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1.  EN GIGANT FRA GAMLE DAGE

Det var flere måneder siden, Kajsa havde været så langt sydpå. 
Hun plejede at holde sig fra de kvarterer, der blev kontrolleret 
af Chelsea-banden. Det var det sikreste. 
 Byens bander var nådesløse. De var parat til at skære halsen  
over på enhver, der vovede sig ind på deres områder. Kajsa 
havde været oppe at slås med de fleste af dem og havde nok ar 
på arme og ben til at vide, at det var bedst at holde sig på afstand. 
Men nu var det mørkt. Der var ikke andre lyde i natten end  
bølgernes stille skvulp og hendes egne forsigtige skridt, mens 
hun vovede sig hen over taget på nordsiden af Westminster Slot. 
Og så længere bagude Isak, der slæbte på den tunge taske og 
forsøgte at lade være med at stønne alt for højt af anstrengelse. 
 Lige fremme skød Skt. Stephens Tårn sig højt op over dem. 
Det lignede en gigant fra gamle dage, der havde opgivet at 
kæmpe sig vej igennem det tunge vand og i stedet havde lagt sig 
til ro på havbunden. På hver side af det firkantede klokketårn 



12 13

et par geværer. I aften var byens rigeste forsamlet i tårnet, og 
vagterne kontrollerede grundigt folks invitationer. Her slap 
ingen fattige stakler forbi.
 Kajsa studerede de bevæbnede mænd. Ingen af dem tænkte 
på at kigge ned på slottet under dem. De ikke så meget som 
ænsede de to børn på taget. 
 Nu var Isak endelig kravlet ned på siden af hende. Langsomt 
og forsigtigt havde han krabbet sig hen over taget. Han stillede 
den tunge taske fra sig med et støn og fór forskrækket sammen 
ved den klirrende lyd. Kajsa tyssede på ham, men det var bare 
for sjov. Vandets stille klukken længere nede overdøvede det 
meste. Ingen kunne høre dem her.
 I tavshed fandt Isak udstyret frem. Han spændte den tunge 
jernfod fast på murværket, skruede harpunen på plads og  
viklede det tjærede reb ud. Han havde bjærget det hele fra et af 
de havarerede hvalkogerier, der lå ude bag Dokland. Tålmodigt 
havde han banket rust og alger af og erstattet de ødelagte beslag, 
så Kajsa kunne bruge udstyret. 
 Hun studerede ham, mens han sigtede. Han var tavs og 
koncen treret. Tog sig ikke af, at der gik et minut eller mere. 
Kajsa var ved at miste tålmodigheden. Der blev ved med at 
anløbe gondoler med udklædte gæster, men snart ville alle være 
ankommet, og så var det for sent at snige sig indenfor. Det gjaldt 
om at udnytte, at vagterne var travlt optaget. 
 Hun ville skynde på Isak, men i det samme hørte hun en  
hvislen i natten. Og derefter et klonk fra harpunen. Et alt for 
højt klonk. 
 Kajsa dukkede sig. Lå på knæ sammen med Isak og holdt 

var en enorm urskive. Alle fire blev lyst op af store fakler, der 
sendte dansende skygger ned over tårnet, men viserne bevæ-
gede sig ikke. Det var mange år siden, uret var gået i stå. 
 Kajsa lod sig dumpe ned på det skrånende kobbertag. Hun 
tog fra med hænderne og mærkede det kilde i maven, mens hun 
gled hele vejen ned til tagrenden.
 ”Hvad laver du?” hviskede Isak. ”Vi bliver opdaget.”
 Han sad stadig oppe på tagryggen og stirrede ned på hende. 
Hun så hurtigt op på ham. Som altid var Isak sort i ansigtet 
efter at have stået i maskinrummet hele dagen. Det ville have 
været en perfekt camouflage til en natlig opgave som denne, 
hvis ikke han hele tiden spærrede øjnene op i forskrækkelse. 
De lyste op i mørket som to små projektører, mens han klam-
rede sig til taget, som var han bange for at falde forover og rutsje 
ned i vandet.
 ”De har ikke øje for andre end sig selv,” hviskede Kajsa til-
bage. ”Lad nu være med at bekymre dig så meget. De har alt for 
travlt med at feste.”
 Men hun var alligevel lidt mere forsigtig, da hun fortsatte. 
Ingen grund til at tage chancer. Det ville være idiotisk at blive 
opdaget, inden de overhovedet var kommet i gang, og hun  
sørgede for at holde sig i skjul bag spirene. Hun bevægede sig 
hele tiden tættere på tårnet længere fremme, mens hun over 
sig kunne høre susene fra svævebanerne, der sejlede gennem 
luften med gondolerne fulde af maskerede gæster.
 Alle var på vej til fest i Skt. Stephens Tårn. Ved ankomsten 
blev passagererne modtaget af vagter. Bevæbnede vagter. Kajsa 
kunne se, at to af dem bar revolvere, og i hjørnet bag dem stod 
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2.  MIDT I  INGENTING

Kajsa hang midt i ingenting. Rebet gnavede i hendes hænder. 
Det gjorde ondt, men hun tvang sig til at se sig om og tage det 
roligt. Hun var højere oppe, end hun havde regnet med. Meget 
højere.
 Hun hev grådigt natteluften ind. Helt ned i lungerne. Over 
hende var himmelhvælvingen plettet af stjerner, der lyste over 
den oversvømmede by. De interesserede sig ikke det mindste for, 
hvad en klatretyv med højdeskræk foretog sig. Under hende blev 
stjernerne genspejlet i vandet som tusinder af små sole, der blan-
dede sig med lysene fra Skt. Stephens Tårn. Det var lysekronerne 
fra tårnets store balsal, der sendte stråler ud i nattemørket.
 Kajsa trak vejret dybt igen. Forsøgte at lade være med at tænke 
alt for meget på, at hun hang i den tomme luft. At hun ville 
dratte ned og havne i vandet dybt, dybt nede, hvis hun ikke holdt 
sig godt fast. Nogle gange blev hun ramt af højdeskræk, men som 
regel hjalp det at holde en pause og trække vejret roligt. Hun 

vejret. De ventede med bankende hjerter, indtil de var sikre på, 
at ingen havde hørt noget.
 ”Sidder den ordentligt?” hviskede hun. ”Jeg har ikke mit 
badetøj med.”
 Isak rejste sig irriteret og hev forsigtigt i det kraftige reb, han 
havde skudt af sted med harpunen. Det gav en svagt syngende 
lyd fra sig. Så rykkede han hårdt i rebet. Det svajede frem og 
tilbage, men andet skete ikke. Harpunen havde kilet sig ind i 
tårnet ved de gotiske buer under de store urskiver. Den sad 
godt fast. Rebet blev siddende, hvor det skulle, og Isak samlede 
tilfreds udstyret sammen. 
 ”Jeg kan godt smutte nu, ikke?” sagde han. ”Tegningen ligger 
i tasken.”
 Kajsa tog imod en lille lædertaske. Bandt den fast om livet og 
spændte derefter sin krog fast på rebet. Hun trak vejret dybt. 
Rykkede også selv et par gange i rebet for at være sikker på, at 
det kunne holde til hendes vægt. 
 Så hørte hun Isaks skridt bag sig. Han var allerede på vej hen 
over taget. Stukket af, inden hun kunne nå at sige farvel til ham. 
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havde forsøgt at lære den udenad. Kajsa havde aldrig sat sin fod i 
Skt. Stephens Tårn, men takket være tegningen vidste hun præcis,  
hvor hun kunne komme uset ind. Og hvordan hun slap væk. 
 Længere nede i tårnet begyndte et orkester at stemme deres 
instrumenter. Om et øjeblik ville de spille op til den første 
dans, og ingen ville høre hende. Hun gik hen ad den åbne gang, 
åbnede en tung trædør for enden og fortsatte længere ind. 
 Dette var det store kup. Hendes største indtil nu. Men Kajsa 
var ikke nervøs. Hun vidste, at hun var en af de bedste klatre-
tyve i hele London. Hun kunne komme ind overalt, og indtil 
nu var hun sluppet væk hver eneste gang uden at blive fanget. 
Hun var ikke den eneste tyv i byen, men ingen arbejdede på 
samme måde som hende. 
 Kajsa var specialist. Hun brød kun ind for andre. Det var hende, 
man hyrede, når man skulle have fat i noget, som ingen andre 
kunne skaffe. Hun var brudt ind i palæer og slotte, husbåde og 
bankbokse, gamle ruiner under vandet og smadrede fabrikker. 
Hun kunne komme ind, uanset hvor meget sikkerhed der var. 
 Prisen for at hyre hende var en andel af byttet. Desuden 
skulle klienten skaffe alle de oplysninger, hun havde brug for. 
Som for eksempel de plantegninger, Kajsa havde med i tasken. 
På grund af dem kendte hun hver en smutvej i det store tårn, 
og hun tog den smalle trappe foran sig i tre spring. Var allerede 
i tankerne i gang med at overveje, hvordan hun skulle håndtere 
pengeskabet, når hun kom frem.
 Med et hop nåede hun sidste trin og blev i det samme væltet  
omkuld. Fortumlet landede hun på gulvet og greb ud efter 
gelænderet. 

mærkede sit hjerte langsomt falde til ro igen, og endelig kunne 
hun fortsætte det sidste stykke ind mod muren. 
 Ved hjælp af harpunen havde Isak skudt det kraftige reb op 
på Skt. Stephens Tårn, så det nu var udspændt mellem tårnet 
og taget på Westminster Slot. I sit mørke tøj var Kajsa svær at 
opdage, men hun var alligevel lettet, da hun nåede tårnet og fik 
fodfæste på stenmuren. 
 Hun trak sig helt op og kiggede ned mod byen under sig. Dér 
stak et par tårne op af vandet fra det gamle kloster. Dér skinnede 
lanterner og fakler fra de faldefærdige småskibe, der var fortøjet 
til hustagene rundt om. Her boede byens fattigste. Dem der ikke 
havde råd til en plads på bakkerne i storbyens udkant, hvor der 
stadig var kvarterer, som ikke var fuldstændig dækket af vand. 
 Kajsa så tilbage mod slottets tag. Ingen spor af Isak. Han havde 
udført sin del af opgaven og skyndt sig væk igen. Hun hægtede 
sig af rebet og kunne endelig kravle indenfor. I aften var der 
maskebal, hvor de rige skulle danse med udsigt til staklerne i 
byen under sig, og ingen ville opdage, hvad Kajsa var ude på. 
Ikke før det var for sent. 
 Hun fiskede en blå brokadekjole og en mørk slængkappe op 
af tasken. Besværet baksede hun med kjolen. Hun var ikke vant 
til den slags fine klæder, men hun havde brug for at ligne en af 
gæsterne til festen. Til sidst tog hun en sølvfarvet halvmaske på 
og studerede så en sidste gang det dokument, som hendes klient 
havde skaffet til hende. 
 Det var en tegning over tårnet. En arkitekts plantegning. Rum, 
gange og trapper, døre og vinduer. Alt var med, og alle mål var nøje 
noteret. Hun og Isak havde studeret tegningen grundigt, og hun 
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3.  ARABESKER OG SÆRE MØNSTRE

Pengeskabet var sortlakeret, og der stod Lockhart & Taylor med 
gyldne bogstaver over drejeskiven. Solidt britisk stål. Tungt 
som bare pokker og umuligt at brække op. Men det havde en  
klassisk kombinationslås, og Kajsa smed tasken fra sig på plys-
stolen foran det store skrivebord. Her var hverken brug for 
boreværktøj eller sprængstof. 
 Hun så sig om i det overfyldte kontor. Malerier og ind-
rammede fotografier på væggene. Små borde med langbladede 
planter. En konversationssofa og tunge gardiner ved vinduerne. 
Ingen lyde fra festen trængte ind på kontoret. Eneste for styrrelse 
var den mekaniske tikken fra et ur på væggen bag skrivebordet. 
Kajsa hev det ned og smed det i en skuffe. Hun havde brug for 
absolut stilhed. 
 Så skubbede hun halvmasken op i panden. Satte sig på knæ 
foran pengeskabet og trak vejret dybt. Hun sad et øjeblik, indtil 
hun var sikker på, at hun havde styr på sin vejrtrækning, og 

 ”Øjeblik, frøken.”
 En mand stod foran hende. Han bar en grinende djævlemaske 
og virkede lige så forvirret som hende selv. Kajsa kom på benene 
i en fart. Ærgerligt skubbede hun manden fra sig, men fik i det 
samme øje på sin lædertaske. Den var landet lige foran ham. 
Indholdet var spredt ud på gulvet. Ét blik på indbrudsværktøjet, 
og hun ville være afsløret. 
 ”Jeg beklager meget,” sagde manden. ”Lad mig hjælpe.” 
 Han skubbede sin halvmaske til side og bukkede sig ned efter 
tasken, men Kajsa skyndte sig frem. Hun flåede tasken ud af 
hænderne på ham. Fik hurtigt samlet sine ting sammen og ville 
skynde sig væk, men nu greb manden ud efter hende. 
 ”Tillad mig at gøre skaden god igen,” sagde han. ”Må jeg have 
den ære?”
 Han holdt fast i hende, mens han bukkede høfligt. Kajsa 
kæmpede for at vriste sig løs.
 ”Beklager,” sagde hun. ”Mit balkort er allerede overtegnet.”
 Hans greb var fast, som ville han tvinge hende med sig, men 
det lykkedes hende at skubbe ham væk. Hun holdt godt fast 
i tasken og løb ned ad gangen, så hurtigt hun kunne. Hjertet  
bankede hårdt i brystet på hende, men hun turde ikke vende sig 
om og kigge. Forhåbentlig troede manden med djævlemasken 
bare, at hun var en af de andre gæster. 
 Hun drejede om et hjørne og begyndte igen at trække vejret 
normalt og satte farten ned. Uheldet havde ikke kostet hende 
mere end et øjeblik. Ingen katastrofe. 
 Hun havde stadig tid til at gennemføre sit kup.
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 Hun pressede håndtaget ned. Åbnede den tunge pengeskabs-
dør og så det glimte i mørket derinde. Hun skyndte sig at lede 
skabet igennem. Der var tre hylder, og på de to øverste stod 
bakker med smykker. Hun trak den øverste ud. Kæder. Ringe. 
Diademer. Guld med indfattede juveler. 
 Hvert enkelt måtte være en formue værd. Man kunne købe 
et hus for dem. Og vel at mærke et hus i den del af byen, der 
ikke lå under vand. Det kriblede i Kajsas fingre efter at snuppe 
et par af de tunge ringe, men hun skubbede bakkerne på plads 
igen. Det var ikke en del af aftalen. I stedet greb hun på nederste  
hylde en æske af træ, der ikke så ud af noget særligt. Ikke før 
hun fik den ud i lyset.
 Kajsas klient havde nøje beskrevet æsken for hende. Den 
var lavet af en rødlig træsort med mørke årer. Siderne og låget 
var udskåret med arabesker og sære mønstre af den slags, hun 
kendte fra de gamle bøger om fremmede lande. Det lignede 
skrifttegn. San skrit, måske. Æsken var lukket med to kraftige 
jernspænder, der var udsmykket på samme måde. 
 Hun lagde forsigtigt æsken ned i sin taske og hørte i det 
samme råb og løbende skridt udenfor.
 ”Så er de her,” sagde hun for sig selv. ”Lige til tiden.”
 Hun smækkede hurtigt pengeskabet i. Hev halvmasken på 
plads igen og skyndte sig ud af kontoret, netop som de første 
bevæbnede vagter dukkede op for foden af trappen.

at hænderne var rolige. Forsigtigt lagde hun hånden på dreje - 
skiven og førte den mod højre, standsede og drejede så den 
modsatte vej. Hun fortsatte og talte for sig selv, indtil hun havde 
hørt fire klik. Koden til pengeskabet rummede fire tal. 
 Kajsa nulstillede drejeskiven, trak vejret dybt igen og begyndte 
forfra. Kørte forsigtigt skiven til begge sider, mens hun mærkede  
små svedperler springe frem på panden. Hun lyttede igen, 
denne gang med øret presset tæt ind til pengeskabets dør, så 
hun kunne høre tandhjulene arbejde inde i skabets mekanik. 
En kombinationslås var altid en udfordring, men det var mere 
diskret, end hvis hun skulle bruge sprængstof eller værktøj. 
Ingen kunne se, at en tyv havde været på spil. I hvert fald ikke 
før man åbnede skabet og opdagede, at det var tomt. 
 Hun blev ved med at køre drejeskiven til begge sider, indtil 
hun havde det sidste af de fire tal: 25-06-75-18. Nu manglende 
hun bare rækkefølgen, men det var et spørgsmål om simpel mate-
matik. Fire tal gav 24 kombinationer. Kajsa begyndte at afprøve 
de forskellige muligheder, indtil hun vidste, at hun havde fundet 
den rigtige. 
 Der lød et klonk, da drejeskiven landede på det sidste ciffer. 
Med øret presset ind mod skabets kolde metal hørte hun endnu 
et klonk, da hjulene i låsen faldt på plads. Kajsa holdt vejret. Og 
så fulgte et lille klik. Alarmen. 
 En klokke et sted uden for kontoret kimede højt og skingert. 
Larmen var øredøvende. Det kunne med garanti høres overalt. 
Kajsa fandt ørepropper frem og så på sit ur. Det havde været 
overraskende nemt at åbne pengeskabet.
 ”Vagterne er her om to minutter,” sagde hun for sig selv.
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 Her var ingen dansende, ingen vagter, ingen andre end hende 
selv. Over Kajsa hang tandhjul og klokker så store, at hver af 
dem ville slå en mand ihjel, hvis de faldt ned. Luften var tung 
og kølig, og der var uendelig højt til loftet. Hun var kommet ud 
i maskinrummet i det store klokketårn. Herfra var der ingen 
steder at flygte hen. Ikke andre steder end op. Helt op til inder-
siden af urskiverne i Skt. Stephens Tårn.
 Kajsa pressede sig op mod døren, men opgav at finde noget, 
hun kunne spærre den med. I stedet løb hun over til en stige 
og kravlede hurtigt op, mens hun holdt godt fast om tasken 
med byttet. Bag sig hørte hun døren blive slået op. Tre vagter 
forsøgte at presse sig ind på én gang.
 ”Hun er deroppe!” råbte en af dem.
 Kajsa hev sig op på et af tandhjulene, sprang derfra videre op 
til det næste, så hun kunne nå endnu en stige. Fortsatte lige op 
og kiggede sig omkring. Hun befandt sig på bagsiden af de store 
urskiver, mens vagterne kun havde nået det første tandhjul. Det 
var blot et spørgsmål om tid, før de ville nå hende. De behøvede 
ikke engang at skynde sig, for herfra var der ingen udvej. Ingen 
steder at flygte hen. 
 Bortset fra en lille dør i urskiven. 
 Engang havde den sikkert været beregnet til de mekanikere, 
der skulle smøre klokkeværket eller justere uret, dengang det 
stadig gik. Nu pressede Kajsa døren op. Blæsten smækkede den 
med det samme vidt åben, og hun blev grebet af den hårde 
vind. Hun holdt godt fast og lænede sig forsigtigt ud. 
 Regnen piskede ned igen. I den druknede by var det aldrig 
tørvejr særlig længe ad gangen. Kajsa lænede sig lidt længere ud 

4.  FOR EVIGT TOLV

 ”Stands hende!” råbte vagterne. ”Stop tyven!”
 Musikken standsede med en skinger tone, og blege kvinder 
i kjoler med pufærmer og rouge på kinderne skreg op. Kajsa 
maste sig forbi dem, mens mænd med ansigtsmasker styrtede 
hen over dansegulvet for at spærre vejen for hende. 
 Hun bandede for sig selv. Dette var ikke planen. Hun skulle 
ud samme vej, som hun var kommet ind. En diskret og sikker  
flugtvej, i modsætning til at flygte hen over et dansegulv og 
blive set af alle. Desværre havde der været flere vagter, end hun 
havde fået oplyst, og hun måtte hurtigt finde på noget. 
 Kajsa styrtede gennem balsalen, mens hun så plantegningen 
for sig. Foran hende var to døre, men et hurtigt blik bagud på 
hendes forfølgere afgjorde sagen. Vagterne var lige i hælene på 
hende, og hun satte kurs mod den nærmeste dør. Hun skub-
bede endnu en kvinde til side, flåede døren op, og pludselig 
befandt hun sig i en helt anden verden. 
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og fik så endelig øje på den skygge i vandet, som hun spejdede  
efter. Ubåden. 
 Skyggen i det gamle flodleje voksede sig langsomt større, og 
Kajsa mærkede sin begyndende uro forsvinde.
 Vagterne var nu også nået ud til den lille dør, men Kajsa igno-
rerede dem. Hun bøjede armen let, så der lød et lille klik. Så 
bredte hun armene helt ud til siden, og jernstiverne i slængkappen  
foldede sig ud med et smæld. Endnu en af Isaks små opfindelser. 
 I det samme faldt tandhjulene i det store klokkeværk på plads 
bag hende. Der lød endnu et klik efterfulgt af et hult klonk. For 
første gang i mange år begyndte de store klokker i tårnet at ringe. 
Ding-dong. Ding-dong. Ding-dong ...
 Vagterne skreg. De stod lige ved siden af de rungende klokker, 
og larmen måtte være forfærdelig. 
 Så kastede Kajsa sig ud fra tårnet. Ud i regnen og den tomme 
luft. Mærkede det velkendte sug i maven, da hun fløj gennem 
natten med kjolen forvandlet til et primitivt svævefly. 
 Hvis hun ikke havde været nødt til at holde armene strakt ud 
til siden som vinger, ville hun have vinket farvel til de overraskede 
vagter. De kunne stirre efter hende, så meget de ville, men de 
kunne intet gøre. 
 Med byttet i sin taske forsvandt hun flyvende ud i natten. 

og kunne se, at hun befandt sig midt på den store urskive. Hun 
kiggede op. 
 Klokket var for evigt tolv. De store visere var engang for længe 
siden standset øverst på uret. Ved midnatstimen.
 Hun vendte sig om og kiggede efter vagterne. De havde nået 
den sidste stige og grinede mod hende. Grinede af, at hun bog-
stavelig talt havde ryggen mod muren.
 ”Beklager,” råbte hun til dem. ”Jeg har desværre ikke tid til at 
lege mere!”
 Så maste hun sig ud gennem den lille døråbning. Kiggede igen 
hurtigt ud i natten og hørte vagterne bag sig. Når hun strakte sig, 
kunne hun lige nå den lille timeviser. 
 Hun tøvede. Sank en klump. Og så sprang hun ud og fik fat i 
viseren med begge hænder. 
 Det gav en skinger lyd, da hendes vægt tvang den lille viser ned 
over urskiven. Hun klamrede sig fast til den. Mærkede sit hjerte 
galoppere af sted, mens viseren langsomt gled ned over uret. 
 I - II - III - IV - V - VI ...
 Kajsa stirrede på de store tal foran sig. Det gav et klik, da tand-
hjulene et sted inde bagved begyndte at arbejde. Forsigtigt sprang 
hun ned på afsatsen under det store ur og prøvede at orientere sig 
i mørket. 
 Det var svært at se noget for de tunge regndråber, der faldt tæt, 
men derovre var ruinerne af Lambeth-paladset, og mod nord 
kunne hun se Whitehall, hvor folk boede i træhuse anbragt oven 
på taget. 
 Hun mærkede kvalmen. Højdeskrækken, der endnu en gang 
truede med at overmande hende. Hun trak vejret dybt et par gange 


