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Vad ont en människa gör, det överlever,
det goda blir begravet när hon dör …
     – WILLIAM SHAKESPEARE
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PROLOG

29 juni 1613

FRÅN FLODEN SÅG det ut som om två solar gick ned över London.
 Den ena sjönk i väster med praktfulla band av rosa, melonfärgade 
och gyllene strålar. Men det var en annan sol som hade lockat fram 
den ostyriga lilla fl ottan av båtar, pråmar, ekor och skutor på Them-
sens dunkelhöljda yta: mitt emot St. Paul’s förstörda torn tycktes ett 
brandgult klot helt ha missat horisonten och störtat sig mot södra 
stranden. Det låg hopkurat bland Southwarks värdshus och bordeller 
och slungade ilsket sina fl ammande spjut mot kvällshimlen.
 Någon ny sol var det förstås inte, även om de som trodde sig poe-
tiskt lagda lät den fantastiska tanken vandra likt krusningar från båt 
till båt. Det var – eller hade varit – en byggnad. Den mest berömda 
av Londons ryktbara teatrar – O:et av trä, sätet för stadens drömmar, 
självaste Globeteatern – stod i lågor. Och hela London hade gett sig 
ut på vattnet för att titta.
 Även earlen av Suff olk. ”Över Sodom och Gomorra lät Herren ett 
regn av eld falla från himlen”, spann earlen och blickade söderut från 
sin privata pråms fl ytande palats. I kraft av sin befattning som hov-
marskalk drev Suff olk kungens hov. Att en sådan katastrof drabbade 
kungens män – hans majestäts eget älskade kompani av skådespelare 
som inte bara uppträdde på Globeteatern när de inte uppträdde vid 
hovet, utan som ägde stället – hade kunnat tänkas störa honom. Åt-
minstone smolka hans glädje. Men de båda männen som satt tillsam-
mans med honom under sidenmarkisen visade ingen förvåning när 
de smuttade på sitt vin och begrundade katastrofen.
 Suff olk var inte nöjd med deras tystnad. ”Fantastiskt, visst är det?” 
suffl  erade han.
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 ”Grant”, snäste hans vithårige farbror, earlen av Northampton, 
som var över sjuttio men alltjämt smärt och elegant.
 Den yngste av de tre, Suff olks son och arvinge, Theophilus, lord 
Howard de Walden, böjde sig framåt med häftigheten hos ett ungt 
lejon som fått syn på ett byte. ”Vår hämnd kommer att brinna med 
ännu större lyskraft i morgon när mr Shakespeare och hans kompani 
får reda på sanningen.”
 Northampton fi xerade sin brors sonson med halvslutna ögon. ”Mr 
Shakespeare och hans kompani, som du kallar det, kommer under 
inga omständigheter att få reda på sanningen.”
 För ett ögonblick satt Theo som förstenad av sin fars farbrors 
blick. Sedan reste han sig och kastade sin bägare så att den hamnade 
längst ned i slupen och tjänarnas saff ransgula livréer fi ck mörka leo-
pardfl äckar av vin. ”De har gjort min syster till åtlöje på en off entlig 
scen”, skrek han. ”Inga gamla mäns konspirationer ska få beröva mig 
den tillfredsställelse som min ära kräver.”
 ”Min käre brorson och lord”, sa Northampton över axeln till Suf-
folk. ”Din avkomma uppvisar med anmärkningsvärd istadighet ett 
olyckligt drag av obetänksamhet. Jag vet inte varifrån det kommer. 
Det är inte ett Howardskt drag.”
 Han riktade åter uppmärksamheten mot Theo, vars högra hand 
slöts och öppnades krampaktigt över svärdsfästet. ”Att betrakta si-
na fi ender med skadeglädje är en dumskalles hämnd”, sa den gamle 
earlen. ”Det kan vilken bondtölp som helst klara av.” Han nickade 
och en tjänare räckte fram en ny bägare till Theo, som motvilligt 
tog emot den. ”Mycket mer fängslande”, fortsatte Northampton, ”är 
det att visa medlidande med sin fi ende och tvinga honom att tacka – 
även om han misstänker något så vet han inte riktigt varför.”
 Medan han talade gled en liten eka upp jämsides med slupen. En 
man slank över räcket, rörde sig tyst i riktning mot Northampton 
och undvek ljuset likt en olydig skugga som smyger tillbaka till sin 
kropp. ”Allt som över huvud taget är värt att göra, som Seyton här 
kan tala om för dig”, fortsatte Northampton, ”är värt att göra or-
dentligt. Vem som gör det spelar mindre roll. Vem som vet vem som 
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gjorde det spelar ingen roll alls.” Seyton föll på knä framför den gam-
le earlen, som lade en hand på hans axel. ”Min käre lord Suff olk och 
min tjurige sonson till min bror är lika nyfi kna som jag på att höra 
din rapport.”
 Mannen klarade försiktigt strupen. Rösten hade, liksom resten av 
kläderna och till och med ögonen, en obestämbar ton mellan grått 
och svart. ”Det började, my lord, när skådespelarnas kanonjär ovän-
tat blev sjuk på morgonen. Hans ersättare tycks ha laddat kanonen 
med en otät förladdning. Man kan rent av misstänka att den doppats 
i beck.” Hans läppar krusades i något som möjligen var ett knipslugt 
leende.
 ”Fortsätt”, sa Northampton och viftade med handen.
 ”Pjäsen denna eftermiddag var tämligen ny och hette Allt är sant. 
Om Henrik den åttonde.”
 ”Store Harry”, muttrade Suff olk och lät ena handen släpa genom 
vattnet. ”Fadern till gamla drottningen. Farligt område.”
 ”På mer än ett sätt, my lord”, svarade Seyton. ”I pjäsen ingår ett 
maskspel och en parad och en kanonsalut. Kanonen avlossades som 
den skulle men alla var så upptagna av larvet på scenen att ingen lade 
märke till gnistorna som landade på taket. När de började känna rö-
ken stod halmtaket i lågor och alla var tvungna att fl y.”
 ”Olycksoff er?”
 ”Två skadade.” Han blinkade och sneglade på Theo. ”En man vid 
namn Shelton.”
 Theo ryckte till. ”På vilket sätt? Skadad på vilket sätt?”
 ”Brännskador. Inte så farligt. Men uppseendeväckande. Från min 
plats – en utmärkt sådan, måste jag säga – såg jag hur han grep kon-
trollen över situationen och organiserade reträtten från byggnaden. 
Just när det verkade som om alla kommit ut dök en ung fl icka upp i 
ett fönster högt upp. Vacker, med yvigt mörkt hår och galen blick. 
Ett sant häxbarn.
 Innan någon hann hindra mr Shelton hade han rusat in igen. Det 
gick en stund och folk började gråta, och då sprang han fram genom 
en ridå av eld med fl ickan i famnen och brinnande rygg. En av South-
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warks madammer slängde en tunna öl på honom och han försvann 
igen, den här gången i ett moln av ånga. Det visade sig att hans bak-
del fattat eld, men mirakulöst nog blev han bara en smula svedd.”
 ”Var är han?” skrek Theo. ”Varför tog du inte med honom hit?”
 ”Jag känner honom knappt, ers nåd”, invände Seyton. ”Dessutom 
är han dagens hjälte. Det gick inte att oförmärkt lösgöra honom från 
mängden.”
 Northampton kastade en blick full av avsmak på sin brors sonson 
och lutade sig framåt. ”Barnet?”
 ”Medvetslös”, sa Seyton.
 ”Synd”, sade den gamle earlen. ”Men barn kan vara förvånansvärt 
starka.” Någonting meddelades i tysthet mellan den gamle earlen 
och hans tjänare. ”Kanske kommer hon att överleva.”
 ”Kanske det”, sa Seyton.
 Northampton satte sig till rätta. ”Och kanonjären?”
 Återigen krusades Seytons läppar och lät ana ett leende. ”Kan ej 
hittas.”
 Det gick inte att urskilja någon förändring i Northamptons an-
sikte. Ändå utstrålade han en mörk belåtenhet.
 ”Det är teatern som betyder något”, sa Suff olk surt.
 Seyton suckade. ”En enorm förlust, my lord. Byggnaden uppslu-
kad och klädlogen bakom den, med kompaniets förråd av dräkter 
och kappor, folierade ädelstenar, träsvärd och sköldar … allt är bor-
ta. John Heminges stod på gatan och lipade över sitt fi na teaterpalats, 
sina räkenskaper och framför allt sina pjäsböcker. Kungens män står 
utan hem, mina herrar.”
 På andra sidan vattnet steg ett dån upp mot himlen. Det som åter-
stod av byggnaden föll ihop och störtade samman i en hög med aska 
och glimmande glöd. En plötslig, varm vindil virvlade fram över 
vattnet och svart sotsnö yrde omkring.
 Theo vrålade i triumf. Bredvid honom drog hans far en nogräknad 
hand genom håret och skägget. ”Mr Shakespeare kommer aldrig mer 
att göra sig lustig över namnet Howard.”
 ”Inte så länge jag lever, eller du”, sa Northampton. Hans silhuett 
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avtecknade sig mot elden, de tunga ögonlocken hängde ned över de 
outgrundliga ögonen och näsan hade blivit spetsigare med åldern. 
Han såg ut som ett praktexempel på en demonisk gud uthuggen ur 
mörk marmor. ”Men aldrig är en evighet.”
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1

29 juni 2004

ALLA ÄR VI HEMSÖKTA. Inte av oförklarliga knackningar eller vål-
naders auror, än mindre av huvudlösa ryttare och gråtande drott-
ningar – verkliga spöken går igen i minnets murverk och viskar ett 
oavbrutet Kom ihåg mig. Det fi ck jag klart för mig när jag satt ensam i 
solnedgången på en kulle högt ovanför London. Vid mina fötter pla-
nade Hampstead Heath ut i stadens silvergråa hav nedanför mig. På 
mina knän skimrade en liten ask inslagen i guldpapper med rosett. I 
dagsljusets sista strålar tycktes ett mönster av vinrankor och blad, el-
ler kanske månar och stjärnor, sväva under papprets yta.
 Jag höll upp asken med kupade händer. ”Vad är det här?” hade jag 
frågat tidigare på dagen, och min röst hade skurit genom skuggorna 
i nedre galleriet på Globeteatern, där jag regisserade Hamlet. ”Någon 
som ber om förlåtelse? En muta?”
 Rosalind Howard, yvigt excentrisk Shakespeareprofessor från 
Harvard – på samma gång amason, modersgestalt och zigenardrott-
ning – hade ivrigt lutat sig framåt. ”Ett äventyr. Som dessutom råkar 
vara en hemlighet.”
 Jag hade stuckit in fi ngrarna under rosetten, men Roz sträckte 
fram en hand och hejdade mig. Hennes gröna ögon såg forskande 
på mig. Hon var i femtioårsåldern och hade mörkt hår. Det var så 
kortklippt att hon såg pojkaktig ut, och hon bar långa, glimmande 
örhängen. I ena handen höll hon en bredbrättad vit hatt med saftigt 
blodröda sidenpioner – en extravagans som tycktes hämtad från Au-
drey Hepburns och Grace Kellys glansdagar. ”Om du öppnar den 
måste du följa spåret.”
 En gång hade hon varit min mentor och min idol, så småningom 
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nästan en andra mor. Hon spelade matriarken och jag den trogna 
lärjungen – tills jag tre år tidigare hade bestämt mig för att lämna 
universitetsvärlden för teatern. Vår relation hade blivit naggad i kan-
ten och en smula förbittrad redan innan jag gav mig av, men då hade 
den helt klippts av. Roz klargjorde att hon betraktade min fl ykt från 
elfenbenstornet som ett svek. Jag tyckte att det var en frigörelse, men 
jag fi ck höra att rymning var den term hon föredrog. Det var visser-
ligen bara ett rykte, men under hela den här tiden hade jag inte hört 
ett ljud från henne, inte ett enda beklagande eller försonande ord, 
förrän hon helt oförhappandes hade dykt upp den här eftermiddagen 
och krävt att få tala med mig. Jag knorrade men tog en kvarts paus 
i repetitionerna. En kvart mer än denna kvinna hade någon rätt att 
vänta sig, tänkte jag.
 ”Du har läst för många sagor”, svarade jag högt och sköt tillbaka 
asken över bordet. ”Om det här inte leder raka vägen tillbaka till re-
petitionen kan jag inte ta emot den.”
 ”Kvicksilver-Kate”, sa hon med ett beklagande leende.
 ”Kan inte eller vill inte?”
 Jag teg hårdnackat.
 Roz suckade. ”Öppna den eller låt bli, nu har du fått den.”
 ”Nej.”
 Hon lade huvudet på sned och tittade på mig. ”Jag har hittat en 
sak, kära du. Något stort.”
 ”Det har jag också.”
 Hon svepte med blicken över teatern, vars enkla läktare av ekträ 
i tre våningar buktade sig kring scenens utskjutande estrad, prakt-
fullt inramad av förgylld stuckatur och marmor på motsatta sidan av 
gården. ”Ett riktigt vågstycke att regissera Hamlet på Globeteatern. 
Särskilt för en ung amerikan – dessutom kvinna. Snobbigaste publi-
ken på jorden, den brittiska teaterpubliken. Kommer inte på någon 
som jag hellre vill se ruska om deras lilla övärld.” Hennes blick gled 
åter åt mitt håll och fl addrade till när den befann sig vid gåvan mel-
lan oss. ”Men det här är större.”
 Jag stirrade klentroget på henne. Var det verkligen så att hon bad 
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mig skudda Globeteaterns stoft av mina fötter och följa med henne, 
bara på grundval av några retsamma antydningar och den närmast 
obefi ntliga dragningskraften hos en ask inslagen i guldpapper?
 ”Vad är det då?” undrade jag.
 Hon skakade på huvudet. ”Det fi nns här inlåst i mitt minne och nyck-
eln dit den har du själv.”
 Ofelia, suckade jag inombords. Av henne hade jag snarast väntat mig 
Hamlet, huvudrollen och scenens medelpunkt. ”Kan du sluta tala i gåtor 
en liten stund?”
 Hon nickade lätt i riktning mot dörren. ”Följ med mig.”
 ”Jag är mitt i en repetition.”
 ”Tro mig”, sa hon och böjde sig framåt. ”Det här kommer du inte 
att vilja missa.”
 Jag genomfors av ilska och reste mig så snabbt att jag välte ned fl era 
böcker från bordet.
 Den tillgjorda retsamheten i hennes blick försvann. ”Jag behöver 
hjälp, Kate.”
 ”Be någon annan.”
 ”Din hjälp.”
 Min? Jag rynkade pannan. Roz hade hur många vänner som helst 
inom teatern. Hon behövde inte komma till mig och fråga hur man 
sätter upp Shakespeare. Det fanns bara ett ämne till som hon var in-
tresserad av och som jag kunde bättre än hon, och denna minerade 
mark bredde nu ut sig mellan oss: min avhandling. Jag hade skri-
vit om Shakespeare och det ockulta. I den gamla betydelsen av ock-
ult, skyndade jag mig alltid att tillägga. Ingen mörk magi utan mer 
det dolda, det förborgade, det hemliga. Jag hade särskilt studerat de 
många besynnerliga försöken, främst under artonhundratalet, att 
fi nna hemlig kunskap som i kodad form skulle ha lagts in i bardens 
verk. Roz hade tyckt att ämnet var lika excentriskt och fängslande 
som jag gjorde – eller det hade hon påstått i off entliga sammanhang. 
Privat hade hon smulat sönder hela idén, fi ck jag höra, och dömt ut 
den som undermålig forskning. Och nu ville hon ha min hjälp?
 ”Varför?” frågade jag. ”Vad är det du har hittat?”
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 Hon skakade på huvudet. ”Inte här”, sa hon och sänkte rösten till 
en lågmäld, snabb hyssjning. ”När slutar du?”
 ”Åtta ungefär.”
 Hon drog sig närmare. ”Möt mig klockan nio högst upp på Parlia-
ment Hill.”
 Vid det laget skulle det vara mörkt, på en av de ensligaste plat-
serna i London. Inte säkraste tidpunkten att vara ute på Hampstead 
Heath, men det var som vackrast då. Jag tvekade och såg en glimt av 
något som kan ha varit rädsla i Roz ansikte. ”Snälla.”
 Jag svarade inte och för ett ögonblick trodde jag att hon skulle ta 
tillbaka asken, men i stället lyfte hon sin framsträckta hand och rör-
de vid mitt hår med ett fi nger. ”Samma röda hår och svarta Boleyn-
ögon”, mumlade hon. ”Vet du att du ser särskilt kunglig ut när du är 
arg?”
 Hon hade brukat reta mig för det – att jag liknade drottningen när 
jag var på ett visst humör. Inte den nuvarande Elizabeth utan den 
första. Shakespeares drottning. Det berodde inte bara på mitt kas-
tanjebruna hår och mina mörka ögon, utan även på min lätt krokiga 
näsa och min ljusa hy som gjorde att jag fi ck fräknar i solen. Det hade 
hänt att jag själv lagt märke till det i spegeln – men jag hade aldrig 
gillat jämförelsen och heller inte vad den lät påskina. Mina föräldrar 
hade dött när jag var femton och jag hade fått bo hos en gammelmos-
ter. Sedan dess hade jag tillbragt en stor del av livet i despotiska äldre 
damers sällskap, och jag hade svurit på att aldrig bli som de. Jag ville 
helst tänka att jag hade mycket lite gemensamt med den hänsynslö-
sa Tudordrottningen, kanske förutom begåvningen och kärleken till 
Shakespeare.
 ”Låt gå för det då”, hörde jag mig själv säga. ”Parliament Hill 
klockan nio.”
 Roz tog ned handen på ett lite tafatt vis. Hon kunde nog inte rik-
tigt fatta att jag gett efter så lätt. Det kunde inte jag heller. Men il-
skan hade runnit av mig.
 Interntelefonen knastrade. Man hörde regiassistentens dundrande 
röst: ”Mina damer och herrar, på plats om fem minuter.”
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 Skådespelarna började samlas i det skarpa solskenet på gården. 
Roz log och reste sig. ”Du måste gå tillbaka till jobbet och jag måste 
gå härifrån.” I ett plötsligt anfall av nostalgi anade jag en vag skymt 
av den gamla spirituella gnistan mellan oss. ”Håll den i säkert förvar, 
Katie”, tillade hon och nickade mot asken en sista gång. Sedan gick 
hon.
 Så kom det sig att jag satt på en bänk uppe på Parliament Hill vid 
dagens slut och gjorde något som jag svurit på att aldrig mer göra: jag 
väntade på Roz.
 Jag sträckte på mig och betraktade den värld som bredde ut sig i 
fj ärran. Trots Canary Wharfs två huggtandstorn i öster och ytterli-
gare ett mitt i staden såg London från den här höjden ut som en lugn 
plats, samlad kring katedralens kupol likt ett jättelikt, dunigt fågelbo 
med ett enda glittrande ägg. Den senaste timmen hade en liten men 
stadig ström av människor passerat på stigen nedanför mig. Men inte 
en enda av dem hade vänt sig upp mot mig, utan alla hade stegat vi-
dare genom gräset med lika stroppiga kliv som Roz brukade ta. Var 
höll hon hus?
 Och vad var det hon hoppades på? Ingen som var vid sunda väts-
kor kunde tro att jag skulle avstå från att regissera Hamlet på Globe-
teatern. Jag hade inte fyllt trettio, jag var från USA och min utbild-
ning var i huvudsak akademisk, så jag tog för givet att jag gick stick 
i stäv med allt som den brittiska teatereliten kunde betrakta som 
prima regissörsvirke. Erbjudandet att sätta upp Hamlet – praktjuve-
len i den brittiska teaterns krona – hade känts som en vidunderlig 
skänk från ovan. Jag hade till och med sparat röstmeddelandet där 
teaterns konstnärlige ledare redogjorde för detaljerna. Jag lyssnade 
fortfarande igenom hans maniska harang varje morgon, bara för att 
känna mig säker. I detta sinnestillstånd struntade jag egentligen i 
vad asken jag hade i knät innehöll, om det så var en karta över Atlan-
tis eller nyckeln till förbundsarken. Inte ens när Roz var som mest 
insnöad kunde hon rimligtvis vänta sig att jag skulle vilja byta titeln 
”spelledare” mot ett eller annat mysterium, stort eller litet, som hon 
bett mig att ta i förvar.
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 Föreställningen skulle ha premiär om tre veckor. Tio dagar efter 
det skulle den värsta fasen i teatertillvaron inträda. Som regissör 
skulle jag bli tvungen att sluta slå mina lovar kring ensemblen och 
scenarbetarna, slita mig från det trevliga umgänget, drypa av och 
lämna föreställningen till skådespelarna. Förhoppningsvis skulle jag 
ha förberett något annat att syssla med.
 Asken glittrade i mitt knä.
 Ja, men inte än, kunde jag säga till Roz. Jag öppnar din djävulska pre-
sent när jag är klar med Hamlet. Om hon nu fann för gott att dyka upp 
och få ett svar.
 Vid kullens fot tändes ljusen när kvällen i en smygande våg lade 
staden i mörker. Eftermiddagen hade varit varm men kvällsluften 
började bli kylig. Som tur var hade jag en jacka med mig, och just när 
jag tog på den hörde jag hur en kvist knäcktes bakom mig någonstans 
uppe på kullen. I samma ögonblick kände jag en ilning längs ryggra-
den som om jag var iakttagen. Jag reste mig och snurrade runt, men 
ett tätt mörker hade redan lägrat sig över dungen som kantade back-
krönet. Det var helt stilla, möjligen ett lätt vindsus i träden. Jag tog 
ett kliv framåt. ”Roz?”
 Ingen svarade.
 Jag vände tillbaka och kontrollerade snabbt hur det såg ut nedan-
för. Det var ingen där, men så småningom uppfattade jag en rörelse 
jag inte märkt tidigare. Långt därnere, bakom St. Paul’s, ringlade 
sig en blek rökpelare lojt upp mot himlen. Jag fl ämtade till. Bakom 
St. Paul’s, på Themsens södra strand, låg den nyuppförda Globetea-
tern med sina vitputsade fasader genomkorsade av ekbjälkar och det 
stickiga, brandfarliga halmtaket. Faktiskt så brandfarligt att det var 
det första halmtak som tillåtits i London sedan den stora eldsvådan 
1666 hade självslocknat och efterlämnat en förkolnad och rykande 
ruinstad.
 Det var förstås svårt att avgöra på håll. Det kunde tänkas att röken 
steg ett antal kilometer söder om teatern eller drygt en kilometer 
österut.
 Pelaren blev tjockare och vällde upp i en grå ström som blev allt 
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svartare. En vindil tog tag i den och spred ut den. I dess mitt gnist-
rade ett olycksbådande, rödfl imrande ljus. Jag stoppade Roz present 
i jackfi ckan och gick nedför backen med beslutsamma steg. När jag 
kom fram till stigen hade jag börjat springa.
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