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 ”Nej, men jeg kender folk, der kendte hende,” rettede han 
hende. ”Hun var en meget talentfuld kvinde. Jeg har hørt, 
at hun også mindede om en kat. Det er jo det, du helst vil  
kaldes, ikke sandt, Katarina?”
 Han talte engelsk med en svag accent, hun ikke kunne 
placere. Det var ikke italiensk – han lød mere som en ægte 
verdensborger.
 ”Du har gode kilder,” sagde hun.
 ”Jeg har det bedste af alt.” Han smilede. ”Jeg hedder  
Arturo Taccone.”
 ”Hvad vil du?”
 ”Jeg havde tænkt mig at køre dig til lufthavnen,” sagde 
han og slog ud mod den smukke veteranbils indre. Hun trak 
bare på skuldrene.
 ”Jeg havde tænkt mig at tage en taxa.”
 Han lo. ”Det ville da være et slemt spild. Nu kan vi to få 
os en hyggelig snak. Og måske kan vi samle mine malerier 
op på vejen …”
 ”Jeg har dem ikke,” røg det ud ad munden på hende, før 
hun nåede at tænke over, hvordan det måtte lyde. ”Og det 
har min far heller ikke.” Hun lænede sig frem mod ham i håb 
om, at nærheden ville give hendes ord troværdighed. ”Hør 
nu her: Det var ikke ham. Du jagter den forkerte. Han lavede 
et kup på et galleri i Paris den aften. Stands lige, så kan vi 
købe en avis. Det er på forsiden …”
 ”Katarina,” afbrød Taccone hende. Hans hvisken var mere 
skræmmende, end hvis han havde råbt. ”De malerier betyder 
meget for mig. Jeg er taget til Paris for at forklare din far 
det – men lige nu er han lidt for populær for min smag.” Kat 
tænkte på de Interpol-folk, der konstant overvågede hendes 
far. ”Så det er heldigt, at jeg stødte ind i dig. Jeg vil have 

Den eneste, der konsekvent kaldte hende Katarina, 
var onkel Eddie, men manden bag i bilen lignede ikke hendes 
grandonkel. Hun kiggede undersøgende på ham. På kashmir-
frakken, det matchende jakkesæt, silkeslipset og det skinnende,  
tilbagestrøgne hår. Så kom hun i tanke om Hales advarsel: 
Han er slem på en helt anden måde. Hendes første indsky-
delse var at slås, men da to mænd anbragte sig på hver side af 
hende, vidste hun, at det var udelukket. I stedet spurgte hun: 
”Selvom jeg spørger pænt, lader I mig ikke gå, vel?”
 Mandens smalle læber brød ud i et smil. ”Jeg har hørt, at 
du har din fars humor.” Hans mørke øjne forblev kolde, mens 
han studerede hende. ”Og din mors øjne.”
 Og selvom situationen var farlig, var det dét, der bragte 
Kat ud af fatning. ”Kendte du min mor?”
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sætte sig op og tænde lyset. Det skar i øjnene, men hun  
orkede ikke at lukke dem.
 ”Kat?” stønnede Hale og faldt tilbage mod puderne. 
”Hvorfor fanden hørte jeg ikke dørklokken?”
 ”Jeg lukkede mig selv ind. Håber, det er okay.”
 Han smilede. ”Jeg hørte heller ikke alarmen.”
 Hun trådte ind i værelset og viste Hale den lille pose med 
værktøj, hun altid havde i lommen. ”Jeg tror, du trænger til 
en opgradering.”
 Hale satte sig til rette op ad det antikke sengegærde og  
betragtede hende med søvnige øjne. ”Du er vist tilbage.” 
Han krydsede armene over sin nøgne brystkasse. ”Hvad nu 
hvis jeg ikke har noget tøj på?”
 Kat ville ikke tænke på, hvad Hale havde eller ikke havde 
på under det egyptiske bomuldssengetøj. ”Han gjorde det 
ikke, Hale.” Hun lod sig falde ned i en stol ved pejsen. ”Min 
far har et alibi.”
 ”Tror du på ham?”
 ”Sådan helt generelt …?” spurgte hun. ”Nogle gange.”  
Så trak hun på skuldrene og indrømmede: ”For det mest 
ikke.” Hun så ned på sine hænder. ”Men i det her tilfælde er 
jeg sikker på, at han ikke lavede et stort kup i Italien, samti-
dig med han lavede et mindre et i Paris.”
 Hale fløjtede beundrende. Pludselig huskede Kat, at W.W. 
Hale den 5. ikke så meget var farlig på grund af sine evner, 
men fordi hans største drøm var at blive som hendes far.
 ”Er han stadig i Paris?” spurgte Hale. Hun nikkede. Han 
svingede de bare fødder ud på gulvet og kiggede på hende. 
”Hvad så? Har han gemt byttet et sted, og nu kan han ikke 
hente det og forlade byen, fordi han bliver skygget døgnet 
rundt?”

mine malerier tilbage, Katarina. Og jeg er villig til at gå ret 
langt … ja, faktisk til yderligheder … for at få dem. Vil du 
sige det til din far for mig?”
 Som Kat sad der over for Arturo Taccone, klemt inde mel-
lem to enorme mænd, var der stadig meget, hun ikke vidste 
om ham. Hun anede intet om hans forretninger i Mellemøsten. 
Hun havde ikke hørt om eksplosionerne i hans pakhus uden 
for Berlin, eller hvordan en bankdirektør var forsvundet på 
mystisk vis i Zürich. Hun vidste kun det, hun så. En velklædt  
mand, en antik spadserestok med et smukt dekoreret sølv-
håndtag, to livvagter og absolut ingen mulighed for flugt.
 ”Han kan jo ikke give noget tilbage, han ikke har stjålet,” 
tryglede Kat. Den elegante mand grinede koldt og gjorde 
tegn til chaufføren.
 ”To uger må være nok, synes du ikke? Selvfølgelig burde 
det kunne gøres på mindre, men af respekt for din mor og 
hendes familie vil jeg være storsindet.”
 Limousinen sagtnede farten og standsede. Muskelmæn-
dene åbnede dørene, og da Arturo steg ud, sagde han: ”Det 
har været en fornøjelse at møde dig, Katarina.” Han lagde et 
visitkort på sædet ved siden af hende. ”Til vi ses igen.”
 Det var først, da døren smækkede i, og bilen begyndte at 
køre videre mod lufthavnen, at Kat opdagede, hvordan hun 
trak vejret langsomt og i små stød. Hun stirrede på det hvide 
kort, hvor Arturo Taccones navn stod skrevet med enkle, 
sorte bogstaver. Ved siden af dem var der skrevet et par ord i 
hånden: To uger.

”Det er ikke ham, der har gjort det.”
 Kat stod i døråbningen til det mørke værelse og talte til 
omridset af personen i den enorme seng. Hun så skikkelsen  
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 ”Ser jeg måske ud, som om jeg leger?”
 Hale sparkede til sengetæppet, der var faldet på gulvet. 
Han lignede både en skræmt mand og en lille dreng, der ikke 
havde fået sin vilje. Efter lang tids tavshed sagde han: ”Fik 
du i det mindste sagt, at han jagter den forkerte?”
 ”Selvfølgelig gjorde jeg det. Men han troede ikke på mig 
et sekund.”
 ”Kat, du er nødt til at …”
 ”Hvad?” afbrød hun ham. ”Hvad skal jeg gøre, Hale? 
Min far har ikke malerierne, men det vil Taccone aldrig  
nogensinde tro på. Hvad gør jeg? Skal jeg fortælle far, at 
han hellere må gå under jorden, så han har et godt forspring 
til om to uger, når verdens farligste muskelmænd begynder 
at jagte ham? Jeg ved ikke med dig, men lige nu har jeg det 
faktisk rigtig godt med, at han bliver overvåget af Interpol.”
 ”Ham fyren vil virkelig gerne have sine malerier tilbage, 
hva’?”
 ”Ja, og derfor giver vi ham dem tilbage.”
 ”Fed idé. Problemet er bare, at vi ikke har dem.”
 ”Jamen det har vi da,” sagde Kat, da hun rejste sig op og 
gik hen mod døren. ”Så snart vi har stjålet dem.”

 ”Noget i den retning.”
 ”Hvad vil han gøre?”
 ”Ikke noget.”
 Hale rystede på hovedet. ”Typisk familien Bishop … Den 
ene vil ikke rejse nogen steder” Han kastede et hurtigt blik 
på hende. ”Og den anden stikker hele tiden af.” 
 Uden at tænke over det trak Kat et kort op af lommen og 
lod fingeren glide hen over det kraftige papir. ”Hvad er det?” 
spurgte Hale.
 Kat kiggede hen mod den hendøende ild og skælvede. 
”Det er Arturo Taccones visitkort.”
 Med lynets hast flåede Hale sengetæppet til side og var 
på vej hen til hende. En del af hende bemærkede straks, at 
han ikke var nøgen, mens andre dele – tyven, datteren og 
den del, der havde set ondskaben i Taccones øjne – næsten 
ikke bemærkede hans Superman-pyjamasbukser. ”Jeg håber  
virkelig, du bare har fundet det der på fortovet et sted,”  
udbrød han.
 ”Han var ude efter far, men så fik han øje på mig og … 
kørte mig til lufthavnen.”
 ”Kørte Arturo Taccone dig til lufthavnen?”
 Hales hår strittede til alle sider, men selv da hun sagde: 
”Pæne bukser,” vidste hun, at der absolut ikke var noget at 
grine af.
 ”Kat, sig lige, at du ikke var alene med Arturo Taccone.”
 ”Der skete jo ikke noget.”
 ”Så der skete ikke noget?” vrissede han. ”Helt ærligt, Kat. 
Onkel Eddie siger, at den fyr er en af de rigtig slemme, og 
onkel Eddie …”
 ”… bør vide det, ikke sandt?”
 ”Det her er ingen leg, Kat.”


