bodde i London!» Jeg unnlot å påpeke at det sannsynligvis
skyldtes at jeg ikke hadde snakket med henne på ti år. Face-
book-venner var ikke helt min stil, og jeg hadde ikke noe
behov for å bli minnet om hvor jeg kom fra.

Så følte jeg meg kjip. «Du ser bra ut, Leanne. Så fin du er på
håret.»

«Jeg kaller meg ikke Leanne lenger. Jeg heter Mercedes nå.»
«Mercedes? Det er … fint. Jeg bruker som regel Judith.

Høres mer voksent ut.»
«Ja, men se på oss, da? Voksne.»
Jeg tror ikke at jeg visste hva det føltes som, da. Jeg lurte på

om hun gjorde det.
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«Hør her, jeg begynner ikke på jobb før om en time.» Byner.
«Lyst til å ta en drink. Skravle litt?»

Jeg kunne sagt at jeg ikke hadde tid, at jeg måtte skynde meg,
tatt imot telefonnummeret og latt som om jeg kom til å ringe.
Men måtte jeg egentlig noe sted? Og det var noe med stemmen,
noe merkelig kjærkomment velkjent, som fikk meg til å føle
meg ensom og beroliget på samme tid. Jeg hadde bare to tju-
epundsedler her i verden, og det var tre dager til lønningsdag.
Men kanskje noe kom til å dukke opp.

«Gjerne,» sa jeg. «Jeg spanderer. La oss gå på Ritz.»
To champagnecocktails på Rivoli bar. 38 pund. Jeg hadde

tolv på reisekortet og to i hånden. Jeg kom bare ikke til å ha
noe særlig å spise før i slutten av uken. Det var kanskje idiotisk
å vise seg sånn, men noen ganger må man bare trosse verden
litt. Leanne – Mercedes – fisket entusiastisk etter cocktailbæret
som duppet opp og ned med en fuksiarød shellacnegl og tok
en lystig slurk.

«Det var dødsgodt, takk. Men jeg foretrekker Roederer nå
for tida.»

Der fikk jeg for å vise meg.
«Jeg jobber i nærheten,» sa jeg. «Kunst. For et auksjonshus.

Gamle mestere.» Det stemte ikke helt, men så var jeg hel-
ler ikke redd for at Leanne kunne skille en Reubens fra en
Rembrandt.

«Fancy,» svarte hun. Hun så ut som hun kjedet seg, der hun
fingret med rørepinnen i drinken. Jeg lurte på om hun angret
på at hun hadde ropt etter meg, men i stedet for å bli irritert,
følte jeg intenst at jeg hadde lyst til å glede henne.

«Høres sånn ut,» sa jeg selvsikkert og kjente brandyen og
sukkeret som smøg seg inn i blodet, «men lønnen er elendig.
Jeg er som regel skrapa.»

«Mercedes» fortalte at hun hadde bodd i London i ett år.
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Hun jobbet i en champagnebar i St James’s Street. «Skal liksom
være stilig, men folkene er de samme snuskete gamle idiotene.
Ikke noe tvilsomt,» la hun hastig til. «Det er bare en bar. Men
vi får vanvittig mye tips.»

Hun hevdet at hun tjente to tusen pund i uken. «Men man
legger på seg, da,» sa hun sørgmodig og stakk fingeren inn i
den lille magen. «All drikkingen. Men vi må ikke betale for det,
da. Hell det på plantene hvis dere må, sier Olly.»

«Olly?»
«Det er eieren. Eh, kom ned en tur en gang, Judy. Jobb litt

på siden, hvis du er blakk. Olly er alltid på jakt etter jenter. Vil
du ha en til?»

Et eldre par i smoking, antakelig på vei til operaen, satte
seg ved bordet overfor vårt. Kvinnen lot blikket gli kritisk over
Mercedes’ spraybrunede bein, den skimrende utringningen.
Mercedes snurret rundt på stolen, hun la beina i kors og rettet
dem så ut, langsomt og utstudert, slik at jeg og den stakkars
gamle jævelen ved siden av henne fikk et glimt av svart blonde-
g-streng, alt mens hun hele tiden stirret kvinnen inn i øynene.
Det var ingen som trengte å spørre om det var noe i veien.

«Som jeg sa,» sa hun, da kvinnen, rød som en rødbete,
vendte blikket mot cocktailmenyen, «så er det ganske show.»
Sjåvv. «Jentene kommer fra alle mulige steder. Du kunne sett
fantastisk ut hvis du dolla deg litt opp. Bli med, da.»

Jeg kikket ned på den svarte Sandro-drakten min i tweed.
Innsvinget jakke, kort, utskrådd foldeskjørt. Jeg skulle liksom
se utstudert kokett ut, profesjonell, med et hint av parisisk
intellektuell – det var i alle fall det jeg sa til meg selv når
jeg klosset reparerte falden for n-te gang – men ved siden av
Mercedes så jeg ut som en deprimert kråke.

«Nå?»
«Ja, hvorfor ikke? Jeg har masse stæsj i bagen.»
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«Jeg vet ikke helt, Leanne.»
«Mercedes.»
«Sorry.»
«Kom igjen, da, du kan låne blondetoppen min. Den kom-

mer til å se dritfet ut sammen med puppene dine. Hvis du ikke
har en annen date, da.»

«Nei,» sa jeg og bøyde hodet bakover for å få i meg de siste
dråpene bobler og angostura. «Nei, jeg har ingen date.»
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Kapittel 2

Jeg har lest et eller annet sted at årsak og virkning er sikker-
hetsforanstaltninger mot eventualiteter, mot tilfeldighetenes
skremmende, unøyaktige omskiftelighet. Hvorfor ble jeg med
Leanne den dagen? Den hadde ikke vært verre enn noen andre.
Men valgene tas før forklaringen, enten vi vil vite det eller ei.

I kunstverdenen er det bare to auksjonshus man virkelig
trenger å kjenne til. Det er de som selger for hundrevis av mil-
lioner, som tar seg av samlingene til desperate grever og sosialt
usikre oligarker, som kanaliserer tusen års skjønnhet og hånd-
verk gjennom sine museumsstille lokaler og gjør det til hard,
sexy cash. Da jeg fikk jobben i British Pictures for tre år siden,
følte jeg endelig at jeg hadde klart det. I en dag eller to, i alle fall.
Jeg skjønte snart at portørene, karene som tok seg av løftingen,
var de eneste folkene der som brydde seg det minste om bilder.
Resten kunne like gjerne ha solgt fyrstikker eller smør. Til tross
for at jeg var ansatt på grunn av min dyktighet, til tross for
at jeg jobbet hardt, var iherdig og hadde ganske imponerende
kunnskaper om kunst, måtte jeg innse at jeg etter auksjonshu-
sets standard tydelig ikke ble sett på som særlig imponerende.
Etter et par uker på avdelingen hadde jeg skjønt at ingen der
egentlig brydde seg om hvorvidt man kunne skjelne en Brueg-
hel fra en Bonnard, det var andre, viktigere koder som måtte
knekkes.
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Etter tre år var det fortsatt ganske mye jeg likte ved job-
ben min på auksjonshuset. Jeg likte å gå forbi den uniformerte
dørvakten i den orkidéduftende lobbyen. Jeg likte de tilfreds-
stillende ærbødige blikkene klientene forbeholdt «eksperter»
når jeg kom opp den ærverdige eiketrappen, for alt på huset
så ut som det var fylt av tre hundreårs ærverdighet. Jeg likte
å lytte til samtalene mellom de prikklike eurosekretærene, de
franske og italienske vokalene som smalt like krapt som håret
deres. Jeg likte at jeg, i motsetning til dem, ikke prøvde å lure
en passerende hedgefondforvalter til meg med de nyfønte ten-
taklene mine. Jeg var stolt over det jeg hadde oppnådd, en
stilling som assistent etter et års praksis i British Pictures. Jeg
hadde riktignok ikke tenkt å forbli på denne avdelingen særlig
lenge. Jeg skulle ikke bruke resten av livet på å betrakte bilder
av hunder og hester.

Den dagen, dagen jeg møtte på Leanne, hadde begynt med
en e-post fra Laura Belvoir, avdelingens nestleder. Overskrif-
ten var «Umiddelbar handling!», men det var ikke noe tekst
i tekstfeltet. Jeg krysset gangen for å spørre henne om hva
hun mente. Sjefene hadde nettopp vært på ledelseskurs, Laura
var blitt veldig for digital kommunikasjon fra skrivebord til
skrivebord, men hadde ikke helt lært seg å skrive på maskin
ennå.

«Du må attribuere Longhiene.»
Vi var i ferd med å gjøre klar en serie gruppemalerier av den

italienske kunstneren til det kommende italienske salget.
«Vil du at jeg skal sjekke titlene på lageret?»
«Nei, Judith. Det er Ruperts jobb. Dra til Heinz og se om du

kan identifisere personene.» Rupert var leder for avdelingen
og dukket sjelden opp før elleve.

Heinz-arkivet har en enorm katalog av bilder med navn
– jeg skulle sjekke hvilke engelske smålorder som på sine
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løsslupne dannelsesreiser på syttenhundretallet kunne ha sit-
tet for Longhi, ettersom identifiserte individer kunne gjøre
bildene mer interessante for kjøperne.

«Greit. Har du fotografier av dem?»
Laura sukket. «På biblioteket. De er merket Longhi-skrå-

strek-vår.»
Ettersom Huset fylte et helt kvartal, var det fire minutter å

gå fra avdelingen til biblioteket, en tur jeg tok mange ganger
om dagen. Til tross for at det gikk rykter om at det var det
tjueførste århundre utenfor, ble Huset fortsatt drevet mer eller
mindre som en viktoriansk bank. Mange av de ansatte brukte
dagen på å trave rundt i gangene for å levere papirlapper til
hverandre. Arkivet og biblioteket var knapt digitalisert i det
hele tatt; ofte snublet man over små dickenske gjenferd som
satt inneklemt i dunkle små kroker, blant hauger av kvitte-
ringer og fotostatkopierte regnskap i tre eksemplarer. Jeg fant
konvolutten med fotografier og gikk tilbake til skrivebordet for
å hente vesken. Telefonen ringte.

«Allo? Det er Serena i resepsjonen, jeg har buksene til
Rupert her.»

Så jeg labbet ut i resepsjonen, tok imot den enorme posen
fra Ruperts skredder som var sendt med bud de 500 meterne
fra Savile Row, og tok den med meg tilbake til avdelingen.
Laura kikket opp.

«Har du ikke gått ennå, Judith? Hva i all verden har du dre-
vet med? Men siden du er her, kunne du hente en cappuccino
til meg? Ikke gå i kantinen, gå til det hyggelige lille stedet i
Crown Passage. Sørg for å få kvittering.»

Da jeg hadde hentet kaffen, begynte jeg å gå mot arkivet.
Jeg hadde fem fotografier i vesken, scener fra Fencie teater, fra
Zattere og en kaffebar på Rialto, og etter å ha jobbet meg gjen-
nom eskene i et par timer, lagde jeg en liste med tolv positive
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identifiseringer av modeller som hadde vært i Italia da portret-
tene ble malt. Jeg sjekket kryssreferansene fra Heinz-arkivet
med bildene, slik at attribusjonen kunne sjekkes til katalogen
og tok dem så med tilbake til Laura.

«Hva er det for noe?»
«Longhiene du ba meg om å sjekke.»
«Dette er Longhiene fra salget for seks år siden. Ærlig talt,

Judith. Fotografiene var i e-posten du fikk i dag tidlig.»
Det var e-posten uten innhold.
«Men Laura, du sa at de var i biblioteket.»
«Jeg mente det elektroniske biblioteket.»
Jeg sa ingenting. Jeg logget meg på avdelingens nettkata-

log, fant de riktige bildene (lagret som Lunghi), lastet dem
ned på telefonen og dro tilbake til Heinz, etter å ha fått en
skyllebøtte av Laura for å ha kastet bort tiden. Jeg var fer-
dig med andre runde med attribusjon da hun kom tilbake
fra lunsj på Caprice og fortsatte å ringe opp de som ikke
hadde svart på invitasjonen til å komme på privatvisning før
auksjonen.

Så skrev jeg ned de biografiske opplysningene og mailet
dem til Laura og Rupert, viste Laura hvordan hun skulle åpne
vedlegget, tok banen til kunsthåndverksdepotet i nærheten av
Chelsea Harbour for å sjekke en silkekolleksjon Rupert mente
kunne passe til opphengingen av Longhiene, oppdaget, uten å
bli spesielt overrasket, at den ikke gjorde det, gikk mesteparten
av veien tilbake fordi Circle-linjen sto fast ved Edgware Road
og tok en omvei om Lillywhite’s på Picadilly for å skaffe en
sovepose til teltturen sønnen til Laura skulle på med skolen,
kom tilbake, utslitt og gretten, for så å bli skjelt ut fordi jeg ikke
hadde fått med meg avdelingens visning av bildene jeg hadde
brukt hele formiddagen på.

«Ærlig talt, Judith,» bemerket Laura, «du gjør aldri frem-
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skritt hvis du halser rundt i byen når du kunne sett på ver-
kene.»

Siden jeg hadde blitt styrt som en marionette hele dagen,
var det kanskje ikke så rart at jeg faktisk hadde lyst på en drink
da jeg møtte på Leanne på tube-stasjonen litt senere.
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Kapittel 3

Jobbintervjuet på Gstaad Club den kvelden ble utført av Olly,
den enorme, mutte finnen som var eier, hovmester og utkas-
ter, og som mønstret meg fra topp til tå i den hudfargede
blondeblusen jeg i all hast hadde dratt på meg på doen på Ritz.

«Kan du drikke?» spurte han.
«Hun er fra Liverpool,» kniste ‘Mercedes’, og det var det.
Og de neste åtte ukene jobbet jeg på klubben torsdags- og

fredagskveldene. Ikke en arbeidstid de fleste på min alder ville
satt pris på, men det å ta en drink med kollegene etter jobben
var ikke akkurat noen stor del av min karriere. Navnet, som
alt annet med stedet, var et foreldet forsøk på å være stilig;
det eneste som var anstendig med klubben, var det avsindige
påslaget på champagnen. Klubben var faktisk ikke så forskjel-
lig fra Annabel’s, den fordums nattklubben som lå noen gater
lengre bort, på Berkeley Square. De samme sossegule veggene,
de samme halvdårlige bildene, den samme forsamlingen av
tragiske eldre menn med vom, samme gåseflokken med jenter
som ikke helt var horer, men som alltid trengte litt hjelp med
husleien. Jobben var enkel.

Rundt ti jenter samlet seg en halvtime før klubben åpnet
klokken ni til en oppstiver servert av bartenderen Carlos i sin
uklanderlig pressede, men litt stinkende hvite jakke. Resten av
staben besto av en eldgammel babusjka som tok imot frak-
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kene, og Olly. På slaget ni åpnet han døren til gaten og kom
med den samme høytidelige spøken.

«OK, jenter, av med trusene.»
Etter at det var åpnet, satt vi og småpratet, bladde gjennom

kjendisblader eller tekstet en times tid før kundene begynte å
slentre inn, nesten alltid alene. Tanken var at de kunne velge
seg en jente de likte og ta henne med seg inn i et av avlukkene
drapert med lyserød fløyel, noe som ganske rett frem ble kalt
«å bli booket». Når man ble booket, var oppgaven å få kunden
til å bestille så mange latterlig overprisede champagneflasker
som mulig. Vi fikk ikke lønn, bare ti prosent for hver flaske
og det kunden valgte å legge igjen til oss. Den første kvelden
sjanglet jeg fra bordet halvveis i den tredje flasken og måtte be
babusjkaen om å holde håret mitt mens jeg prøvde å kaste opp.

«Dumme jente,» sa hun med dyster tilfredsstillelse. «Det er
ikke for deg å drikke det.»

Men jeg lærte. Carlo serverte champagnen sammen med
enorme glass på størrelse med en gullfiskbolle, som vi kunne
tømme i isbøtta eller i blomstene så snart kunden forlot bor-
det. En annen strategi var å overtale ham til å invitere en
«venninne» til å dele et glass. Jentene gikk med pumps, aldri
sandaler med åpen tå, ettersom et annet knep var å overtale
ham til å nippe litt fra skoen. Man kan helle overraskende mye
champagne ned i en Louboutin i størrelse 39. Hvis det ikke var
noe annet som fungerte, helte vi det bare på gulvet.

Til å begynne med syntes jeg det var helt utrolig at stedet i
det hele tatt fikk holde åpent. Det virket nesten edwardiansk,
med all sin klossete flørting og de overdrevne godtgjørelsene
for vårt selskap. Hvorfor gadd menn i det hele tatt, når de
kunne bestille hva de ville på en I-Hooker-app? Det var så sør-
gelig gammeldags, alt sammen. Men så forsto jeg at det var
nettopp det som fikk dem til å komme tilbake. De var ikke
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ute etter sex, selv om mange av dem ble småkåte etter noen
gullfiskboller. De var ikke playere, disse karene, ikke engang i
drømme. De var alminnelige, middelaldrende, gifte menn som
et par timer hadde lyst til å late som om de var på en ekte date
med en søt jente som var dannet og pen i tøyet, og som faktisk
hadde lyst til å snakke med dem.

Mercedes med klørne og extensionhåret var offisielt ram-
pejenta, for kunder som ville ha noe litt pikant, men Olly
foretrakk at vi andre kledde oss i enkle, velsydde kjoler, hadde
lite sminke, rent hår, diskrete smykker. De ville ikke ha risiko,
eller kaos, eller at konene fant ut av det, og sannsynligvis ikke
engang forsmedelsen og problemene ved å prøve å få den til å
stå. Det var ufattelig patetisk, men de ville bare føle seg ønsket.

Olly kjente markedet sitt, og han betjente det perfekt. Det
var et bitte lite dansegulv på klubben, der Carlo også var DJ,
for å gi inntrykk av at karene når som helst kunne komme til
å virvle oss ut i disconatten, men vi skulle aldri oppmuntre til
det. Det var en meny, med helt grei biff og kamskjell og ice
cream sundaes – middelaldrende mannfolk liker å se på at jen-
ter spiser fetende desserter. Isdessertene forble naturligvis bare
i magen den tiden det tok oss å ta en diskret tur på do. Jenter
som brukte dop eller som var for åpenbart tøytete, holdt ikke
første kvelden engang – på en Høflig notis ved herredoen sto
det at det var Strengt forbudt å tilby seg å Følge noen av de
Unge Damene Utenfor Klubben. Det var meningen at de skulle
lengte etter oss.

Jeg begynte å glede meg til torsdags- og fredagskveldene.
Bortsett fra Leanne (jeg klarte ikke å tenke på henne som
Mercedes ennå), var jentene verken vennlige eller uvennlige;
hyggelige, men ikke nysgjerrige. Det virket ikke som om de var
interesserte i mitt liv, kanskje fordi ingenting av de de røpte om
seg selv var sant. Den første kvelden, da vi sjanglet en smule
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ustøtt nedover Albermarle Street, foreslo Leanne at jeg skulle
velge meg et navn å bruke på klubben. Mellomnavnet mitt var
Lauren; nøytralt, intetsigende.

Jeg sa at jeg studerte kunsthistorie på deltid. Det lot til at
alle jentene studerte et eller annet, for det meste bed.øk., og
kanskje noen av dem faktisk gjorde det. Ingen av dem var
engelske; det var tydelig at det at de jobbet på bar for å prøve
å komme seg opp og frem, traff en eller annen Eliza Doolittle-
streng hos kundene. Leanne gjorde den grove Liverpool-dia-
lekten flatere – påmmfri ble til pommes frites; jeg modifiserte
min egen aksent, den jeg brukte på jobb og som var blitt språ-
ket jeg drømte på, så det ble litt mindre overklasse, men Olly
var åpenbart fornøyd med at jeg fremdeles lød «snobbete».

På dagjobben min i Prince Street var det en million ørsmå
koder. Alles plassering på den sosiale skalaen kunne kalibreres
i n-te potens ved et øyekast, og det var mye vanskeligere å lære
reglene enn å identifisere malerier, for hele poenget med reg-
lene, var at om man befant seg på innsiden, trengte man ikke
å få det fortalt. Etter alle timene jeg hadde brukt på å lære meg
hvordan man snakker og går, ville jeg nok bestått prøven hos
de fleste – det virket for eksempel som om Leanne var forund-
ret og motstrebende imponert over min forvandling – men et
eller annet sted i Huset sto det et hemmelig skrin med Alice i
eventyrland-nøkler jeg aldri kom til å eie, nøkler som låste opp
enda mindre hager med murer som var enda mer ugjennom-
trengelige, fordi de var usynlige. På Gstaad var jeg innbegrepet
på en soss, og hvis jentene der i det hele tatt verdiget det en
tanke, forsto de neppe at det var noen forskjell på fotballfruene
og de gammeldagse debutantene som delte dobbeltoppslag i
OK! På et dypere plan hadde de naturligvis rett.

Praten på klubben gikk for det meste i klær, kjøp av desig-
nersko og -vesker, og menn.
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Noen av jentene hevdet at de hadde kjærester, mange av
dem gifte menn, i så tilfelle var greia å hele tiden klage over
kjæresten; andre datet bare, og da var greia å hele tiden klage
over datene. Det virket som om menn for Natalia og Anasta-
sia og Martina og Karolina var et nødvendig onde, noe som
måtte utholdes på grunn av sko og vesker og lørdagskvelder
på japanske restauranter i Knightsbridge. Tekstmeldinger ble
stadig vekk analysert, hvor ofte de kom, hvor følelsesladde
de var, men all følelsesmessig respons var med forbehold om
muligheten for at de traff andre kvinner eller ikke skaffet gaver
nok.

Komplotter og motkomplotter – med kunstferdige iPhone-
finter – fulgte, det var snakk om menn med båter, med fly, til
og med, men jeg fikk aldri følelsen av at noe av dette med-
førte glede. Språket vi snakket var ikke kjærlighet; klar hud og
trange strømpebukser var vår valuta, som bare var av verdi
for de som var for gamle til å ta det for gitt. Eldre menn, var
det enighet om, betydde stort sett mindre bry, selv om de de
var gjenstand for ganske mye hyl og skrik på grunn av sine
fysiske defekter. Skallethet og dårlig ånde og Viagra-kjøret var
virkeligheten, men det skulle man ikke tro ut fra den kokette
meldingsutvekslingen mellom jentene og mennene deres. Det
var slik deres verden fungerte, og de skjulte forakten og de
tidvise tårene for oss andre.

På Gstaad hadde jeg for første gang noe som føltes som ven-
ninner, og jeg skammet meg litt over hvor lykkelig det gjorde
meg. Jeg hadde ikke venner på skolen. Jeg hadde ganske mange
blåveiser, en aggressivt arrogant holdning, skulkeproblema-
tikk og et sunt forhold til seksualitetens gleder, men venner
hadde jeg ikke tid til. Utover å forklare at vi hadde møttes
i Nord-England, hadde Leanne og jeg en uuttalt avtale om
at vi hadde vært venner i tenårene (hvis det å ikke aktivt ta

21

Mal: B2, 130x205 mm, Minion, 11/13.5 pkt, 21 cic, 32 linjer (Ordrenr: 52343)
Generert av Type-it AS, Trondheim - onsdag 24. februar 2016 - 8:43 (side 21 av 55)

NOT PRINT READY!



del i å holde noens hode nede i en toalettskål kunne regnes
som vennskap), og snakket aldri om det. Bortsett fra Frankie,
avdelingssekretæren på Huset, hadde den eneste kontinuerlige
kvinnelige tilstedeværelsen i livet mitt bestått av jentene jeg
delte leilighet med, to flittige koreanske medisinstudenter ved
Imperial. Vi hadde en vasketurnus vi alle holdt oss høflig til,
men utover det var det knapt behov for å snakke sammen. Med
unntak av kvinnene jeg møtte på de spesielle festene jeg likte å
gå på, hadde jeg bare møtt fiendtlighet og forakt fra mitt eget
kjønn. Jeg hadde aldri lært å sladre eller gi råd eller lytte til
endeløse oppkok av forpurret begjær. Men her følte jeg at jeg
kunne være med. På banen byttet jeg ut Burlington Magazine
og The Economist med Heat og Closer, sånn at jeg, når man-
nepraten stilnet, kunne falle tilbake på filmstjernenes endeløse
såpeopera. Jeg diktet opp et knust hjerte (antydninger om en
abort) for å forklare mangelen på dater. Jeg Var Ikke Klar, og
jeg likte å få råd om at det var på tide å Bli Ferdig og Komme
Seg Videre. Mine sjeldne nattlige ekspedisjoner holdt jeg for
meg selv. Det passet meg, innså jeg, dette merkelige lille kon-
sentrerte universet, der verden utenfor føltes som om den var
langt borte, der ingenting var helt virkelig. Det fikk meg til å
føle meg trygg. Leanne hadde ikke løyet om pengene. Overdre-
vet, kanskje, men det var likevel ganske utrolig. Når jeg brukte
prosentandelen fra flaskene som taxipenger hjem, satt jeg igjen
med rundt 600 pund netto i tips per uke, krøllete tjue- og
femtipundsedler, noen ganger mer. Etter fjorten dager kunne
jeg betale det latterlige overtrekket på kontoen, og et par uker
senere tok jeg søndagstoget til et lagerutsalg og gjorde noen
investeringer. En svart Moschino-drakt til erstatning for den
stakkars gamle Sandroen, en ekstremt enkel hvit cocktailkjole
fra Balenciaga, flate sko fra Lanvin, en mønstret hverdagskjole
fra DVF. Jeg fikk endelig laserbehandlet skoletannlegetennene
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mine i Harley Street, jeg bestilte time hos Richard Ward og fikk
klippet håret på nytt, slik at det nesten så likt ut, men fem gan-
ger så dyrt. Ikke noe av dette gjorde jeg med tanke på klubben.
Til det kjøpte jeg noen enkle kjoler i kjedebutikker og pimpet
dem opp med semskede Louboutin-pumps. Jeg ryddet en hylle
i skapet og plasserte forsiktig de fleste innkjøpene der, pakket
i silkepapir fra renseriet. Jeg likte å se på dem, telle dem, som
en parodi på den prototypiske gjerrigknarken. Da jeg var liten
slukte jeg Enid Blytons kostskolebøker, St Clare’s og Whyte-
leafe og Malory Towers. De nye klærne var gymdrakten og
lacrossekøllen, uniformen til den jeg skulle bli.

Han begynte å komme da jeg hadde vært ved klubben en
måned. Torsdag var vanligvis den travleste dagen på Gstaad,
før mennene som var på forretningsreise dro ut på landet
igjen, men det striregnet ute og det var bare to kunder i baren.
Det var ikke lov med ukeblader og telefoner når kundene kom,
så jentene kjedet seg, stakk ut for å krype sammen under mar-
kisene med en sigarett, mens de klosset forsøkte å hindre håret
i å kruse seg i det fuktige været. Det ringte i bjellen og Olly
kom inn, «Rett dere opp i ryggen, damer! Det er lykkekvelden
deres i kveld!» Et par minutter senere svingte en av de ekleste
mennene jeg noen gang hadde sett den digre magen sin inn i
rommet. Han prøvde ikke engang å sette seg på en barkrakk,
men dumpet umiddelbart ned på nærmeste sofabenk og vif-
tet Carlo irritabelt bort til han hadde tatt av seg slipset og
tørket seg i ansiktet med et lommetørkle. Han hadde et sjus-
ket utseende bare virkelig utsøkt skreddersøm kan avhjelpe, og
skredderen hans hadde åpenbart tatt seg vann over hodet. Den
åpne jakken avslørte en trang kremfarget skjorte som stram-
met over magen, som igjen hvilte på de spredte knærne, halsen
hang i folder over kraven, selv skoene så overfylte ut. Han ba
om et glass vann med isbiter.
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«Har ikke sett Tjukken på en stund,» hvisket noen.
Kutymen var at vi jentene snakket ivrig sammen mens vi

slengte på håret og kikket ut under øyevippene, som om vi
bare tilfeldigvis var der, helt alene i de stilige kjolene våre, til
klienten tok et valg. Den tjukke mannen var rask til å velge.
Han nikket til meg, de slappe skjoldete hengekjakene ble svis-
jet tilbake i et smil. Da jeg gikk bort til ham, la jeg merke
til en regimentsstripe på slipset han hadde kastet fra seg,
signetringen som var innfelt i lillefingeren. Eeew.

«Jeg heter Lauren,» smilte jeg. «Vil du at jeg skal sette meg
sammen med deg?»

«James,» repliserte han.
Jeg satte meg forsiktig ned, krysset beina ved anklene og så

på ham med strålende forventning. Ikke et ord før de bestilte.
«Jeg antar du vil at jeg skal spandere noe å drikke på deg?»

Han sa det motvillig, som om han visste hvordan klubben
fungerte, men likevel følte at det var en belastning.

«Tusen takk. Det ville vært hyggelig.»
Han så ikke på listen. «Hva er det dyreste dere har?»
«Jeg tror –» sa jeg nølende.
«Bare kom igjen.»
«Jo, James, det er Cristal 2005. Vil du ha det?»
«Bestill det. Jeg drikker ikke.»
Jeg nikket til Carlo før han rakk å ombestemme seg. 2005-

årgangen kostet voldsomme tre tusen. Tre hundre til meg
allerede. Hey, big spender.

Carlo bar flasken bort til oss som om den var hans første-
fødte sønn, men James viftet ham bort, åpnet korken og fylte
pliktskyldig opp gullfiskbollene.

«Liker du champagne, Lauren?» spurte han.
Jeg tillot meg et skjevt lite smil. «Det kan jo bli litt monotont

i lengden.»
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«Kan du ikke bare gi det der til vennene dine og bestille noe
annet, da?»

Jeg likte ham for det der. Han var fysisk frastøtende, sant
nok, men det var noe djervt ved det at han ikke krevde at jeg
skulle late som. Jeg bestilte en Hennessy og drakk den lang-
somt, mens han fortalte meg litt om det han jobbet med, som
var penger, naturligvis, og så karet han seg opp på beina og
vagget ut etter å ha lagt igjen 500 pund i nye femtilapper på
bordet. Kvelden etter kom han tilbake og gjorde nøyaktig det
samme. Leanne tekstet meg på onsdag kveld og sa at han hadde
spurt etter Lauren på tirsdag, og på torsdagen dukket han opp
igjen, et par minutter etter at det var åpnet. Flere av jentene
hadde «stamkunder», men ingen som var så sjenerøse, og det
ga meg ny status blant dem. Det kom litt overraskende på meg,
men ingen var sjalu. Forretninger er nå engang forretninger.
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Kapittel 4

Da jeg begynte å jobbe ved klubben ble de daglige ydmykel-
sene i livet på avdelingen satt i skarpt relieff. På Gstaad hadde
jeg i det minste en illusjon om at det var jeg som satt med
kortene. Jeg prøvde å si til meg selv at det var morsomt at det
streite livet mitt, det «virkelige» livet mitt, som bare befant
seg noen få London-gater fra Olly og jentene, var ribbet for
alt som minnet om verdi eller makt. På klubben følte jeg meg
verdsatt hver gang jeg la beina i kors, mens på den egentlige
jobben min, det som liksom skulle være karrieren min, var jeg
fortsatt mer eller mindre en løpejente. Faktisk hadde Gstaad
og verdens mest elitistiske kunsthandler mer felles enn det var
behagelig å tenke på.

Det var kanskje skuffende å jobbe ved Huset, men jeg hus-
ket fortsatt første gangen jeg virkelig hadde sett et maleri, og
det minnet glødet fortsatt inni meg. Bronzinos Allegoria del
trionfo di Venere, i nasjonalgalleriet på Trafalgar Square. Bildet
gjør meg fremdeles rolig, ikke bare på grunn av den manierte,
mystisk elegante komposisjonen – lekent og uskyldig erotisk,
eller en dyster påminnelse om mørke og død – men fordi ikke
en eneste forsker så langt har klart å komme med en allment
akseptert teori om hva det betyr. Skjønnheten ligger et sted i
frustrasjonen det frembringer.

Vi var på skoletur til London, varme timer på en buss med
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lukten av innbakte pølser og potetgull med ost, de populære
jentene pludret og småkjeklet bakerst, lærerne så merkelig sår-
bare ut i uvante vanlige klær. Vi hadde måpt gjennom porten
på Buckingham Palace, deretter trasket ned til galleriet i de
helt like collegegenserne våre – bare fest navneskiltet, så er du
klar for telefonsalgjobben. Guttene skled på parketten, jentene
kom med høylytte, grove bemerkninger til alle aktmalerier vi
passerte. Jeg prøvde å stikke meg unna, jeg hadde lyst til å gå
meg bort i de tilsynelatende endeløse rommene fulle av bilder,
da jeg kom over Bronzinoen.

Det var som om jeg snublet og falt ned i et hull, en gispende
følelse av forsinket sjokk, hjernen hang etter kroppen. Der var
gudinnen, der guttebarnet, der sto den mystiske gamle man-
nen over dem. Jeg visste ikke da hvem de var, men jeg forsto,
krystallklart at jeg ikke hadde kjent savn før jeg så de sarte far-
gene som glødet og gled over i hverandre. Og så forsto jeg hva
begjær var, den første følelsen av at jeg visste hva jeg ønsket
og hva jeg ikke hadde. Jeg hatet den følelsen. Jeg hatet at alt
jeg kjente til plutselig var heslig for meg, og kilden til følelsen,
den mystiske tiltrekningskraften, skinte ned på meg fra dette
bildet.

«Rashers er kåt på den nakne dama!»
Leanne og et par av kumpanene hennes hadde tatt meg

igjen.
«Jævla lesbe.»
«Lesbeeeee!»
De skarpe, skingrende stemmene forstyrret de andre besø-

kende, folk snudde på hodet, ansiktet mitt brant av skam.
Leanne hadde oransjeblondt hår på den tiden, brutalt perma-
nentkrøllet og fullt av gelé i en topp midt oppå. I likhet med
venninnene gikk hun med et tykt lag brunkrem og utgnidd
svart eyeliner.
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«Jeg synes virkelig ikke de burde slippe dem inn hvis de ikke
vet å oppføre seg,» hørte jeg en stemme si. «Jeg vet at det er
gratis, men –»

«Helt enig,» avbrøt en annen. «Små beist.»
De så på oss som om vi luktet vondt. Jeg lurte på om vi

faktisk gjorde det, for dem. Jeg hatet misbilligelsen i de myke,
dannede stemmene. Jeg hatet å bli slått i hartkorn med de
andre. Men Leanne hadde også hørt dem.

«Dra til helvete,» sa hun aggressivt. «Eller er dere også lesber,
eller?»

De to kvinnene som hadde snakket så rett og slett forskrek-
ket ut.

De svarte ikke, gikk bare lenger inn i salene. Blikket mitt
fulgte dem sultent. Jeg snudde meg mot de andre jentene.

«Tenk om de klager. Vi blir kanskje kastet ut.»
«Og så? Det er uansett døvt her. Hva er det med deg,

Rashers?»
Jeg var allerede ganske god til å slåss. Når moren min gadd

å legge merke til meg var hun forsiktig med blåveisene og
skrammene, men som regel prøvde jeg å skjule bevisene. Men
hun betraktet meg som en bytting. Jeg kunne ha flydd på
Leanne der og da, men – kanskje var det bildet, kanskje at jeg
visste at kvinnene var der bak meg – jeg hadde ikke lyst. Jeg
hadde ikke tenkt å fornedre meg selv på den måten, ikke nå
lenger. Så jeg gjorde ikke noe ut av det. Jeg prøvde å pakke meg
inn i forakt, som en pelskåpe, vise dem at de befant seg så mye
lavere enn meg, at de ikke var verdige min oppmerksomhet.
Da skolen var slutt hadde jeg gjort en ganske god jobb med
å overbevise meg selv om det. I to år hadde jeg spart til min
første tur til Nord-Italia som tenåring, jobbet på en bensinsta-
sjon, feid opp blekede hårdotter på en frisørsalong, skåret opp
fingrene på aluminiumsbokser på det kinesiske gatekjøkkenet,
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så blodet dryppet ned i fredagsfyllefantenes svinekjøtt i sursøt
saus. Jeg ordnet med et sabbatsår i Paris og senere en måneds
grunnkurs i Roma.

Jeg trodde at alt kom til å bli annerledes når jeg begynte
på universitetet. Jeg hadde aldri sett folk som så sånn ut, for
ikke å snakke om et sted som så sånn ut. De hørte sam-
men, disse vesenene, disse husene; generasjoners berettigelse
smeltet honningsøt stein og honningsøt hud sammen til arki-
tektonisk perfeksjon i hver eneste detalj tiden hadde tæret på.
Ja, jeg hadde elskere på universitetet, men hvis du ser ut som
jeg gjør, og, for å være oppriktig, liker det jeg liker, er kanskje
ikke venninner helt noe for deg. Jeg sa til meg selv at jeg ikke
trengte venninner, dessuten hadde jeg ikke hatt noe særlig tid
til annet enn lesing innimellom biblioteket og deltidsjobbene
mine.

Jeg holdt meg ikke til pensumlisten: i tillegg til Gombrich
og Bourdieu lese jeg hundrevis av romaner, gransket dem for
detaljer om det merkelige overklasselandet, om hvordan man
snakker, ordforrådet som markerer hvem som tilhører den
usynlige klubben og hvem som ikke gjør det. Jeg jobbet intenst
med språkene mine: fransk og italiensk var kunstens språk.
Jeg leste Le Monde og Foreign Affairs, Country Life og Vogue
og Opéra Magazine og Tatler og poloblader og Architectural
Digest og Financial Times. Jeg lærte meg om vin, om sjeldne
bokomslag og gammelt sølv: jeg gikk på alle gratiskonsertene
jeg kunne, først av plikt, deretter av glede; jeg lærte å bruke
dessertgaffel riktig og hvordan man imiterte dialekten solen
aldri har gått ned over. Jeg visste bedre enn å prøve å være noe
jeg ikke var, men jeg tenkte at om jeg ble en god nok kameleon,
kom ingen noen gang til å vurdere å spørre.

Det var ikke snobbethet som fikk meg til å gjøre det. Det
var delvis lettelsen over å være i et miljø der det var mulig å
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vise at man var interessert i noe annet enn de jævla reality-tv-
seriene uten at det ble betraktet som en invitasjon til å få kje-
ven knust. Når jeg skulket, var det som regel for å ta bussen
inn til byen for å dra på Picton Reading Room ved Central
Library, eller Walker Art Gallery, for de stille rommene der
utsondret noe mer for meg enn skjønnhetene de rommet. De
var – siviliserte. Og å være sivilisert betydde å vite om de rik-
tige tingene. Uansett hvor mye folk later som at det ikke betyr
noe, så er det sant. Å avvise det er like tåpelig som å tenke at
skjønnhet ikke eksisterer. Og for å være blant de riktige tin-
gene, må man også befinne seg blant menneskene som eier
dem. Ettersom man dessuten liker å være grundig, kommer
det også godt med å vite forskjellen på en arvemarkise og en
æresmarkise.

Da jeg kom til auksjonshuset, virket det som om det fun-
gerte ganske bra; kantene var slipt. Jeg gikk godt overens med
Frankie, avdelingssekretæren, enda hun hadde stemme som
en memsahib som beordret bærerne sine over høyslettene og
venner hun faktisk omtalte som «Pongo» og «Squeak». Frankie
passet inn på en måte jeg aldri helt kunne få til, men samti-
dig famlet hun litt i den påtrengende nye tidevannsbølgen av
penger som langsom sivet inn i Huset. Kunstverdenen hadde
våknet fra sin fisefine dvale på milliardærenes lekeplass, der
jenter som Frankie langsomt var i ferd med å dø ut. Hun hadde
engang betrodd meg, ganske sørgmodig, at hun helst ville
bodd på landet, men at moren mente hun hadde større sjanse
til å «møte noen» hvis hun jobbet i byen. Selv om Frankie var
ivrig leser av Grazia, så det ikke til at hun noen gang fulgte
noen av sminketipsene – hun gikk med uironisk fløyelshår-
bånd, og rumpa hennes så ut som en diger tweedsopp. En gang
måtte jeg manøvrere henne bort fra en helt katastrofal tur-
kis ballkjole under et stjålent besøk på Peter Jones. Jeg regnet
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ikke med at moren trengte å bekymre seg for å bestille pregede
invitasjonskort med det første, men jeg beundret Frankies
uapologetiske stil, hennes fantastiske forakt for slankekurer og
hennes standhaftige tro på at hun en vakker dag kom til å møte
«den rette». Jeg håpet virkelig at hun kom til å gjøre det – jeg så
henne for meg på en georgiansk prestegård, der hun stod ved
komfyren og serverte fiskepai til en beundrende og kjernesunn
familie.

Av og til spiste vi lunsj sammen, og mens jeg aldri fikk nok
av Pony Club-barndommen hennes, virket det også som om
hun likte å høre om mine (strengt redigerte) oppveksteskapa-
der. Frankie var absolutt noe av det jeg likte ved jobben: det
andre var Dave, som jobbet som portør på lageret. Dave var
mer eller mindre det eneste andre menneske på Huset jeg følte
at virkelig likte meg. Han hadde etterlatt seg et bein i Baghdad
i den første Irak-krigen og blitt opptatt av kunstdokumentarer
mens han var til rehabilitering. Han sa at etter det han hadde
sett i Gulfen, var muligheten til å være i nærheten av fantas-
tiske bilder av og til det eneste som holdt ham oppe. Man
kunne se kjærligheten i den ømme måten han behandlet dem
på. Jeg respekterte oppriktigheten i hans interesse, så vel som
kunnskapen hans, og jeg hadde lært mye mer om bilder av
Dave enn av noen av mine overordnede på avdelingen.

Vi flørtet, naturligvis, det nærmeste jeg noen gang kom
småprat ved vannkjøleren, men jeg likte også Dave fordi han
var trygg. Bakenfor de sporadiske grisevitsene, var hans inter-
esse for meg ganske gammeldags faderlig. Han sendte meg til
og med gratulasjonskort da jeg ble forfremmet. Men jeg visste
at han var lykkelig gift – kona hans ble alltid omtalt som
«kona» – og for å være rett på sak, så var det avslappende og
være sammen med en mann som ikke hadde lyst til å knulle
meg.

31

Mal: B2, 130x205 mm, Minion, 11/13.5 pkt, 21 cic, 32 linjer (Ordrenr: 52343)
Generert av Type-it AS, Trondheim - onsdag 24. februar 2016 - 8:43 (side 31 av 55)

NOT PRINT READY!



Bortsett fra rokokkokunst, var Daves andre glede i livet
glorete krimdokumentarer i pocketformat. Ekteskapelig kan-
nibalisme var en populær trend, der mang en utilfreds hus-
tru serverte ektemannen som pâté sammen med en deilig
avkjølt Chardonnay, og Dave, hvis møte med våpen hadde
vært effektivt og skytevåpenformet, nøt de dødbringende våp-
nenes shakespearianske handlekraft. Det var forbløffende hva
man kunne gjøre med en krølltang og en pennekniv hvis man
bestemte seg for det. Vi hadde mange dobbelt-sigg-pauser på
det støvete lageret, der vi analyserte de siste trendene innenfor
grusomme drap, og jeg undret noen ganger på hvordan inter-
essene hans hang sammen, hvorvidt de forskjønnede gudene
og gudinnene som hoppet og spratt så delikat over lerretene
Dave var så glad i, var en lise for volden han hadde bevit-
net, eller om deres ofte erotiske skjønnhet var en stadfestelse
av at den klassiske verden var like brutal og grusom som noe
han hadde vært vitne til i ørkenen. Om jeg var imponert over
Daves selvlærte ekspertise, utviste han ofte pinlig stor respekt
overfor min spesialiststatus.

En formiddag etter min siste kveld med James, en fredag
tidlig i juli, hadde jeg noen minutter på meg før avdelingen
åpnet, så jeg stakk innom lageret for å finne Dave. Det hadde
vært en lang kveld på Gstaad, og hornhinnene mine var såre
av røyk og søvnløshet. Dave stemplet inn og så at jeg hadde på
meg solbriller klokken ni om morgenen.

Han fant frem en kopp sterk te, to Nurofen og en Snickers.
Ingenting er som dårlig sjokolade mot vondt i hodet. Dave var
velmenende overbevist om at jeg, i likhet med mange av de
andre jentene som jobbet der, levde et vanvittig sosialt liv blant
de sjanglende snobbene i Chelsea. Jeg korrigerte ham ikke. Da
jeg følte meg nok menneske til å ta av meg solbrillene, tok
jeg opp en blokk og målebåndet mitt for å begynne å måle en
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liten serie napolitanske landskaper til det kommende «Grand
Tour»-salget.

«Sjokkerende,» bemerket Dave, «å legge det ut med minste-
pris på 200 som en Romney. Det er knapt «skolen etter».»

«Sjokkerende,» mumlet jeg enig, med pennen mellom ten-
nene. En av de første tingene jeg lærte på Huset var at minste-
prisen er den laveste summen selger krever at gjenstanden skal
innbringe. Jeg kastet på hodet i retning av baklommen hans.
«Ny bok, Dave?»

«Jepp. Du kan låne den hvis du vil. Knallbra.»
«Minn meg på når Romney var i Italia?»
«1773–1775. Hovedsakelig Roma og Venezia. Jo, kona til

han fyren her drepte ham på Cuisinart. I Ohio.»
«Særlig, Dave.»
«Særlig at det er en Romney.»
Telefonen min pep, tekstmelding fra Rupert, lederen for

avdelingen. Jeg måtte dra ut for å evaluere noe med én gang
jeg kom opp med notatene.

Rupert satt ved skrivebordet og spiste det som sannsynlig-
vis var hans tredje frokost den formiddagen, en pølsesandwich
som allerede hadde dryppet sennep utover de tunge franske
mansjettene. Det ble sikkert enda en tur på renseriet senere,
tenkte jeg oppgitt. Hva var det med meg og tjukke menn? Han
ga meg en adresse i St John’s Wood samt opplysninger om kli-
enten, og sa at jeg fikk se å komme meg avgårde, men da jeg
nådde kontordøren, ropte han etter meg.

«Eh, Judith?» Blant de mange tingene jeg ikke kunne fordra
med Rupert, var ideen om at jeg het «Eh» til fornavn.

«Ja, Ruper?»
«Disse Whistlerne –»
«Jeg leste meg opp på dem i går, som du ba meg om.»
«Eh, ja, men vær så snille å ikke glemme at Oberst Mor-
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ris er en svært betydningsfull klient. Han forventer fullstendig
profesjonalitet.»

«Naturligvis, Rupert.»
Kanskje jeg ikke mislikte Rupert så sterkt likevel, tenkte jeg.

Han hadde betrodd meg en viktig verdivurdering. Jeg var blitt
sendt på noen mindre jobber før, til og med ut av London et
par ganger, men dette var den første muligheten jeg hadde fått
til å snakke med en «betydningsfull» klient. Jeg tok det som
et godt tegn, at sjefen hadde fått større tillit til meg. Hvis jeg
kunne klare å gi en verdivurdering som var nøyaktig, men også
attraktiv for selgeren, kunne jeg hente i land en avtale for Huset
ved å erverve bildene for salg. Whistler var en viktig kunstner,
en som tiltrakk seg seriøse samlere, og kunne bety gode penger
for Huset.

For å feire satte jeg taxiregningen på avdelingens konto,
enda vi juniorer ikke fikk lov å ta taxi. Det budsjettet var forbe-
holdt viktig transport, som å hente Rupert på Wolseley rundt
hjørnet ved Picadilly. Jeg lot den slippe meg av et par gater fra
adressen, slik at jeg kunne gå i ro og mak under de sommer-
tunge trærne ved kanalen. Jeg var helt klar i hodet nå, og det
sto en duft av våte syriner fra hagene med sikkerhetsgjerder.

Jeg smilte ved tanken på at disse gatene, med sine gjenger
av alvorlige filippinske barnepiker og polske arbeidere som
monterte enorme svømmebasseng i kjellerne, en gang ikke
hadde vært annet enn et enormt og beryktet overklassebor-
dell, der kvinnene ventet bak tunge plysjforheng, dandert som
Etty-akter, for elskere som stakk innom på vei hjem fra City.
London hadde alltid og kom alltid til å være en horenes by.

Et gjennomborende laserøye skannet meg da jeg ringte på i
leiligheten i første etasje. Klienten åpnet selv døren i det krem-
hvite viktorianske huset. Av en eller annen grunn hadde jeg
forventet en husholderske.
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«Oberst Morris? Mitt navn er Judith Rashleigh,» presenterte
jeg meg og rakte frem hånden, «fra British Pictures? Vi hadde
en avtale om Whistler-studiene.»

Han snøftet frem en hilsen, og jeg fulgte den militærbukse-
kledde bakenden inn i lobbyen. Jeg hadde ikke akkurat forestilt
meg en imponerende offiser, men jeg måtte hindre meg selv i
å trekke meg unna da den gulneglede kloen av en hånd så vidt
grep min. Ondskapsfulle små øyne plirte over en grånende hit-
leraktig bart som klamret seg til overleppen lik en snegle på et
skihopp. Han tilbød meg ikke en kopp te, men førte meg rett
inn i en innestengt dagligstue, der utspjåkede pastellfargede
forheng sto i merkelig, provinsiell kontrast til de bemerkelses-
verdige maleriene på veggene. Obersten trakk fra gardinene
mens jeg stirret på en Sargent, en Kneller og en ørliten, utsøkt
Rembrandt-skisse.

«Så fantastiske bilder.» Verdt minst ti millioner. Det var
virkelig snakk om en skikkelig verdivurdering.

Han nikket selvtilfreds og verdiget meg enda et hvalrossnøft.
«Jeg har Whistler-tegningene på soveværelset,» peste han og

smatt inn en annen dør. Dette rommet var enda dunklere og
tettere, med en ubehagelig, stram lukt av tørket svette, blan-
det med den skarpe lukten av gammeldags cologne. En stor
seng, oppredd med dyner og hårete mosegrønne tepper, opp-
tok det meste av plassen. Jeg måtte smyge meg rundt den for
å nå skatollet, der fem små bilder var stilt opp. Jeg tok frem
lommelykten og gransket hvert enkelt nøye, sjekket at signa-
turen var den samme og løsnet rammene svært forsiktig for å
sjekket vannmerket i papiret.

«Nydelig,» sa jeg. «Studier for Thames Sonata-serien, akku-
rat slik du antydet.» Jeg var ganske fornøyd med min egen
selvsikre, effektive attribusjon.

«Jeg trengte ikke deg til å fortelle meg det.»
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«Naturligvis ikke. Men vurderer du å legge dem frem for
salg?»

De passet ikke helt inn i den italienske utstillingen, men de
ville være perfekte for vårkatalogen.

«Du har naturligvis proveniensen?»
Proveniens var avgjørende i bransjen – et bildes bane fra

kunstnerens staffeli gjennom forskjellige eiere og kunstsalon-
ger, papirsporet som viste at det var ekte.

«Naturligvis. Kanskje du kunne tenke deg å ta en titt på disse
mens jeg leter dem frem?» Han ga meg et tungt album. «De er
senviktorianske. Svært uvanlige.»

Kanskje det var de to begjærlige hendene som krafset meg
på rumpa, men jeg hadde en deprimerende klar idé om hvor-
dan oberstens etsninger kom til å se ut. Ingenting jeg ikke
kunne takle. Jeg rev rett og slett hendene bort og åpnet albu-
met. Ikke dårlig til å være attenhundretallsporno. Jeg bladde
om et par sider, som om jeg faktisk var interessert. Yrkesstolt-
het, det var alt jeg trengte. Men så kjente jeg at en av hendene
la seg om brystet mitt, og plutselig la han vekten over meg og
dyttet meg brått ned på sengen.

«Oberst! Slipp meg med én eneste gang!» Jeg brukte min
beste opprørt-prefekt-stemme, men det føltes ikke lenger som
skuespill. Kroppen hans trykket hardt mot lungene mine, der
han rullet seg sidelengs og prøvde å få de frastøtende lange
fingrene under skjørtet på meg. Det grønne teppet holdt meg
nede; jeg klarte ikke å løfte hodet. Forsøkene på å kaste ham av
meg, gjorde åpenbart noe med ham, for han plantet et avskye-
lig vått kyss på den bare halsen min og la kroppen enda mer
over min.

Jeg pustet i korte gisp – jeg fikk ikke luft, og det ga meg
panikk. Det er noe jeg virkelig ikke liker. Jeg prøvde å få
hendene under meg så jeg kunne kaste ham av meg i en arm-
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heving, men han låste det høyre håndleddet fast til sengen. Jeg
klarte å vri ansiktet mot høyre og sugde i meg den illeluktende
luften under armhulen hans. Fronten på Viyella-skjorten hans
var gjennomvåt av svette og de sammenpressede rynkene i
ansiktet pulserte rett ved mitt. Så tett på var tennene hans
avskyelig ørsmå, brune fosteraktige stumper.

«Hva synes du?» gispet han og myste forførende med de
rødprengte øynene. «Jeg har mye mer av det. Videoer også. Jeg
vedder på at en liten tispe som deg liker sånt, eh?»

Magen hans dirret mot ryggen min, Jeg ga ham tid til å
famle etter glidelåsen. Gudene vet hva han trodde han kom til
å finne der. Så bet jeg ham i hånden, så hardt jeg kunne, og
kjente at huden ga etter mellom tennene. I det sekundet det
tok ham å skrike til og steile, tok jeg vesken min, fant frem tele-
fonen og siktet bestemt mot underlivet hans med den som en
pistol.

«Din lille –»
«Tispe? Ja, det har du allerede sagt. Problemet med hun-

der, er at de biter. Sånn. Se til helvete å komme deg bort fra
meg.»

Han holdt om hånden sin. Jeg hadde ikke fått i meg noe
blod, men jeg spyttet på ham, bare sånn i tilfelle.

«Jeg skal ringe Rupert med det samme!»
«Det tror jeg ikke. Du skjønner, video er litt gammeldags,

oberst Morris. Alt er digitalt nå. Telefonen min, for eksempel.
Som kan filme dette og automatisk sende det på e-post til alle
vennene mine. Men det er ikke noe forstørrelsesglass, i fall du
har tenkt å ta ut hva det du nå gjemmer i buksene. Har du hørt
om YouTube?»

Jeg ventet, holdt blikket festet på ansiktet hans, kjente at
ryggvirvlene strammet seg under blusen. Jeg hadde fortsatt
ingen mulighet til å komme meg forbi ham i det overfylte
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rommet, med mindre han var villig til å slippe meg forbi. Jeg
pustet veldig langsomt inn og ut. Dette var en svært viktig
klient.

«Tusen takk for at du tok deg tid, oberst. Jeg skal ikke oppta
mer av den. Jeg får noen fra lageret til å komme og pakke
tegningene i ettermiddag, passer det?»

Jeg opplevde nok et kort øyeblikk av panikk ved entredø-
ren, men den åpnet og lukket seg bak meg med et tungt klikk.
Jeg gikk med rak rykk helt bort til Abbey Road. Jeg pustet inn
i fire, hold den i fire, ut i fire. Så tørket jeg ansiktet med en
våtserviett fra esken, ordnet håret og ringte avdelingen.

«Rupert? Det er Judith. Vi kan sende noen etter Whistler-
tegningene i ettermiddag.»

«Eh, Judith. Gikk alt, eh, bra?»
«Hvorfor skulle det ikke ha gjort det?»
«Ikke noen, eh, problemer med obersten?»
Han visste det. Svette, jævla Rupes visste det. Jeg snakket helt

rolig.
«Ingen problemer i det hele tatt. Det var helt og holdent

– håndterbart.»
«Flink jente.»
«Takk skal du ha, Rupert. Jeg er snart tilbake på kontoret.»
Selvfølgelig visste han det. Det var derfor han sendte hun

pene i stedet for å gjøre en slik betydningsfull verdivurdering
selv. Hvorfor er du så idiot, Judith? Hvorfor tror du at han ville
sende avdelingens mest ubetydelige på et viktig oppdrag, med
mindre klienten forventet noe ekstra? Han hadde tydeligvis sin
egen oppfatning av hva jeg var god for.

Så lente jeg meg mot muren, bare noen få sekunder, og
gjemte ansiktet i armene mens adrenalinet strømmet gjennom
meg. Jeg skalv så voldsomt at magemusklene verket. Det føltes
som om stanken av den jævla oberst Morris lå over meg, og
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jeg var så rasende at jeg var andpusten, som om noen hadde
slått hjertet ut av meg. Jeg knep ansiktet sammen i et forsøk
på å holde hulkene tilbake. Jeg kunne gråte, tenkte jeg. Jeg
kunne trykke ansiktet inn mot den grove London-mursteinen
og gråte over alt jeg ikke hadde, og over urettferdigheten, og
hvor sliten jeg ble av den. Jeg kunne gråte som den usle lille
taperen en del av meg fortsatt var, fordi jeg bare måtte finne
meg i sånn dritt. Men hvis jeg begynte å gråte, kom jeg kanskje
ikke til å klare å stoppe. Det kunne vi ikke ha noe av. Dette var
ingenting, ingenting. Jeg tok meg i å tenke at Rupert kanskje
kom til å være takknemlig overfor meg, fordi jeg ikke hadde
gjort det opplagte, skreket opp om trakassering og insistert på
politiet, men jeg undertrykte det i et blaff av selvmedlidenhet.
Det var bortkastet tid å forvente ros, akkurat som det var bort-
kastet tid å være bitter av den grunn. Jeg hadde kanskje ikke
det riktige navnet eller hadde gått på skolen med eller vært på
jævla jakthelger sammen med de riktige folkene, men jeg lot
meg ikke såre av denne verdens Rupert-er, og jeg var ikke usik-
ker nok til å forakte dem. Hat er bedre. Hat gjør deg kald, lar
deg bevege deg raskt, lar deg forbli ensom. Hvis du har behov
for å gjøre deg selv til en annen enn du er, er hatet et godt
utgangspunkt.

Da jeg ble innkalt til intervju i Prince Street, hadde Rupert
ganske uinteressert vist meg noen postkort og bedt meg iden-
tifisere dem; elementære greier – en Velazquez, en Cranach. Jeg
lurte på om han hadde giddet å lese CV-en min, og senere, da
jeg nevnte noe om masteren min, forsto jeg på det forvirrede,
overraskede ansiktsuttrykket at han ikke hadde det. Det siste
postkortet, som han skjøv skjelmsk over bordet, viste en slank,
halvnaken jente viklet inn i florlette draperier.

«Artemisia Gentileschi, Allegoria dell’Inclinazione,» svarte
jeg, uten å nøle. Et kort øyeblikk tillot Rupert seg faktisk å se
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imponert ut. Jeg hadde hatt postkortet på veggen siden jeg var
i Firenze som sekstenåring.

Artemisia var datteren av en maler, den mest talentfulle av
lærlingene hans, og ble voldtatt av en av dem mens de jobbet
på et oppdrag i Roma. Hun gikk til rettssak mot ham, og etter
å ha blitt torturert med tommeskrue for å bevise at hun snak-
ket sant, vant hun saken. Hendene var hennes fremtid, og hun
risikerte at de skulle bli forvridd og aldri igjen bli bra, så bren-
nende krevde hun rettferdighet. Mange av bildene hennes var
ekstremt voldsomme, i så stor grad at kritikerne hadde vans-
kelig for å forstå at det var en kvinne som hadde malt dem,
men jeg hadde valgt dette fordi Artemisia hadde brukt sitt eget
ansikt som modell.

Hun var tjueen da hun malte bildet, ufrivillig bortgiftet til
en tredjerangs hoffmaler som snyltet på hennes talent, men
hun viste seg selv, tenkte jeg, slik hun ville være, usjenert, med
det heller alminnelige ansiktet alvorlig, med et kompass i hån-
den som symbol på sin egen besluttsomhet. Jeg vil velge, sa
bildet til meg, jeg vil velge. Som alle tenåringer som forelsket
seg, var jeg overbevist om at ingen forsto Artemisia slik jeg
gjorde. Gjenstanden for forelskelsen var kanskje ukonvensjo-
nell, men følelsen var den samme. Vi var så like, hun og jeg.
Hadde hun ikke dødd på sekstenhundretaller kunne vi helt
sikkert vært bestevenner.

Det var Artemisia som skaffet meg jobben. Det intervjuet
var den eneste gangen Rupert noen gang så meg, det vil si,
så meg som en person, ikke bare en uvesentlig tilstedevæ-
relse. Men også da, var det han så en perfekt, smart løpejente
som kunne gjøre grovarbeidet for ham og aldri klage. Nå, der
jeg sto tørrøyd mot en forstadsmur, kjente jeg et lite kjærlig-
hetsbånd som snodde seg bakover mot mitt seksten år gamle
jeg, som sto der i Casa Buonarroti med sin alvorlige skole-
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veske og skrekkelige klær, og ønsket at jeg kunne dukke opp
som et gjenferd fra fremtiden og fortelle henne at alt kom til
å ordne seg. For det gjorde det. Jeg hadde ikke tenkt å gå til
politiet. Rupert kom til å sparke meg så snart jeg hadde avgitt
forklaring. Nei, jeg kunne takle dette, jeg fikset det.
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[Noen kapitler senere. James fra champagnebaren har invitert
Judith og Mercedes til Den franske riviera, og de har levd livet
der noen dager.]
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Kapittel 9

Det høres kanskje rart ut, men jeg forsto at det var noe i veien
da James ikke dukket opp til lunsj. Mercedes hadde sovnet
igjen i solen med det samme, med stroppene på bikinioverde-
len hengende uknyttet nedover ryggen, og jeg hadde ligget og
lest en biografi om Chagall jeg hadde kjøpt i fall vi fikk mulig-
heten til å dra opp til Saint-Paul de Vence. Klokken halv ett
begynte jeg å bli bekymret, og selv om jeg prøvde å konsen-
trere meg om boken et par minutter til, var jeg sikker på at
det var noe som ikke var som det skulle. Tenk om han var syk?
Han hadde mast om den forferdelige diareen sin. Jeg knyttet
morgenkåpen om livet og gikk over plenen, inne var jeg alt-
for utålmodig til å vente på heisen. Da jeg kom opp i andre
etasje raste jeg gjennom gangen og mumlet «Désolée» til en
stuepike som sto lent over en støvsuger. Jeg gikk rett inn på
rommet til James, og i samme øyeblikk som jeg så ham, visste
jeg det.

Jeg hadde aldri før sett et lik. Men kroppen, som var urørlig
på en fraværende måte, det merkelig tomme ansiktet, signa-
liserte totalt fravær av vitalitet. James så ikke ut som om han
sov. Han så bare død ut. Den digre kroppen i det hvite sen-
getøyet var dekket av en bomullsnattskjorte; de tykkhudede,
tykkneglede føttene som stakk ut, fikk ham til å minne om
en grotesk tilårskommen barneengel. Jeg var sikker, men like-
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vel gjorde jeg ting jeg hadde lært på film – jeg gikk og hentet
en rougedåse fra sminkevesken og holdt det åpnede speilet
over ansiktet hans. Det skjedde ingenting. Jeg fikk meg ikke
til å prøve å åpne øynene hans, men jeg løftet forsiktig opp
skinken av en arm og prøvde å kjenne etter om han hadde
puls.

«James?» hvisket jeg inntrengende og prøvde å holde tilbake
et hikstende skrik.

«James!» Ingenting skjedde.
Jeg gikk rundt på den andre siden av sengen for å ta tele-

fonen og ringe resepsjonen, men så stoppet jeg for å summe
meg litt. Jeg var svimmel, og det føltes som om jeg måtte
kaste opp, men jeg kunne ikke miste kontrollen. Han hadde
drukket – han drakk vanligvis ikke, kanskje han ikke kunne.
Jeg trakk pusten dypt og skjelvende. Jeg så alt sammen for
meg, den effektive, diskrete staben, ambulansen, politistasjo-
nen. Hvis de obduserte ham, kom de til å finne den idiotiske
blandingen av beroligende piller Mercedes hadde gitt ham, og
så ville det bli overlagt drap. Jeg så for meg avisene, navnene
våre, mammas ansikt. Den ufattelige muligheten for fengsel.
Jeg hørte plutselig lyden av støvsugeren som nærmet seg. Stue-
piken var på vei inn for å ordne rommet. Jeg skyndte meg
bort til døren, fomlet med knaggen der frokost- og dørkortene
hang, slengte dem fra meg, rotet frem «Ikke forstyrr»-skiltet.
På et sted som dette ville det gi oss flere timer. Jeg satte meg
rolig ned på en av de hvite sofaene. Pust, Judith. Tenk.

Jeg hadde aldri sendt passene våre til resepsjonen; jeg hadde
rett og slett glemt det.

Jeg hadde rablet LJ på frokostregningen, bare abstrakte ini-
tialer. Vi hadde brukt klubbnavnene våre, gått med solbriller
det meste av tiden. Staben hadde sett at vi kom og gikk, men
dette var Sør-Frankrike – de kom bare til å tro at vi var horer,
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leid inn i par for helgen. Hvis vi klarte å komme oss ut, hadde
de ingen måte å oppspore oss på, annet enn ved hjelp av beskri-
velser, og dette var et stort hotell, med stab som var opplært
til å ikke være for observante, ville jeg tro. Fingeravtrykk? Jeg
hadde faktisk ingen anelse om hvordan det fungerte, men jeg
hadde i alle fall ikke noe kriminelt rulleblad, og så vidt jeg
visste hadde ikke Leanne det heller. Ble de ikke oppbevart hos
et eller annet byrå? En eller annen superteknologisk DNA-
databank?

Jeg kunne ikke tenke på det. Jeg hadde ofte kikket på lære-
bøkene til medisinstudentene jeg bodde sammen med, men
jeg var ikke sikker på om det var tydelige tegn til hjertestans.
Han var overvektig, det var varmt og vi hadde hatt sex – det
måtte da være den åpenbare konklusjonen?

Jeg takket Gud for det faktum at pene jenter alltid svelger:
det kom ikke til å være mye spor etter meg på sengetøyet.
Når noen fant ut at noe ikke var som det skulle, kom vi
til å være tilbake i våre vanlige liv. Og hvis noen kom for å
sjekke …

Nattportieren hadde sett at vi kom kvelden i forveien. Vi
kunne si at vi hadde kommet for moro skyld og at vi ikke
hadde klart å gjennomføre. To tøysete jenter som lurte en
gammel mann.

Vi kunne si at James var blitt sint da vi ikke ville følge opp
den lovede sexen, hadde sagt at vi måtte dra hjem i dag, og så
hadde vi gått på byen uten ham. Vi hadde ikke sagt ha det fordi
vi trodde han sov og var sint. Plausibelt.

Jeg tok telefonen opp fra morgenkåpelommen og tekstet
Leanne om at hun måtte komme opp med det samme. Tom-
melen gled glatt over skjermen. Han hadde en kone – Veronica.
De kom til å finne henne ved hjelp av passet, kanskje hun
ville at det skulle bli minst mulig oppstyr, unngå skandale.
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Hun måtte da uansett ha regnet med at han kom til å få et
hjerteinfarkt om ikke så altfor lenge.

Telefonen pep. Leanne sto utenfor døren. Jeg åpnet den og
dro henne inn i suiten.

«Sett deg. Ikke si noe og skrik for Guds skyld ikke. Han er
død. Det er ikke tull, ingen misforståelse. Hva enn du nå ga
ham, var det for mye. Han er der inne.»

Jeg hadde aldri før sett noen bli så hvit – en del av meg var
interessert i å se om blodet faktisk forsvant fra ansiktet hennes
og gjorde det grønt under brunfargen. Jeg gikk inn på badet
og hentet et av de tynne linhåndklærne som hang ved siden av
bidetet, tullet det rundt hånden og hentet en av miniflaskene
fra baren, uten glass.

«Drikk denne.»
Hun svelget den lydig i en slurk og begynte å gråte med

ansiktet ned i ermene på morgenkåpen. Jeg tok flasken og tas-
set inn på rommet til James. Jeg så ikke på greia på sengen,
plasserte bare tomflasken på nattbordet.

Han hadde allerede alkohol i systemet, så det ville ikke
skade.

Jeg prøvde å snakke så rolig jeg bare kunne.
«Leanne, dette er ille. Det er skikkelig ille. Vi kan ikke si det

til noen, skjønner du? Hvis vi gjør det, er det en forbrytelse,
selv om vi ikke mente det. Vi kan havne i fengsel. Si at du
skjønner hva jeg sier.»

Hun nikket. Hun så ufattelig ung ut.
«Jeg kan ordne opp i dette. Vil du at jeg skal gjøre det?»
Hun nikket igjen, takknemlig, desperat. Jeg trodde knapt

på det selv, men instinktet mitt var alt vi hadde. Jeg måtte
bare klare å handle like raskt som jeg tenkte. Leanne begynte
å gispe, og hikken i halsen var på vei mot hysteri.

Jeg tok henne hardt i armene.
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«Se på meg. Leanne, se på meg! Slutt med det der. Pust. Kom
igjen, bare pust dypt inn. Og en gang til, sånn ja, kom igjen nå.
Bedre?»

Hun nikket igjen.
«Greit. Du må bare gjøre nøyaktig som jeg ber deg om. De

vet ikke hvem vi er – det kommer til å gå bra. Hør her! Det
kommer til å gå bra. Kle på deg, noe pent og elegant. Putt alt
i vesken. Sjekk badet nøye, ikke noe sminke, flasker, ingen-
ting.» Jeg trodde ikke at det egentlig betydde noe, men det å
ha noe å konsentrere seg om kom til å få henne til å holde
munn. Hun subbet inn på soverommet vårt som en annen
sykehuspasient.

Jeg gikk tilbake til James. Hvis jeg holdt blikket bortvendt
gikk det greit, men jeg var kvalm av redsel for at en av de fete,
døde hendene plutselig skulle gripe tak i meg. Jeg kikket meg
rundt i rommet og fikk øye på den marineblå linjakken som
hang på en stol. Jeg brukte håndkleet igjen da jeg stakk hån-
den i lommen og tok opp telefonen hans, som var slått av.
Enda bedre. I lommeboken lå det kredittkort, førerkort, noen
femtieurosedler og en pengeklype i sølv fra Tiffany. Sannsyn-
ligvis en gave fra Veronica. Jeg tok ut kontantene. Det meste
var lyserøde 500-eurosedler, noen gule 200-lapper. Jeg telte
dem vantro og telte på nytt. Så husket jeg det. Dette var Eden
Roc. Hotellet var kjent for bare å ta imot kontanter – jeg hus-
ket at jeg hadde lest en eller annen vulgær restaurantanmelder
skryte av det. Gudene vet hvor mye en suite her kostet, men
James hadde åpenbart tatt ut pengene til hele regningen, i til-
legg til det han hadde lovet meg. Det var litt i overkant av
10 000 euro der. Jeg tok to av femtilappene ut av lomme-
boken, la dem sammen med en 200-seddel og plasserte det
i pengeklypen. Et vanvittig øyeblikk vurderte jeg å ta den
enorme Rolexen i gull, men det ville vært helt idiotisk. Resten
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av pengene rullet jeg stramt sammen og stappet i lommen på
morgenkåpen.

Leanne satt tålmodig på sengen i jeans og en grå T-skjorte
og stirret ned på føttene i platåskoene. Jeg slengte til henne den
beige Alaïa-jakken min. Det var et offer, men jeg regnet med
at jeg kunne kjøpe meg en ny nå.

«Ta på på deg den, og solbrillene. Jeg kommer snart.» Hun
prøvde, men hun skalv og klarte ikke å få armen inn i det
trange ermet.

«Hvis du har tenkt å bli hysterisk, kommer jeg til å slå til deg.
Slutt. Bare vær jævlig takknemlig for at jeg hadde vett nok til
ikke å ringe politiet.

Jeg rafset tingene mine opp i weekendbagen, også det lur-
vete undertøyet jeg hadde brukt dagen i forveien. Høyhælte
sko, sminke, telefonlader, bøker, hårbørste, laptop. Så tok jeg
Chanel-veskene ut av posene og stappet de andre veskene oppi,
og stappet merkeposene oppå der igjen. Nå så det ikke ut som
om vi var i ferd med å dra, men bare slentret avgårde for å lør-
dagshoppe litt. Jeg lurte på når det var utsjekking. Hvis det var
klokken tolv i morgen, eller elleve til og med, hadde vi masser
av tid nå som «Ikke forstyrr» hang på døren. Jeg fortet meg
inn i stuen igjen. Lappen jeg hadde skrevet, et lystig «Gått ned
for å svømme. Ses nede, kjære x» var på Eden Roc-blokken.
Jeg fjernet den, og arket under også, for sikkerhets skyld, i fall
pennen hadde etterlatt seg avtrykk. Jeg krøllet dem sammen
og stappet dem i lommen.

«Sånn, nå stikker vi. Ta frem telefonene. Når vi kommer til
lobbyen begynner du å tekste, hold hodet senket. Ikke forhast
deg.»

Stuepiken støvsugde fortsatt i gangen. Jeg holdt på å kaste
opp da hun snakket til meg.

«Voulez-vous que je fasse la chambre, madame?»
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Jeg presset frem et smil. Hun var ikke stort eldre enn meg,
men ansiktet var gult og poret. Hun så sannsynligvis ikke mye
av Riviera-solen.

«Pas pour l’instant, non merci.»
Vi gikk videre, tok heisen ned i lobbyen og gikk ut til

oppkjørselen.
«Vous avez besoin d’une voiture, mesdames?»
Det var den samme pikkoloen jeg hadde tipset dagen før.

Faen.
«Non merci. Nous avons besoin de marcher!» Drita engelske

luddere som gikk av seg fyllesyken, håpet jeg han tenkte. Så
gikk vi bortover oppkjørselen, Leannes ankler vaklet faretru-
ende i bakken. Hotellet lå et godt stykke utenfor Cannes, og
en stund gikk vi langs en øde vei, omgitt av hvite murer og
sikkerhetsporter på begge sier. Vi gikk forbi flere grønne plast-
søppelbøtter, så jeg løftet det tunge lokket på en av dem og
dyttet de opprevne papirbitene ned i den. Det var den varmeste
tiden på dagen, og snorene på posen skar seg inn i fingrene.
Jeg hadde hodepine og var våt av svette i en flekk på ryggen.
Leanne trasket taust ved siden av meg.

«Det går bra, Leanne, det kommer til å gå bra. Bare fort-
sett.»

Endelig svingte veien ut mot havet. Til venstre for oss kunne
vi se vinduene på hotellet som dukket rolig opp fra palmegrei-
nene som øyevippene til en showgirl. Bukten var full av jetski
og seilbåter, lenger ute gikk ferjen til øya Sainte Marguerite. Vi
stoppet på den første lille baren, der jeg bestilte to Orangina
og spurte kelneren høflig, men ikke altfor korrekt, om han
muligens kunne hjelpe oss med å bestille en taxi til flyplassen
i Nice. Han mumlet litt grettent på fransk, men da jeg betalte
for drikken, stoppet en hvit Mercedes utenfor.

Leanne stirret tomt ut av taxivinduet. Jeg husket den rå tras-
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sen på nasjonalgalleriet og kjente et stikk av skadefryd. Hvem
var det som trengte gode, gamle Rashers nå?

Kanskje det var noe med måten hun skakket på hodet på,
men plutselig husket jeg den fredagen da namsmannen kom.

Moren min var ikke fyllik. Som regel holdt hun på den job-
ben hun hadde den måneden; som regel kom hun seg opp om
morgenen. Men noen ganger ble det for mye for henne, og da
drakk hun. Ikke lystig eller tøylesløst, bare små slurker mot
glemselens slør. Egentlig en helt rimelig respons på livet hun
levde. Jeg husket at jeg akkurat hadde fått henne i seng da det
ringte på, hun lå godt under det lyserøde chenillesengeteppet,
med en kopp te og en plastbalje på nattbordet, i fall rommet
skulle begynne å snurre rundt når hun lukket øynene.

Jeg må ha vært rundt elleve år.
«Hvem er det, mamma?»
Hun var egentlig ikke i stand til å snakke, men hun fikk

omsider frem at det var avbetalingen på tv-en. Hun hadde ikke
betalt regningen på flere måneder; selskapet hadde åpenbart
solgt gjelden.

«Vil du at jeg skal ordne det, mamma? Jeg kan ordne det.»
«Takk, vennen min,» var alt hun fikk frem.
Jeg åpnet døren, fortsatt med skoleuniformen på. Jeg

prøvde å si at det bare var jeg som var hjemme, så jeg kunne
ikke slippe dem inn.

De var ikke fæle fyrer, selv om de var kledd som utkastere.
De prøvde bare å tjene til livets opphold, sånn som oss andre.
De sa til og med at de beklaget da de bar tv-en ut fra kjøkke-
net. Vi brukte ikke stuen; for oss var det var bare et kaldt rom
som kostet penger.

Det vi hadde igjen da var kjøleskap og komfyr og bordet og
sofaen. På den tiden syntes jeg integrerte hvitevarer var snob-
bete – vi hadde det i alle fall ikke. De kom tilbake for å hente
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kjøleskapet, men de tok ut maten først. De var til og med
ganske forsiktige da de la brødet, syltetøyet og vodkaen på
sofaen. En av dem kom tilbake med en eske frossen mais fra
fryseboksen. Rommet så ufattelig tomt ut.

Naboene kom ut for å stirre; i morgen kom alle i leiegården
kom til å vite det. Jeg stirret tilbake, skjelvende i polyestersko-
leskjorten, og prøvde å se uanfektet ut. Jeg var glad mamma
var så borte vekk at hun ikke så det, så lagde hun ikke en scene
de kunne sladre om. Dette skal ikke skje igjen, tenkte jeg da.
Det skal aldri noen sinne skje meg igjen.

Men det var ikke riktig tidspunkt for sentimentalitet.
«Snakk,» sa jeg til Leanne. «Fortell meg om i går kveld.»
Jeg klarte å få henne til å fortsette, lo livlig innimellom, som

om vi gjenopplevde våre eventyr. Hvis sjåføren husket oss, ville
jeg at han skulle tenke at vi var glade, normale. Han gadd ikke
engang å late som om han ikke lurte oss da vi kom til fly-
plassen, så jeg spilte litt kjølig da jeg betalte ham det han ba
om.

«Greit,» sa jeg, da vi var inne på det kjølige innsjekkingsom-
rådet. Jeg stakk en av de sammenrullede 500-sedlene i hånden
hennes.

«Ta denne, gå til BA-disken og kjøp en enveisbillett til Lon-
don. Det er lørdag, det er helt sikkert plass. Når du kommer
hjem, ikke tekst eller ring meg. Jeg skal tekste deg og gi deg
beskjed om at alt er greit. Jeg kommer ikke tilbake til klubben,
og hvis noen spør, sier du at du tror jeg har møtt noen og har
dratt på ferie. Ibiza. Oppfattet?»

«Judy, jeg klarer ikke å få med meg alt sammen.»
«Ikke prøv.» Jeg ga henne en klem, som to venner som tar

farvel. «Det går bra.»
«Men hva med deg?»
«Ikke tenk på meg.» Som om hun ville gjort det i det hele
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tatt. Det grådige, nakne blikket gled allerede over avgangs-
skrankene på jakt etter BA. «Når du kommer hjem, oppfør deg
som vanlig. Bare glem det som har skjedd, greit?» Så gikk jeg
raskt min vei før hun rakk å si noe mer.

Jeg tok en ny taxi til sentrum av Cannes, fikk ham til å sett
meg av ved havnen, så fant jeg et turistplakat og fant ut hvor-
dan jeg skulle komme meg til stasjonen. Chanel-posen røk
på veien, så jeg måtte slepe den etter meg som en uregjerlig
smårolling. Det gikk tog til Ventimiglia om førti minutter. Jeg
tenkte intenst på grensevakter, på å prøve å finne det britiske
konsulatet og legge min skjebne i hendene på en eller annen
hyggelig ung mann i diplomatkorpset, men jeg tvang meg selv
til å huske liket av James, som fortsatt lå i det trange rommet
med vindusskoddene som duftet begravelsesaktig av liljer. Jeg
hadde god tid. Jeg kjøpte en utgave av Gala, en flaske Evian og
en pakke Marlboro Light, og satt med bladet oppslått i fanget,
mens jeg kjederøkte og gjemte meg bak solbrillene. Jeg hadde
ikke noen plan, men jeg hadde 9000 euro og var på vei til Italia.
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Maestra kommer 10. juni.
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