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Det første slag varede i ni dage. Ni aftener vendte Hugo tilbage til første geled i Salle le Peletier, ni aftener, 
hvor den unge Sambre hver gang genoplevede Fenellas entre på scenen. Og ni aftener, hvor den unge provinsbo 
svor, at denne gang skulle aftenen blive hans sidste i Paris. At han dagen efter ville forlade hovedstaden for at 
opfylde sin mors forventninger og ile til sin døende fars sygeleje.

Andet kapitel Efterår 1830
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Jeg har købt nye billetter. 
Alt er klart, monsieur.

Aha… Øh… Alt? Du 
har intet glemt?
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Intet, monsieur. Diligencens 
afgang er fortsat klokken fem. 
Og videretransporten ad floden 

er sikret.

Klokken fem… 
ved hanegal. 

Fint… 

I så fald må jeg hellere gå ud i aften. 
Klokken fem er det tidspunkt, hvor jeg  
er faldet i søvn de foregående aftner.  
Så jeg går i teatret, og spiser på cafe 

Martin sammen med Saintange.

Hvad er der 
galt, Theodore? 
Du ser ud til at 
misbillige mit 

valg.

Monsieur, jeg 
ville ikke vove… 

…at sige det, 
nej selvføl-
gelig. Men 

tænke det… 

Din tavshed taler 
for sig selv, og den 
taler højt. Jeg vil 
sågar sige, at din 
tavshed er øre- 

døvende, Theodore!

Monsieur, jeg 
forsikrer Dem… 
Jeg tænkte blot 
på Deres post. 

De har ikke 
åbnet den i tre 

dage.

Ha! Endnu tre breve med jeremiader fra 
min familie, som bønfalder mig om at 

komme hjem. Skal jeg sige dig en ting? 
hvad angår min fars helbred, giver min 
mor mig smag for operaen. På scenen 
bliver dramaet i det mindste sunget.

I hvert fald er jeg 
tilbage i morgen.

Underligt nok kom Horace Saintange ikke som aftalt til cafe Martin. Ej heller til aftenens forestilling.  
Så Hugo ankom til Salle le Peletier i dårligt humør og satte sig på første række ved siden af en tom plads.  
Hans vrede mindskedes, da tæppet gik, og var forsvundet sidst i anden akt.

Hugo&Iris_2.indd   5 2009/11/05   12:44:48



6

Som alle andre aftner kom den stumme Fenella ind på scenen, forfulgt af to vagter, lænket og med nær blottet 
barm, og standsede ved scenekanten to skridt fra ham. Han hørte hendes vejrtrækning, så hendes bryst hæve sig,  
og betragtede især hendes vilde, stumme blik, som afsøgte mængden for at finde den forbandede Alphonse,  
der havde sat hende i fængsel.

Hver gang følte Hugo sig gennemboret, blottet som et skelet… indtil koret bag hende istemte sangen om hævn  
og opfordring til at gribe til våben… 

Fortsættelsen drev ham til tårer, hvor banal den end var. Fenella ofrede sig for at redde Alphonses og Elvires rige 
ægteskab, og de napolitanske fiskeres opstand blev slået ned af den spanske hær, mens Vesuv gik i udbrud… 
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Og i sidste akt, hvor Fenella havde erfaret sin forrådte og forgiftede brors død, begik hun selvmord ved at kaste 
sig i vulkanens flammer… 

To timer senere var den unge Sambre kommet hjem, fordybet i sine tanker og med hovedet fuldt af korets refræn… 

“… til kamp for folkets hævn! 
Grib til våben, fisker, bonde!… 

Hejs flag i skibets stævn 
Og gør ende på dette onde!”

Du prøver forgæves at  
være diskret, Theodore,  
men jeg fornemmer dig. 

Udspionerer du mig?

Hugo&Iris_2.indd   7 2009/11/05   12:45:04



8

Jamen, som du ser, er jeg begyndt at skrive en 
afhandling. En afhandling som vil revolutionere 

videnskaben og omdefinere vor oprindelse…  
Jeg arbejder, jeg skriver, og jeg grunder.  
Men nu du er her, så sig mig, om jeg er gal  

eller ej. Minder dette kranium dig ikke  
om noget? Om nogen? Vær oprigtig!

Det er tydeligvis  
en kvindes… 

Hrm… Monsieur Horace 
Saintange insisterer på 
at blive modtaget trods 

det sene tidspunkt!

Kære kapellan! 
Hvilket godt 
initiativ! Jeg 
så Dem ikke i 

teatret i aften. 
Hvor var De?

Øh… Jeg beder 
om forladelse. 

Meget ked af det.

Jeg var på Louvre i eftermiddags, 
og undskyld mig, hr. direktør, 

men jeg mener at have gjort en 
afgørende opdagelse!

Monsieur! Jeg minder Dem om,  
at postvognens afgang er  
berammet til klokken fem… 

Så må du købe nye  
billetter, så kan vi tage 
af sted i overmorgen! 

Så enkelt er det! Gå nu 
i seng, Theodore!

En kvinde, mener De? Det sagde  
min intuition mig også, men hvad 

gør Dem så sikker?

Vidste De, at den berømte 
Champollion hjembragte en 
statuette fra Mesopotamien 
med lignende karakteristika?

Se… Ishtar, babylonernes gudinde 
for kærlighed og frugtbarhed… Også 
hendes øjne er indlagt med ædelsten! 

Rubiner! Usædvanligt, ikke sandt?

Åbenbart findes denne kult 
for røde øjne til alle tider 

og i alle lande… 

… helt til vor tid!  
Helt her til os!

De så på hinanden og mente at have forstået hinanden.
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