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{1}
den glödande sjön i dagens sista ljus

i dagens sista ljus såg den glödande sjön nedanför palats staden 
ut som ett hav av smält guld. en resande som kom den här 
vägen vid solnedgången – den resande som kom här just nu 
på vägen längs stranden – skulle kunna tro sig nalkas en tron 
tillhörig en monark så sagolikt rik att han kunde låta hälla ut 
en del av sin skatt i en enorm grop i marken för att blända och 
förundra sina gäster. och så stor som sjön av guld var, måste 
den ändå bara vara en droppe tappad ur den väldigare förmö-
genheten – resenären hade inte fantasi nog att föreställa sig 
omfattningen av den moderoceanen! inte heller fanns några 
vakter vid det gyllne vattnets bryn; var kungen då så generös 
att han tillät alla sina undersåtar och kanske även främlingar 
och besökare som resenären själv att obehindrat skopa upp 
flytande håvor ur sjön? det vore sannerligen en furste bland 
män, en veritabel Prester John, vars förlorade mångbesjung-
na, sägenomspunna kungadöme hyste omöjliga underverk. 
kanhända (gissade resenären) fanns den eviga ungdomens 
källa innanför stadens murar – kanske fanns till och med 
den legendariska porten till Paradiset på jorden någonstans 
inom räckhåll. men så dök solen ner under horisonten, guldet 
sjönk under vattenytan och var förlorat. sjöjungfrur och or-
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mar skulle vakta det tills dagsljuset återvände. fram till dess 
var vattnet självt den enda skatt som bjöds, en gåva som den 
törstige resenären mottog med tacksamhet.

främlingen färdades i en oxkärra, men i stället för att sitta 
på de knöliga kuddarna däri, stod han upp som en gud och 
höll i sig med en nonchalant hand om träspjälverket som 
kantade kärran. att åka oxkärra gick långtifrån jämnt, den 
tvåhjuliga vagnen gungade och ryckte i takt med djurets hovar, 
och var dessutom utsatt för landsvägens infall under dess 
hjul. en stående man kunde lätt falla av och bryta nacken. 
icke desto mindre stod resenären upp och föreföll nöjd och 
bekymmerslös. oxdrivaren hade för längesedan tröttnat på 
att ropa åt honom och hade till en början tagit utlänningen 
för en narr – ville han dö på vägen så låt honom göra det, ty 
ingen man här i landet skulle sörja honom! snart hade dock 
oxdrivarens förakt övergått i motvillig beundran. mannen 
var kanske verkligen en narr, man kunde sträcka sig så långt 
som till att säga att han hade en narrs alltför snarfagra ansikte 
och bar en narrs olämpliga kläder – en rock av olikfärgade 
läderrutor i en sån hetta! – men hans balans var perfekt, att 
förundras över. oxen lunkade på, kärrhjulen stötte på gropar 
och stenar, ändå svajade knappt den stående mannen utan 
lyckades på något vis vara elegant. en elegant narr, tänkte 
oxdrivaren, eller kanske inte alls någon narr. kanske någon 
att räkna med. hade han ett fel så var det prålsjuka, att han 
sökte vara inte bara sig själv utan också en föreställning av 
sig själv, och, tänkte oxdrivaren, härikring är alla också lite 
grann åt det hållet, så kanske är han inte så främmande för oss 
ändå. när passageraren nämnde sin törst fann sig oxdrivaren 
gå till strandkanten och hämta vatten åt karln i en urholkad 
och fernissad kalebass och räcka upp den till främlingen precis 
som om han vore en ädling värdig att betjänas.
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”du bara står där som en annan greve och jag hoppar 
av och kilar iväg på din befallning”, sade oxdrivaren med 
rynkad panna. ”Jag vet inte varför jag behandlar dig så väl. 
Vem har gett dig rätt att kommendera mig? Vad är du för 
nåt, egentligen? ingen adelsman, den saken är klar, för då 
fanns du inte här i kärran. Ändå har du nåt märkvärdigt över 
dig. så det troliga är att du är nån sorts skurk.” den andre 
drack i djupa klunkar ur kalebassen. Vattnet rann från hans 
mungipor och hängde på hans rakade haka som ett flytande 
skägg. slutligen lämnade han tillbaka den tomma kalebassen, 
suckade belåtet och torkade bort skägget. ”Vad är jag?” sade 
han som för sig själv men på oxdrivarens eget språk. ”Jag är 
en man med en hemlighet, det är vad jag är – en hemlighet 
som endast kejsarens öron får höra.” oxdrivaren kände sig 
lugnare: karln var en narr ändå. det fanns inget behov av att 
behandla honom med respekt. ”Behåll du din hemlighet” sade 
han. ”hemligheter är för barnungar och spioner.” främlingen 
klev ner från kärran utanför karavanserajen, där alla resor 
började och slutade. han var överraskande lång och bar på 
en kappsäck. ”och för trollkarlar”, sade han till oxdrivaren. 
”och även för älskande. och för kungar.”

i karavanserajen var allt liv och rörelse. djur togs om hand, 
hästar, kameler, oxar, åsnor, getter, medan andra otämjbara 
djur sprang lösa: skriande apor, hundar som inte var någons 
husdjur. skrikande papegojor exploderade som gröna fyr-
verkerier mot himlen. smeder arbetade, och snickare, och i 
furnerarbodar på alla fyra sidorna om den vidsträckta gården 
planerade man sina resor och lade upp förråd av matvaror, 
ljus, olja, tvål och rep. turbankrönta kulier i röda skjortor 
och dhotis sprang ständigt härs och tvärs med osannolikt 
stora och tunga bördor på huvudena. där pågick rent allmänt 
mycket lastande och lossande av varor. Bäddar för natten 
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fanns att tillgå här, billigt, repsängar med träram och stickiga 
tagelmadrasser stod i militära led på taken till envåningshusen 
som kantade karavanserajens enorma gård, bäddar där en 
man kunde ligga och blicka upp mot himlarna och föreställa 
sig vara gudomlig. längre bort, åt väster, låg de sorlande 
lägren för kejsarens regementen, som nyligen återvänt från 
krigen. armén ägde inte tillträde till palatsområdet utan måste 
stanna här vid foten av den kejserliga kullen. en sysslolös 
armé, nyss hemkommen från striderna, måste hanteras med 
försiktighet. främlingen tänkte på antikens rom. en kejsare 
litade inte på några soldater utom sitt pretoriangarde. främ-
lingen visste att frågan om pålitlighet var en fråga han måste 
besvara övertygande. annars skulle han snart dö.

inte långt från karavanserajen visade ett torn späckat med 
elefantbetar vägen till palatsporten. alla elefanter var kejsarens 
egendom, och genom att brodda ett torn med deras tänder 
visade han sin makt. tag dig i akt! sade tornet. du träder in 
på domäner som tillhör elefantkonungen, en suverän så rik 
på tjockhudingar att han kan slösa bort gaddarna från tusen 
sådana bestar bara för att pryda mig. i tornets maktuppvis-
ning kände resenären igen samma slags överdåd som brann på 
hans egen panna likt en låga, eller som ett djävulsmärke; men 
tornets skapare hade till en styrka förvandlat den egenskap 
som hos resenären ofta sågs som en svaghet. Är makten det 
enda som berättigar en extrovert personlighet? frågade sig den 
resande och kunde inte svara, men fann sig hoppas att även 
skönheten kunde vara en sådan ursäkt, ty han var förvisso 
fager och visste att hans utseende besatt en egen makt.

Bortom tornet med elefantbetarna fanns en stor brunn och 
ovanför den en massa obegripligt komplicerat vattenverks-
maskineri som försörjde palatset med de många kupolerna 
på kullen. Utan vatten är vi ingenting, tänkte den resande. 
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Även en kejsare skulle snabbt bli till stoft om han förvägrades 
vatten. Vattnet är den verkliga monarken och vi är alla dess 
slavar. en gång hemma i florens hade han mött en man som 
kunde få vatten att försvinna. trollkarlen fyllde en kruka till 
brädden, muttrade magiska ord och vände krukan uppochner, 
men i stället för vätska vällde tyg ur den, en ström av brokiga 
silkesnäsdukar. det var naturligtvis ett trick, och innan dagen 
var till ända hade han, den resande, lirkat mannens hemlighet 
ur honom och gömt den bland sina egna mysterier. han var 
en man med många hemligheter, men bara en av dem var 
lämpad för en kung.

Vägen mot stadsmuren steg brant uppför sluttningen, och 
allteftersom han följde den uppför såg han vilken stor stad han 
hade anlänt till. helt klart var den en av världens storstäder, 
större, syntes det honom, än florens eller Venedig eller rom, 
större än någon stad den resande hade sett. han hade besökt 
london en gång; även det var en mindre metropol än den 
här. i takt med att mörkret sänkte sig tycktes staden växa. 
tättbebyggda områden kurade utanför murarna, muezziner 
ropade från sina minareter, och långt borta såg han ljusen från 
stora gods. eldar började lysa i skymningen, likt varningar. 
från himlens svarta valv kom stjärnornas eldar som svar. Som 
om jord och himmel vore arméer som bereder sig för strid, 
tänkte han. Som om deras härläger ligger stilla om natten och 
inväntar morgondagens krig. och ingenstans i detta gytter 
av gator eller i stormännens hus därbortom, på slätten, fanns 
någon enda människa som hade hört hans namn, ingen som 
gärna skulle tro på den historia han hade att förtälja. Ändå 
måste han berätta den. han hade rest över världen för att göra 
det och det skulle han.

han gick med långa steg och drog till sig åtskilliga nyfikna 
blickar på grund av sin reslighet såväl som sitt blonda hår, det 
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långa och onekligen smutsiga rågblonda håret som svallade 
ner kring hans ansikte likt sjöns gyllne vatten. Vägen löpte 
uppåt förbi tornet med betarna mot en stenport på vilken 
två elefanter i relief stod vända mot varandra. Genom denna 
port, som var öppen, hördes bruset av människor som spelade, 
åt, drack och förlustade sig. det fanns soldater i tjänst vid 
hatyapulporten, men deras hållning var avspänd. de verkliga 
barriärerna fanns längre fram. det här var en allmän plats, 
en plats för möten, inköp och nöjen. män skyndade förbi 
resenären, drivna av diverse slags hunger och törst. På ömse 
sidor om den stenlagda gatan mellan den yttre porten och den 
inre fanns härbärgen, tavernor, matstånd och gatuhandlare av 
alla de sorter. här pågick den eviga verksamheten att köpa 
och köpas. tyger, redskap, grannlåt, vapen, rom. den stora 
marknaden låg bortom stadens mindre södra port. stadsborna 
gjorde sina inköp där och undvek det här stället som var 
för okunniga nykomlingar som inte kände till det verkliga 
priset på saker och ting. det här var svindlarnas marknad, 
tjuvarnas marknad, skränig, hutlös och föraktlig. men trötta 
resande som inte hittade i staden och som i vilket fall ogärna 
ville gå hela vägen runt de yttre murarna till den större och 
billigare basaren, hade inte mycket val annat än att köpslå 
med handlarna vid elefantporten. deras behov var trängande 
och enkla.

levande höns som kacklade av skräck hängde flaxande 
uppochner med snarade fötter i väntan på grytan. för vege-
tarianer fanns det andra, tystare kokgrytor; grönsaker skrek 
inte. och var det kvinnoröster resenären hörde i vinden, dril-
lande, retsamma, lockande, skrattande åt osedda män? Var det 
kvinnor han kände doften av i kvällsbrisen? det var i vilket 
fall för sent att söka upp kejsaren i kväll. den resande hade 
pengar på fickan och hade gjort en lång, slingrande resa. det 

Rushdie_Fortrollerskan_CS3.indd   16 2009-09-21   16:00:11



17

var hans sätt: att röra sig mot sitt mål indirekt, med många 
omvägar och avstickare. sedan landstigningen i surat hade 
han rest via Burhanpur, handia, narwar, Gwalior och dolpur 
till agra, och från agra till den här nya huvudstaden. nu öns-
kade han sig den skönaste säng som kunde fås och en kvinna, 
helst en utan mustasch, och slutligen ett mått av den glömska, 
den flykt från jaget som aldrig står att finna i en kvinnas famn 
utan endast i goda starka drycker.

senare, när hans begär hade stillats, sov han i ett väldof-
tande horhus, hjärtligt snarkande bredvid ett sömnlöst fnask, 
och drömde. han kunde drömma på sju språk: italienska, 
spanska, arabiska, persiska, ryska, engelska och portugisiska. 
han hade plockat upp språk på samma sätt som de flesta 
sjömän drar på sig sjukdomar; språken var hans dröppel, 
hans syfilis, hans skörbjugg, hans malaria, hans pest. så fort 
han somnade började halva världen babbla i hans hjärna och 
berätta färdemäns förunderliga historier. i denna halvt upp-
täckta värld kom varje dag med bud om nya tjusningar. den 
visionära, uppenbarande, återkommande drömpoesin hade 
ännu inte krossats av skygglappsförsedda, prosaiska fakta. 
han var själv en berättare och hade drivits ut genom sin dörr 
av berättelser om under, och av i synnerhet en, en historia som 
skulle kunna göra hans lycka eller kosta honom livet.
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{2}
ombord på den skotske milordens 

piratskepp

ombord på den skotske milordens piratskepp Scáthach, upp-
kallat efter en sägenomspunnen stridsgudinna från skye, ett 
fartyg vars besättning under många år glatt hade rövat och 
plundrat på spanska havet och längs dess kuster men som för 
tillfället stävade mot indien på statligt uppdrag, hade den slöe 
florentinske fripassageraren undgått att summariskt kastas i 
Vita floden i södra afrika genom att ur båtsmannens över-
raskade öra dra fram en levande vattenorm och slänga den 
överbord i stället. han hade hittats under en koj i skansen 
sju dagar efter att fartyget hade rundat kap agulhas vid den 
afrikanska kontinentens fot. han var iförd senapsbrun jacka 
och hosor och invirad i en lång mantel av olikfärgade harle-
kinrutor i läder, hade en liten kappsäck i famnen och sov sött, 
under många och ljudliga snarkningar, och gjorde inga försök 
att gömma sig. han tycktes fullkomligt redo att bli upptäckt 
och bländande övertygad om sin förmåga att charma, över-
tala och förtjusa. den hade när allt kom omkring redan fört 
honom långt. han visade sig faktiskt vara en riktig trollkarl. 
han förvandlade guldmynt till rök och gul rök till guldmynt 
igen. en kruka färskvatten vält uppochner släppte ut en flod 
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av silkesnäsdukar. han mångfaldigade fiskar och bröd med 
ett par gester från sin eleganta hand, vilket förstås var hädiskt, 
men de hungriga matroserna förlät honom med lätthet. de 
korsade sig hastigt för att försäkra sig mot kristi Jesu tänk-
bara vrede över denne sentida undergörares usurpation av 
hans ställning och glufsade i sig sin oväntat frikostiga om än 
teologiskt osunda lunch.

till och med den skotske milorden själv, George louis 
hauksbank, lord hauksbank of that ilk – vilket på skotskt 
maner innebar hauksbank av hauksbank, en ädling inte att 
förväxla med mindre, simplare hauksbanks från sämre stäl-
len – charmerades raskt då harlekininkräktaren fördes till 
hans hytt för att dömas. Vid den tiden kallade sig den unge 
kanaljen ”uccello” – ”uccello di firenze, trollkarl och lärd, till 
er tjänst”, sade han med en djup, svepande bugning av nästan 
aristokratisk färdighet, och lord hauksbank log och sniffade 
på sin parfymerade näsduk. ”det kunde jag ha trott på, troll-
karl”, svarade han, ”ifall jag inte känt till målaren Paolo av 
samma namn och från samma plats, han som i er stads duomo 
skapade en trompe-l’oeil-fresk för att hedra min egen anfader 
sir John hauksbank, känd som Giovanni milano, legosoldat, 
förutvarande florentinsk general, segrare i slaget vid Polpetto; 
och ifall inte den målaren tyvärr varit död i bra många år.” 
den unge kanaljen utstötte ett fräckt, smackande ljud med 
tungan för att visa sin avvikande mening. ”uppenbarligen är 
jag inte den avlidne konstnären”, konstaterade han och intog 
en pose. ”Jag har valt denna pseudonimo di viaggio därför 
att den på mitt språk är ett ord vi har för ’fågel’, och fåglar är 
de största resenärerna av alla.”

här plockade han fram en falk med huva ur sitt bröst, en 
falkonerarhandske ur tomma intet och räckte båda till den 
förbluffade lairden. ”en hök till ätten hauksbanks lord”, 

Rushdie_Fortrollerskan_CS3.indd   20 2009-09-21   16:00:11



21

sade han fulländat formellt, och sedan, när lord hauksbank 
stoppat handen i handsken och fågeln satt på den, knäppte 
han, ”uccello”, med fingrarna som en kvinna tar tillbaka 
sin kärlek, varpå båda till den skotske milordens avsevärda 
snopenhet försvann, fågeln på handsken och handsken med 
fågeln. ”dessutom”, fortfor magikern och återvände till ämnet 
sitt namn, ”därför att i min stad är denna slöja till ord, denna 
fördolda fågel, en fin eufemism för det manliga könsorganet, 
och jag är stolt över det jag äger men inte är taktlös nog att 
visa upp.” ”ha! ha!” ropte lord hauksbank of that ilk och 
återvann fattningen med beundransvärd snabbhet. ”där har 
vi en sak gemensam.”

han var en vida berest milord, denne hauksbank of that ilk, 
och äldre än han såg ut. han var klarögd och slät i hyn, men 
han hade inte sett sitt fyrtionde år på sju år eller mer. hans 
skicklighet med svärdet var legendarisk, han var stark som 
en vit tjur och hade färdats på flotte till Gula flodens källa, 
sjön kar Qu, där han åt bräserad tigerpenis från en guldskål, 
och han hade jagat ngorongorokraterns vita noshörning och 
bestigit alla de skotska munrobergens tvåhundraåttiofyra 
toppar, från Ben nevis till den ouppnåeliga toppen vid sgurr 
dearg på ön skye, hemvist för scáthach den fruktansvärda. 
i slottet hauksbank hade han en gång för längesedan grälat 
med sin fru, en liten skällande kvinna med burrigt rött hår och 
en käke som en holländsk nötknäppare, och han hade lämnat 
henne att avla svarta får i högländerna och gett sig av för att 
söka sin lycka som hans anfäder före honom och fört befäl 
på ett skepp i drakes tjänst då de rövade amerikas guld från 
spanjorerna i karibiska sjön. hans belöning från en tacksam 
drottning var denna beskickning som han nu gett sig ut på; 
han skulle segla till Hindoostan där han var fri att samla och 
behålla de skatter han kunde lyckas finna, vare det i ädelstenar, 
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opium eller guld, så länge han frambar ett personligt brev från 
Gloriana till kungen och tog med sig Mogolens svar hem.

”i italien säger vi Mogor”, förklarade den unge trollkonst-
nären. ”Vem vet”, genmälde lord hauksbank, ”hur ordet kan 
förvridas, knytas och förvändas på de outtalbara tungomålen 
i landet självt.”

en bok beseglade deras vänskap: Petrarcas Canzoniere, av 
vilken en utgåva, som alltid, låg vid den skotske milordens 
armbåge på ett litet bord med skiva av pietra dura. ”ah, den 
store Petrarca”, utropade ”uccello”. ”där har vi en sann 
trollkarl.” så intog han en romersk senators talarpose och 
började deklamera:

Benedetto sia ’l giorno, et ’l mese, et l’anno,
et la stagione, e ’l tempo, et l’ora, e ’l punto,
e ’l bel paese, e ’l loco ov’io fui giunto
da’duo begli occhi che legato m’ànno…

Varpå lord hauksbank tog upp sonettens tråd:

    … såret
som jag i hjärtat bär – välsignad stunden
då han den ljuva plågan först mig gav
och gjorde mig till denna kvinnas slav,
av hennes sköna ögon ständigt bunden.

”den man som älskar den här dikten som jag måste bli min 
mästare”, sade ”uccello” med en bugning. ”och den man som 
känner som jag inför dessa ord måste bli min dryckesbroder”, 
genmälde skotten. ”du har vridit om nyckeln som låser upp 
mitt hjärta. nu måste jag dela en hemlighet som du aldrig 
kommer att yppa för någon. kom.”
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i en liten träkista gömd bakom en skjutlucka i sin sovhytt 
förvarade lord hauksbank of that ilk en samling ”ting av 
kraft” förutan vilka en man som ständigt reste kunde förlora 
bäringarna, ty, såsom lord hauksbank väl visste, kunde alltför 
mycket resande, alltför mycket underligt och nytt, lossa själens 
förtöjningar. ”de här sakerna är inte mina”, sade han till sin 
nye florentinske vän, ”ändå påminner de mig om vem jag är. 
Jag fungerar som deras väktare för en tid, och när den tiden 
är till ända låter jag dem gå.” ur kistan tog han upp ett antal 
ädelstenar av vördnadsbjudande storlek och klarhet som han 
lade åt sidan med en avfärdande axelryckning och därpå en 
tacka spanskt guld som kunde hålla den man som fann den i 
överdåd så länge han levde – ”det här är ingenting, ingenting”, 
muttrade han – och först därefter kom han till sina verkliga 
skatter, alla varsamt invirade i tyg och nerbäddade i bon av 
hopknycklat papper och sönderrivna trasor: den silkesnäs-
duk som en hednagudinna från det forntida soghdia skänkt 
till en glömd hjälte som ett tecken på sin kärlek; ett stycke 
utsökt scrimshawarbete på valben som avbildade jakten på en 
kronhjort; en medaljong som innehöll ett porträtt av hennes 
majestät drottningen; en sexkantig bok i skinnband från det 
heliga landet på vars små sidor hela koranens text fanns 
nedpräntad i miniatyr och förskönad av utomordentliga 
illuminationer; ett stenhuvud med avslagen näsa från make-
donien, ansett som ett porträtt av alexander den store; ett av 
de kryptiska ”sigillen” från indusdalens civilisation, återfun-
net i egypten, med bilden av en tjur och en serie hieroglyfer 
som aldrig uttytts, ett föremål vars syfte ingen man visste; en 
platt, polerad kinesisk sten med ett scharlakansrött I Ching-
hexagram och mörka naturliga teckningar som liknade en 
bergskedja i skymningen; ett målat porslinsägg; ett krympt 
huvud tillverkat av den amasoniska regnskogens invånare; 
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samt ett lexikon över det förlorade språk från Panamanäset 
vars talare alla var utdöda utom en gammal gumma som inte 
längre kunde uttala orden rätt på grund av sin tandlöshet.

lord hauksbank of that ilk öppnade ett skåp med glas-
varor som mirakulöst hade överlevt många oceanöverfarter, 
tog fram ett par opalskimrande aromglas från murano och 
hällde upp en lagom dos konjak i vardera. fripassageraren 
kom fram och lyfte det ena. lord hauksbank andades in 
djupt och drack sedan. ”du är från florens”, sade han, ”så 
du känner till majestätet hos denne den högste av suveräner, 
det individuella mänskliga jaget, och de begär det söker stilla, 
efter skönhet, efter värden – och efter kärlek.” mannen som 
kallade sig ”uccello” skulle till att svara, men hauksbank höll 
upp en hand. ”Jag ska säga min mening”, fortfor han, ”ty det 
finns saker att diskutera om vilka era framstående filosofer 
ingenting vet. Jaget må vara kungligt, men det hungrar som ett 
fattighjon. det kan för ett ögonblick näras av att syna inlin-
dade under som de här, men det förblir ett stackars svältande, 
törstande ting. och det är en kung i fara, en suverän som alltid 
är utlämnad på nåd och onåd till många rebeller, till fruktan 
exempelvis, och oro, till isolering och förvirring, till en märk-
lig, outsäglig stolthet och en vildsint, tyst skam. Jaget är ansatt 
av hemligheter, hemligheter gnager det ständigt, hemligheter 
kommer att jämna dess kungadöme med marken och lämna 
dess spira bruten i stoftet.

Jag ser att jag förbryllar dig”, suckade han, ”så jag ska visa 
mig ärligt. den hemlighet du aldrig ska yppa för någon finns 
inte gömd i en låda. nej, den ligger här, och den ljuger inte, 
den talar sanning!”

florentinaren, som sedan en stund hade anat sanningen om 
lord hauksbanks dolda begär, uttryckte allvarsamt tillbörlig 
respekt för den rejäla storleken och omkretsen på den marmo-
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rerade åderpåle som låg framför honom på hans lords bord 
och vagt doftade fänkål, som en finocchiona-korv i väntan på 
att skivas. ”ifall ni gav upp sjön och bosatte er i min hemstad”, 
sade han, ”skulle era bekymmer strax vara över, för bland de 
galanta ynglingarna i san lorenzo skulle ni med lätthet finna 
de manliga njutningar ni söker. men själv är jag beklagligt 
nog…”

”drick ur”, befallde den skotske milorden, mörk i synen av 
rodnad, och stoppade undan sig. ”Vi säger inget mer om det.” 
det fanns en glimt i hans öga som hans sällskap önskade inte 
funnes där. hans hand var närmare hjaltet på svärdet än hans 
sällskap gillade. hans leende var en vilddjursgrimas.

en lång och ödslig tystnad följde under vilken fripassa-
geraren förstod att hans öde hängde på en tråd. så tömde 
hauksbank sin konjakskupa och utstötte ett fult, plågat 
skratt. ”Jaha, sir”, ropade han, ”du vet min hemlighet och 
nu måste du berätta din för mig, ty förvisso finns det inom dig 
en gåta som jag dåraktigt trodde var min egen, och nu måste 
jag få den klargjord.”

mannen som kallade sig uccello di firenze försökte byta 
ämne. ”Vill ni inte hedra mig, milord, med att berätta om 
kapandet av skattegallionen Cacafuego? och var ni inte – det 
måste ni ha varit – med drake i Valparaiso, och nombre 
de dios, där han sårades…?” hauksbank slängde sitt glas i 
väggen och drog sitt svärd. ”skurk”, sade han. ”svara mig 
direkt eller dö.”

fripassageraren valde sina ord noga. ”milord”, sade han, 
”jag är här, inser jag nu, för att erbjuda mig att bli ert fakto-
tum. det är emellertid sant”, tillade han snabbt när klingspet-
sen nuddade hans strupe, ”att jag även har ett mer avlägset 
mål. Ja, jag är faktiskt en man som gett sig ut i ett sökande 
– ett hemligt sökande, vad mera är – men jag måste varna er, 
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över min hemlighet vilar en förbannelse som pålagts den av 
nutidens mäktigaste trollkvinna. endast en man kan få höra 
min hemlighet och leva, och jag skulle inte vilja bära ansvaret 
för er död.”

lord hauksbank of that ilk skrattade igen, inget fult skratt 
den här gången utan ett skratt av skingrade moln och åter-
kommet solsken. ”du roar mig, lilla fågel”, sade han. ”inbillar 
du dig att jag räds din grönbleka häxas förbannelser? Jag har 
dansat med Baron samedi på de dödas dag och överlevt hans 
voodoovrål. Jag kommer att ta mycket illa upp om du inte 
genast berättar allt för mig.”

”må så ske”, inledde fripassageraren. ”det var en gång 
en prins och äventyrare vid namn argalia, även känd som 
arcalia, en stor krigare som besatt förtrollade vapen och i 
vars följe fanns fyra skräckinjagande jättar, och han hade en 
kvinna med sig, angelica…”

”sluta”, sade lord hauksbank of that ilk och tog sig för 
pannan. ”du ger mig huvudvärk.” och så, efter ett ögonblick, 
”fortsätt.” ”… angelica, en prinsessa av djingis khans och 
timur lenks kungliga blod…” ”sluta. nej, fortsätt.” ”… den 
skönaste…” ”sluta.”

Varefter lord hauksbank föll medvetslös i däck.

* * *

den resande, som nästan var förlägen över den lätthet med vil-
ken han hällt laudanum i sin värds glas, lade försiktigt in den 
lilla kistan med skatterna på dess gömställe, drog sin brokiga 
långrock om sig och skyndade ut på mellandäck och kallade 
på hjälp. rocken hade han vunnit på kortspel i ett parti sca-
rabocion mot en förbluffad venetiansk diamanthandlare som 
inte kunde tro att en enkel florentinare kunde komma till ri-

Rushdie_Fortrollerskan_CS3.indd   26 2009-09-21   16:00:12



27

alto och klå stadens folk i deras eget spel. köpmannen, en jude 
med skägg och tinninglockar vid namn shalakh Cormorano, 
hade låtit specialsy rocken i Venedigs mest berömda skräd-
deri, känt som Il Moro Invidioso på grund av bilden av en 
grönögd arab på skylten över dess dörr, och det var ett under 
till långrock vars foder var en katakomb av hemliga fickor 
och dolda veck i vilka en diamanthandlare kunde stoppa un-
dan sina värdefulla varor och en chansare som ”uccello di 
firenze kunde dölja alla möjliga knep. ”snabbt, mina vänner, 
snabbt”, ropade resenären med en övertygande uppvisning av 
oro. ”hans nåd har behov av oss.”

om det bland denna hårdföra besättning av kapare som 
förvandlats till diplomater fanns många kisande cyniker vars 
misstankar väckts av deras ledares plötsliga kollaps och som 
började betrakta nykomlingen på ett sätt föga främjande för 
hans goda hälsa, lugnades de till en del av den uppenbara 
omsorg om lord hauksbanks välfärd som ”uccello di firenze” 
visade. han hjälpte till att bära den medvetslöse mannen till 
hans koj, klädde av honom, kämpade med hans pyjamas, 
lade varma och kalla kompresser på hans panna och vägrade 
att sova eller äta förrän den skotske milordens hälsotillstånd 
förbättrades. skeppsläkaren förklarade fripassageraren vara 
en ovärderlig hjälp, och när de fick höra det gick besättningen 
muttrande och med axelryckningar tillbaka till sina poster.

då de var ensamma med den livlöse mannen bekände dok-
torn för ”uccello” att han var förbryllad över adelsmannens 
vägran att vakna ur sin plötsliga koma. ”inget fel på man-
nen såvitt jag kan se, prisad vare Gud, frånsett att han inte 
vaknar”, sade han, ”men i denna kärlekslösa värld är det 
kanhända klokare att drömma än att vakna.”

doktorn var en enkel, stridshärdad individ vid namn Praise-
God hawkins, en godhjärtad fältskär med begränsade medi-
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cinska kunskaper som var mer van vid att plocka spanska 
kulor ur sina skeppskamraters kroppar och sy ihop sabelhugg-
sår efter närstrider med spanjacken än vid att bota gåtfulla 
sömnsjukor som dök upp ur ingenstans, som en fripassagerare 
eller en straffdom från Gud. hawkins hade lämnat kvar ett 
öga i Valparaiso och ett halvt ben i nombre de dios, och varje 
kväll sjöng han vemodiga portugisiska fados till minnet av en 
flicka på en balkong i stadsdelen ribeira i Porto och ackom-
panjerade sig själv på något slags zigenarfiol. Praise-God grät 
kopiöst medan han sjöng, och ”uccello” förstod att den gode 
doktorn föreställde sig hur han gjordes till hanrej, och för att 
plåga sig själv manade han fram bilder av sin portvinsdrick-
ande älskade i säng med män som ännu var hela, fiskare som 
stank av sitt fenprydda byte, liderliga franciskanermunkar, 
de tidiga navigatörernas vålnader och levande män av alla de 
slag och nyanser, dagos och engelsmän, kineser och judar. ”en 
man under kärlekens trollmakt”, tänkte fripassageraren, ”är 
en man som är lätt att förvirra och förleda.”

medan Scáthach stävade fram förbi afrikas horn och ön 
socotra, och medan hon tog ombord förnödenheter i muskat 
och därefter lämnade den persiska kusten om babord och 
slörande för monsunvinden satte kurs mot den portugisiska 
hamnen diu på sydkusten av det land dr hawkins kallade 
”Guzerat”, slumrade lord hauksbank of that ilk fridfullt 
vidare, ”en sömn så djup, prisad vare Gud, att den bevisar 
att hans samvete är rent, och alltså är åtminstone hans själ 
vid god hälsa, redo att möta sin skapare när som helst.” ”Gud 
förbjude”, sade fripassageraren. ”Prisa Gud, låt honom inte 
ryckas bort ännu”, instämde den andre snabbt. under deras 
långa vaka vid sängkanten frågade ”uccello” ofta doktorn 
om hans portugisiska lilla hjärtevän. hawkins behövde inte 
mycket uppmuntran för att diskutera ämnet. fripassageraren 
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lyssnade tålmodigt till avgudande lovsånger till damens ögon, 
hennes läppar, hennes bröst, hennes höfter, hennes mage, hen-
nes bakdel, hennes fötter. han fick veta de hemliga smekord 
hon använde under kärleksakten, inte lika hemliga längre, och 
hörde hennes trohetslöften och mumlade ed om evig förening. 
”Jo, men hon är falsk, falsk”, grät doktorn. ”Vet du det med 
säkerhet?” undrade den resande, och när den tårfyllde Praise-
God skakade på huvudet med orden ”det har gått så lång tid, 
och nu är jag bara en halv man, så jag måste anta det värsta”, 
då muntrade ”uccello” upp honom igen. ”nåväl, låt oss nu 
prisa Gud, Praise-God, för du gråter utan anledning! hon är 
trogen, det är jag övertygad om, och väntar på dig, därom 
hyser jag inga tvivel; och har du ett ben mindre så har hon 
kärlek till övers, kärleken till det benet kan tilldelas andra 
delar av kroppen; och om du saknar ett öga så kommer det 
andra att festa dubbelt så mycket på henne som har varit 
trogen och älskar dig så som du älskar henne! nog! Prisa 
Gud! sjung av glädje och gråt inte mer!”

På detta sätt skickade han varje kväll iväg Praise-God och 
försäkrade honom att besättningen skulle bli förtvivlade om 
de inte fick höra hans sånger, och varje kväll, när han blivit 
ensam med den medvetslöse milorden och väntat en liten 
stund, letade han grundligt igenom kaptenens kvarter och 
sökte rätt på alla dess hemligheter. ”en man som bygger en 
hytt med ett lönnfack har byggt den med minst två eller tre”, 
resonerade han. och när hamnen i diu väl siktades hade han 
plockat lord hauksbank lika ren som någon höna, han hade 
funnit de sju hemliga lönnfacken i de panelklädda väggarna, 
och alla juvelerna i alla träskrinen befann sig nu tryggt i sina 
nya hem i shalakh Cormoranos rock, och de sju guldtack-
orna likaså, och ändå kändes rocken lätt som en fjäder, ty 
den grönögde moren av Venedig kunde hemligheten att göra 
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alla varor som gömdes i det magiska plagget viktlösa. Vad 
de övriga ”tingen av kraft” beträffade, intresserade de inte 
tjuven. han lät dem ligga i sina bon och ruva fram vilka fåglar 
de nu kunde. men till och med efter sin storartade stöld var 
”uccello” ännu inte nöjd, för den största skatten av alla hade 
undgått honom. det var med svårighet han kunde dölja sin 
upphetsning. slumpen hade placerat en fantastisk chans inom 
räckhåll för honom, och han fick inte låta den glida honom 
ur händerna. men var fanns föremålet? han hade nagelfarit 
varenda tum av kaptenens kvarter, ändå förblev det fördolt. 
fördömt! Var skatten förtrollad? hade den gjorts osynlig, för 
att således undfly honom?

efter Scáthachs korta angöring i diu stävade hon för fulla 
segel mot surat (nyligen platsen för ett straffande besök från 
kejsar akbar själv), en stad från vilken lord hauksbank hade 
tänkt anträda landresan till Mogolens hov. och samma kväll 
som de nådde surat (som låg i ruiner, ännu rykande av kejsa-
rens vrede), medan Praise-God hawkins sjöng av hjärtans lust 
och besättningen var romrusiga och firade slutet på den långa 
sjöresan, hittade den sökande till slut under däck vad han 
letade efter: den åttonde lönnluckan, en mer än det magiska 
talet sju, en mer än nästan någon rövare skulle vänta sig. 
Bakom denna sista dörr fanns saken han sökte. och efter detta 
sista dåd sällade han sig till rumlarna på däck och sjöng och 
drack mer entusiastiskt än någon man ombord. eftersom han 
ägde gåvan att kunna hålla sig vaken när ingen man förmådde 
hålla ögonen öppna, kom under småtimmarna mot morgonen 
den stund då han kunde smita i land i en av skeppsjollarna och 
försvinna, som en vålnad, in i indien. långt innan Praise-God 
hawkins slog larm efter att ha hittat lord hauksbank of that 
ilk med blå läppar i sin sista skeppskoj och för evigt befriad 
från de plågor hans trängtande finocchiona vållat honom, var 
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”uccello di firenze” borta och lämnade bara namnet bakom 
sig som det ömsade skinnet av en orm. intill den namnlöse 
resenärens bröst fanns skatten bland skatter, brevet elizabeth 
tudor skrivit med egen hand och under sitt personliga sigill, 
skrivelsen från drottningen av england till kejsaren av indien, 
vilken skulle bli hans sesam-öppna-dig, hans passe-partout till 
mughalhovets värld. han var nu englands ambassadör.
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