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Gud delade upp skönheten och gav den till de tio:
Henna, tvål och siden – det är de tre första.
Plogen, boskapen och bikuporna –
det blir sex.
Solen när den går upp över bergen –
det blir sju.
Månskäran, smal som en kristens klinga –
det blir åtta.
Med hästar och med böcker kommer vi till tio.
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Till de högvälborne Herrar i Hans Majestäts allervördigaste Råd.
Att befordras med största Hast och Brådska.
Plymouth om Aftonen den adertonde Aprilii
 – Thomas Ceely, Borgmästare

Behagade Eders Nåder sig låta meddela, det jag denna dag fått 
Kännedom om vissa Turkar, Morer & Holländare från Salé i 
Barbariet, vilka ligga vid våra Kuster & där uppbringa allt de förmå, 
som synes av Förhöret med en viss William Knight, till vars Skildring 
jag vore böjd att sätta min Tilltro, ity det tvenne Fiskebåtar, vilka 
nämnts i Förhören med honom, nyligen återfunnits, drivande över 
Havet utan vare sig Manskap eller Utrustning ombord …

Haver jag även erhållit tillförlitliga Uppgifter, det ett trettiotal 
Skepp för närvarande ligga i Salé & där rustas i syfte att, vid 
Sommarens inträde, segla till Englands kuster, &, därest icke Mått 
& Steg skyndsammast vidtagas till dettas Förhindran, dessa Fartyg 
skola anställa stor Skada.

Varom jag ansett det min Plikt att Eders Nåder underrätta.

Tecknar jag således
Eders Nåders ödmjukaste Tjänare
Thos. Ceely, Borgmästare
Plymouth, den adertonde Aprilii 1625
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F Ö R s Ta  K a P I T L e T

 D et finns bara ett par tre berättelser om människan, och de 
upp repar sig ständigt och med samma passion som om de 
aldrig hade hänt förut, likt lärkorna som sjungit samma fem 

toner i tusentals år.
Det där hade jag skrivit ner i ett anteckningsblock efter att ha läst det 

i en roman kvällen innan jag skulle träffa Michael. Jag såg fram emot 
att smyga in det i samtalet över middagsbordet, trots att jag anade hur 
han skulle reagera (negativt, avfärdande – han var alltid skeptisk till 
allt som på minsta vis kunde betecknas som ”romantiskt”). han var 
universitetslektor i europeisk litteratur och intog en kompromisslöst 
poststrukturalistisk hållning till den, som om böcker bara var kött på 
slaktarbänken, bara muskler och senor, ben och brosk som skulle flän-
sas och styckas och kontrolleras. Michael ansåg att min inställning till 
ämnet skönlitteratur var både känslosam och slapptänkt. Därför hade 
vi grälat ursinnigt i början av vårt förhållande och jag hade blivit sårad 
nästan till tårar. Men nu, efter sju år, kunde vi retas helt glatt med var-
andra. Det var åtminstone en omväxling till att diskutera (eller undvika) 
ämnet anna, eller framtiden.

I början hade det varit svårt att leva så – på stulna stunder, med 
framtiden ständigt uppskjuten – men gradvis hade jag vant mig vid 
det, och numera hade mitt liv ett ganska tydligt mönster. Det var lite 
avskalat och tomt på vissa områden som andra kanske skulle betrakta 
som livsviktiga, men det passade mig. Det intalade jag mig, i alla fall … 
gång på gång.

Inför middagen klädde jag mig med särskild omsorg: blus i skryn-
kelsiden, figursydd svart kjol som snuddade vid knäskålarna, strumpor 
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(Michaels smak var förutsägbart maskulin), ett par mockaskor med 
vristrem – i dem kunde jag nätt och jämnt gå de åttahundra meterna 
till restaurangen och tillbaka igen. och så min käraste handbroderade 
sjal med buketter av färggranna penséer på en bakgrund av tunt svart 
kashmirylle.

Jag har alltid sagt att man måste vara optimist för att bli bra på att 
brodera. ett stort broderi (som den där sjalen) kan kräva ett halvt eller 
ända upp till ett helt års inspirerat och hängivet arbete. Man måste 
vara målmedveten också, enveten som en bergsbestigare – ta ett enda 
välberäknat steg i taget snarare än gripas av panik vid tanken på hela 
den enorma uppgiften, på alla avgrundsdjupa glaciärsprickor och lod-
räta klippväggar. nu tror ni kanske att jag överdriver svårigheterna. en 
tygbit, en nål och lite garn … hur svårt kan det vara? Men när man väl 
har lagt ut en hel liten förmögenhet på kashmir och en till på silkesgar-
nerna – eller har en snäv deadline till någon nervös flickas bröllop eller 
en utställning, och inte bara ska designa och planera utan också sy en 
miljon stygn, då kan jag lova att stressen blir kännbar.

Vi skulle träffas på enoteca Turi nära södra änden av bron i Putney, en 
elegant toskansk restaurang som vi oftast bara besökte när vi hade något 
särskilt att fira. Just nu närmade sig ingen födelsedag, ingen publicering 
eller befordran, såvitt jag kände till. själv kunde jag överhuvud taget inte 
bli befordrad, för jag drev ett eget företag och redan ordet företag var 
att ta i när det gällde min enskilda firma, en pytteliten konsthantverks-
butik i seven Dials. Butiken var snarare en hobby än ett levebröd. en 
moster hade dött fem år tidigare och efterlämnat ett rejält arv åt mig. 
Två år senare hade mamma följt efter, och jag var enda barnet. Jag hade 
fått hyresavtalet för butikslokalen i knät, så att säga. Kontraktet hade 
knappt ett år kvar att löpa, och än hade jag inte bestämt mig för vad 
jag skulle göra när det gick ut. Det mesta av mina inkomster kom från 
beställningsuppdrag, och till och med de var mest ett tidsfördriv – ett 
sätt att få sekunderna att gå, stygn för stygn, medan jag väntade på nästa 
möte med Michael.

Den här gången kom jag tidigt. Man brukar ju säga att parterna i ett 
förhållande oftast satsar olika mycket på det, och jag räknade med att 
jag stod för cirka sjuttio procent av insatserna i vårt. Det berodde dels 
på omständigheterna, dels på temperamenten – både mitt och Michaels. 
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han drog sig undan omvärlden större delen av tiden. Det var jag som 
slösade med känslor.

Jag slog mig ner med ryggen mot väggen och såg ut över de andra 
middagsgästerna som en åskådare i en djurpark. Mest par mellan trettio 
och fyrtio, av samma sort som vi: välbärgade, välklädda, vältaliga, om än 
lite högljudda. Brottstycken av samtal kom svävande åt mitt håll:

”Vad är fagioli occhiata di Colfiorito? Vet du det?”
”Tråkigt det där med Justin och alice … de passade så bra ihop … 

Vad ska de göra med huset?”
”Vad säger du om Marrakech om en månad? eller vill du hellre till 

Florens igen?”
Vanliga, trevliga, lyckliga människor med normala yrken, gott om 

pengar och trygga äktenskap. Med välordnade, bekväma, konventionella 
liv. Inte alls som mitt. Jag såg på dem allihop – de verkade nästan balsa-
merade i guldgult ljus – och undrade hur de skulle uppfatta mig om de 
visste att jag satt där i mina finaste underkläder, med nya strumpor och 
högklackade skor, och väntade på min före detta bästa väninnas man.

De skulle antagligen bli gröna av avundsjuka, hävdade en syndig röst 
inom mig.

antagligen inte.
Var höll Michael hus? Klockan var tjugo över åtta och han måste 

vara hemma klockan elva, som han alltid var så noga med att påpeka. 
en hastigt slukad middag, ett snabbknull – det var det bästa jag kunde 
hoppas på. om ens det. De dyrbara sekunderna tickade bort och jag 
började bli orolig. Jag hade inte tillåtit mig att undra varför han föreslagit 
enoteca. Det var en guldkrog, och man valde den inte spontant – inte 
om man hade lön för en deltidstjänst som universitetslektor och drygade 
ut den med att köpa och sälja en och annan sällsynt bok. Inte om man 
var så försiktig med pengar som Michael. Det var en gåta som jag för-
sökte glömma genom att beställa en flaska Rocca Rubia av vinkyparen. 
sedan satt jag där med båda händerna om glasets enorma kupa, som om 
det hade varit den heliga Graal jag höll i medan jag väntade på min allt 
annat än felfrie riddar Lancelot. Innehållet gnistrade som färskt blod i 
de levande ljusens sken.

Till sist kom han skyndande genom svängdörren med håret på ända 
och rosor på kinderna, som om han hade sprungit hela vägen från 
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Putney station. han ruskade otåligt av sig överrocken, flyttade doku-
mentportfölj och en svart papperskasse från den ena handen till den 
andra medan han kämpade sig ur ärmarna, och sedan kom han äntligen 
fram till mig med långa steg och ett maniskt flin. han gav mig en snabb 
puss på kinden och satte sig sedan på stolen som servitören sköt fram 
åt honom.

”Förlåt att jag kommer så sent. ska vi beställa? Jag måste vara hem-
ma …”

”… före elva. Ja, jag vet.” Jag kvävde en suck. ”Jobbig dag?”
Det skulle vara skönt att få veta varför vi satt där, komma fram till 

syftet med den här kvällen, men just nu koncentrerade han sig på menyn, 
granskade dagens erbjudanden noga och begrundade vilket som för-
modligen skulle ge mest valuta för pengarna.

”Inte speciellt”, svarade han till sist. ”De vanliga korkade studenterna 
satt där som får, helt tomma i huvudet, och väntade på att jag skulle fylla 
dem med kunskap … och så var det den vanlige högljudde besserwissern 
som skulle imponera på flickorna genom att ge sig in i en dispyt med 
föreläsaren. Den fick snart vad han tålde.”

Jag såg för min inre syn hur Michael fixerade någon kaxig tjugoåring 
med borrmaskinsblick innan han obarmhärtigt tog ner honom på något 
sätt som garanterat lockade fram skratt från de kvinnliga studenterna. 
alla kvinnor älskade Michael. Vi kunde inte hjälpa det. om det berodde 
på hans mefistofeliska utseende (och dito vanor), hans sätt – han kunde 
verka lite farlig – eller blicken i de glittrande svarta ögonen, den grymt 
skulpterade munnen eller de rastlösa händerna, det visste jag inte. allt 
sådant hade jag tappat perspektivet på för länge sedan.

servitören tog upp beställningarna och sedan satt vi där utan fler 
ursäkter att kringgå kvällens huvudfråga. Michael sträckte ut handen 
över bordet och lade den på min, höll den fången på den vita linneduken. 
Den välkända stöten av sexuell elektricitet sköt genast upp i armen och 
sände tryckvågor genom hela min kropp. hans blick var allvarlig – så 
allvarlig att jag blev full i skratt. han såg ut som en liten trollpojke som 
skulle till att bekänna något förfärligt brott.

”Jag tror”, sa han försiktigt med blicken fäst ungefär fem centimeter 
till vänster om mig, ”att vi ska sluta träffas. Åtminstone ett tag.”

Det var annat än lärksång, det. skrattet som varit på väg brast ur mig. 
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Det lät disharmoniskt och sinnessjukt. Jag märkte att folk stirrade.
”Vad?”
”Du är fortfarande ung”, sa han. ”om vi bryter nu kan du hitta någon 

annan. stadga dig. Bilda familj.”
Michael avskydde blotta tanken på barn. att han önskade mig en 

familj visade hur långt avstånd han ville lägga mellan oss.
”Ingen av oss är ung längre”, svarade jag. ”Framför allt inte du.”
omedvetet strök han sig över pannan. han hade börjat tappa håret 

och var tillräckligt fåfäng för att bry sig om det. Först hade jag sagt att 
det inte märktes, och sedan, när det började bli lite för osant, att det 
gjorde honom distingerad … sexig.

servitören kom med maten. Vi åt under tystnad. eller rättare sagt: 
Michael åt under tystnad. själv satt jag mest och föste omkring min 
krabba med linguini på tallriken och drack en hel del vin.

Till sist togs tallrikarna bort och lämnade en ödslig yta mellan oss. 
Michael stirrade på bordduken som om själva tomrummet utgjorde ett 
hot. Men så blev han egendomligt livlig. ”Jag har en sak åt dig”, sa han. 
han tog upp papperskassen och kikade ner i den. Inuti den såg jag en 
skymt av två nästan lika stora paket, inslagna i brunt omslagspapper – 
som om han hade köpt samma avskedspresent två gånger, åt två olika 
kvinnor. Det hade kan kanske också.

”Den är inte särskilt fint inslagen, är jag rädd. Det hann jag inte med, 
det har varit lite hektiskt i dag.” han sköt fram det ena paketet över 
bordet. ”Men det är ju tanken som räknas. Det är liksom ett memento 
mori … och en bön om förlåtelse”, sa han med det där sneda, sensuella 
leendet som hade snärjt mitt hjärta så hårt redan från början. ”Jag ber 
verkligen om ursäkt. För allt.”

han hade mycket att be om ursäkt för, men det kände jag mig inte 
tillräckligt stark för att påpeka. Memento mori … en påminnelse om 
döden. Uttrycket rikoschetterade i huvudet på mig. Jag packade för-
siktigt upp paketet och kände att krabban och chilisåsen steg upp i 
strupen.

Det var en bok. en antik bok, inbunden i mjukt gyllenbrunt kalv-
skinn, prydd med enkla blindpressade bårder på pärmarna och fyra 
rundade upphöjda bind på ryggen. Jag stängde av allt det sårande som 
Michael sa och koncentrerade mig på att fälla upp pärmen utan att det 
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blev sprickor i den spröda ryggen. Titelbladet innanför den var gulnat 
och urblekt.

De Broderiers Härlighet stod det med fetstil, och sedan, tryckt med 
liten kursiv stil och urgammal stavning:

Här visas en Mängd utsökta Mönster, lämpliga att arbetas i Guld,
eller Silke eller Yllegarn allt efter Behag.

Härutinnan Primum samlade & utgivna av Henry Ward vid 
Cathedral Square

Exeter
1624.

Under detta stod det skrivet med rundad, osäker handstil:

Till min kusin Cat den 27:e Maii 1625.

”Å!” utbrast jag, överrumplad av bokens ålder och skönhet. ett invecklat 
mönster täckte hela vänstersidan. Jag vände den mot ljuset och försökte 
förgäves se det bättre.

Michael hade just sagt något mer, men vad det än var så flög det över 
huvudet på mig utan att göra någon skada.

”Å”, sa jag en gång till. ”Vilken märklig sak!”
Michael hade slutat prata. Jag blev medveten om en tung tystnad, en 

tystnad som krävde någon sorts reaktion.
”har du över huvud taget hört något av det jag sagt?”
Jag stirrade ordlöst på honom, ville inte svara.
De svarta ögonen blev plötsligt nästan bruna. Medlidandets tårar 

vällde upp i dem. ”Jag är så ledsen, Julia”, sa han. ”anna och jag har 
kommit till en vändpunkt i livet. Vi har talat ut ordentligt. Vi ska ge 
vårt äktenskap en ny chans … börja om från början. Jag kan inte träffa 
dig mer. Det är slut.”

den natten låg jag ensam i sängen och snyftade, hopkrupen runt 
boken som var den allra sista länken mellan Michael och mig. Till sist 
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tog ren utmattning över, men att sova var nästan värre än att vara vaken 
– drömmarna blev fruktansvärda. Jag kom upp till ytan strax efter två 
och vid tretiden, och sedan vid fyratiden med fragment av minnesbil-
der: blod och krossade ben, plågade skrik, rop på ett språk som jag inte 
förstod. Det mest levande av allt var en episod då jag kläddes av naken 
och visades upp för okända människor, och de skrattade och pekade ut 
mina brister, som var många. en av åskådarna var Michael. han var 
klädd i en lång mantel med huva, men jag kände igen rösten när han 
sa: ”Den här har ju inga bröst. Varför ger ni mig en kvinna utan bröst?” 
Jag vaknade svettig och skamsen, en värdelös varelse som förtjänade 
sitt öde.

Men samtidigt som jag avskydde mig själv kände jag mig främmande, 
utanför … som om det inte var jag som förnedrades utan någon annan 
Julia Lovat långt borta. Jag slumrade till igen, och om jag drömde något 
mer så har jag inga minnen av det. när jag äntligen vaknade låg jag på 
boken. Den hade satt tydliga märken på min rygg – fyra röda streck, 
som ärr.
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a n D R a  K a P I T L e T

 D et ringde på dörren. Michael gick fram till fönstret och 
tittade ner. Där nere på gatan stod en man och trampade 
nervöst, som om han var i trängande behov av att gå på toa-

letten. han var alldeles för varmt klädd i en gammal yllepaletå och 
manchesterbyxor. Ur sitt fågelperspektiv fick Michael för första gången 
se att stephens hjässa var nästan kal. Där fanns bara några tunna över-
kammade testar som såg nästan fastklistrade ut. han verkade komiskt 
malplacerad i den här delen av soho, där unga män struttade fram och 
tillbaka i åtsittande T-shirts och skinnbyxor eller sönderrivna jeans, 
plus menande leenden … där turister fick sina riskfria kickar genom 
att låtsas höra till cruising-scenen en stund.

old Compton street hade inte varit fullt så extrem och livlig när 
Michael flyttade in i lägenheten. att titta på tidvattensvågen av unga 
människor som gick förbi där ute hade börjat kännas som att kika in 
genom ett fönster och iaktta någon annans fest – en fest som han var 
för gammal och trist för att bli inbjuden till. speciellt nu när han hade 
återgått till den smala vägen och spelade den gode maken.

”stephen!” ropade han, och den tunnhårige böjde huvudet bakåt och 
skuggade ögonen med handen. ”här!” Michael kastade ner nycklarna 
genom fönstret. ”högst upp!”

och inte bara sina egna nycklar, tänkte han när han släppte knippan. 
Julias också. han borde väl lämna tillbaka dem nu när det var över. Men 
det skulle kännas så … slutgiltigt.

Tankegången avbröts när stephen Bywater steg in.
”Du kunde ha kommit till affären”, sa han anklagande och torkade 

svetten ur pannan. Fyra rangliga trappor, och han var ingen ungdom. 
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”Det är bara tio minuters promenad till Bloomsbury.”
”Jag ville vara säker på att inte bli störd av andra”, sa Michael hastigt. 

”Du förstår strax varför. slå sig ner.”
han sköt undan en trave tidningar och läroböcker från den trådslitna 

soffan för att ge plats åt besökaren. stephen Bywater tittade tveksamt 
på det fläckiga canvastyget, som om han inte ville riskera byxbaken på 
det. sedan satte han sig så att han balanserade obekvämt på yttersta 
kanten. De magra knäna och armbågarna stack ut åt alla håll så att han 
liknade en bönsyrsa.

”Det är värt besväret”, fortsatte Michael ivrigt. ”Vänta bara tills du 
får se! Den är enastående … en pärla … unik! Men det är ingen mening 
med att jag babblar på. Titta själv.”

Ur en svart papperskasse på soffbordet tog han upp ett litet paket i 
brunt omslagspapper. han räckte det till Bywater. Besökaren öppnade 
det varsamt och fick fram en liten bok i ljust kalvskinnsband med glim-
tar av guldprägling på ryggen. han mumlade något uppskattande, vände 
på den och granskade den bakre pärmen, de ojämna papperskanterna, 
bindningen.

”en fin sak. Femton- eller sextonhundratal.” oändligt försiktigt vek 
han ut den främre pärmen och slog upp titelbladet. ”sextonhundra-
tjugofyra. Det var värst. ’De broderiers härlighet’. Jag har naturligtvis 
hört talas om den, men jag har aldrig sett ett exemplar i verkligheten 
förut. Mycket fin. några små fläckar och en del gamla märken efter 
hantering, men annars i mycket gott skick.” han gav Michael ett brett 
leende som visade tänder lika gula som en råttas. ”Den borde ge en bra 
slant. Minst tusen pund. Var hade du fått den ifrån, sa du?”

Det hade Michael inte sagt. ”Från en bekant. Jag är ombud för en 
bekant.” Det var inte riktigt hela sanningen, men inte alltför långt från 
den. ”Titta inuti – titta efter ordentligt”, uppmanade han otåligt. ”Den 
är mycket märkligare än man kan tro vid första anblicken.”

han såg ivrigt på medan bokhandlaren blåste på bladen och varligt 
skilde dem åt. Bywater gjorde grimaser medan han bläddrade. ”Ja, den 
är komplett”, sa han till sist. ”Med mönster och utviksblad och allt.”

Michael såg besviken ut. ”Är det allt du har att säga? Kom igen nu. 
Den är ju unik – en palimpsest! ser du inte den dolda texten i margi-
nalerna och mellan mönstren? Den är inte lätt att tolka, det medger jag, 
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men du kan väl inte ha missat den!”
Bywater rynkade pannan och återgick till boken. efter en stund lade 

han ihop pärmarna och gav sin vän en egendomlig blick. ”nej, det här 
är då ingen palimpsest. Det är papper och inte pergament. Det finns 
inga skrapmärken, inga spår av någon tidigare text på satsytan, inget 
som jag kan se. I marginalen – ja, men det är ju en helt annan sak. Det 
borde du veta. Marginalanteckningar skrivna av författaren själv skulle 
öka värdet – kanske rent av fördubbla det …”

”Det är inte författaren som har skrivit i marginalerna, din dumskalle. 
Det är en flicka. Det är ett unikt historiskt dokument – förmodligen 
oskattbart! Du behöver tydligen glasögon …”

Michael ryckte boken ur bokhandlarens grepp, slog upp den på måfå 
och bläddrade febrilt i den, som om han hoppades att skriften han sett 
dagen före på något magiskt vis skulle dyka upp igen.

efter en liten stund lade han ifrån sig boken. nu såg han ut som ett 
åskmoln.

han rusade bort till telefonen.
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