
Windsorknuten





Windsorknuten

S.J. Bennett 

Översättning: Birgitta Wernbro Augustsson



Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm
www.forum.se

Originalets titel: The Windsor Knot
Copyright © S.J. Bennett 2020

Omslag: Emma Graves
Tryckt 2021 hos ScandBook UAB, Litauen

isbn 978-91-37-15877-8



S.J. Bennett skrev åtskilliga prisvinnande böcker 
för tonåringar innan hon började författa deckare 
för en vuxen läsekrets. Hon bor i London och har 
med stort intresse följt kungahuset i åratal, men 
är mån om att framhålla att detta är fiktiva verk: 
drottningen ägnar sig inte, såvitt hon känner till, åt 
att i hemlighet lösa brott.

Hon återfinns på SJBennettBooks.com för allt som 
rör brott och kungligheter, på Instagram @sophia-
bennett_writer och på Twitter @sophiabennett.





Till E 
Och till Charlie och Ros, 

som kombinerar fiktionens tjusning 
med kravet på sanning 
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Del 1
Honi soit qui
mal y pense

”Skam den, som tänker illa härom”
 – Strumpebandsordens motto

APRIL 2016
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Kapitel 1

Vårdagen var i det närmaste perfekt.
Luften kändes frisk och klar, och den kornblå himlen 

var slitsad av kondensstrimmor. Framför henne, ovan 
trädtopparna i Home Park, glimrade ett silvrigt Windsor 
Castle i morgonljuset. Drottningen gjorde halt på hästryg-
gen för att beundra synen. Ingenting gör så gott för själen 
som en solig förmiddag på den engelska landsbygden. 
Efter åttionio år kände hon fortfarande förundran inför 
Guds verk. Eller evolutionens, för att vara helt korrekt. 
Men en dag som denna var det Gud hon kom att tänka på.

Av alla de residens hon hade, om hon måste välja ett 
favoritställe, så skulle det vara detta. Inte Buckingham 
Palace där det kändes som att bo i ett förgyllt kon-
torskvarter vid en rondell. Inte heller Balmoral eller 
Sandringham, trots att de var arvegods. Windsor var 
hemma, rätt och slätt. Det var där hon hade tillbringat 
barndomens lyckligaste dagar: herrgården Royal Lodge, 
julspelen, ridturerna. Det var dit man fortfarande åkte 
över veckosluten för att återhämta sig från det alltid så 
stela livet i stan. Det var dit pappa förts till sista vilan, lik-
som älskade mamma, med Margaret jämte dem, även om 
det hade varit knepigt att få till i det trånga gravvalvet.
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Om revolutionen skulle komma en dag, tänkte hon 
för sig själv, så var det hit hon skulle be att få dra sig till-
baka. Inte för att man skulle tillåta det. Revoltmakarna 
skulle förmodligen skicka i väg henne till … Vart då? Ut 
ur landet? I så fall skulle hon ta sig till Virginia som blivit 
uppkallat efter hennes namne och dessutom var hemstall 
för Secretariat som erövrade titeln Triple Crown 1973. 
Och ärligt talat, om det inte vore för samväldet, och stack-
ars Charles, och William och lille George vilka så prydligt 
stod på rad för att efterträda honom efter alla hemskheter, 
så skulle det inte alls vara något dåligt alternativ.

Men Windsor vore bäst. Här kunde man stå ut med 
vad som helst.

På det här avståndet såg slottet helt obekymrat ut, 
avspänt och i halvslummer. Men det var det inte. Där 
inne höll säkert femhundra personer på med olika sysslor. 
Det var en hel by, en mycket effektiv sådan. Hon tyckte 
om att tänka på dem allesammans, från hovfuriren som 
höll koll på räkenskaperna, till de kammarjungfrur som 
bäddade sängar efter gårdagskvällens lilla soaré. Just i 
dag vilade emellertid en skugga över allt.

En av de medverkande i soarén hade hittats död i 
sin säng på morgonen. Han hade tydligen dött i söm-
nen. Hon hade träffat honom. Till och med dansat med 
honom en stund, faktiskt. En ung ryss som anlitats för 
att spela piano. Så begåvad, så charmig. Vilken oerhörd 
förlust för hans familj.

Fågelsången i luften dränktes av dovt mullrande 
motorer. Sittande i sadeln hörde drottningen så ett gällt 
vinande ljud och lyfte blicken mot en Airbus A330 som 
förberedde sig för landning. När man bor vid en av 
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Heathrows luftleder blir man expert på att identifiera 
flygplan, fast det bjöd henne emot att göra ett partytrick 
av det faktum att hon enbart på silhuetten kände igen 
alla dagens passagerarplan. Oljudet från flygplanet 
ryckte henne ur tankarna och påminde om att hon borde 
återvända till sitt pappersarbete.

Hon gjorde en mental anteckning om att hon, allra 
först, skulle höra sig för om den unge mannens mam-
ma. Vanligtvis var hon, för att vara helt uppriktig, inte 
särskilt intresserad av andra människors släktingar. Den 
egna familjen räckte gott och väl. Men något sa henne 
att det här var annorlunda. Hennes privatsekreterare 
hade haft ett synnerligen märkligt ansiktsuttryck när 
han kom med beskedet på morgonen. Trots att persona-
len ständigt gjorde sitt yttersta för att bespara henne allt 
obehagligt så kände hon alltid på sig när något var fel. 
Och med ens hade hon insett att något måste vara det.

”Framåt”, kommenderade hon sin häst. Även häst-
skötaren bredvid henne manade på sitt sto i lågmäld 
samstämmighet.

Under lilla matsalens vackra tak, utformat i gotisk stil, 
närmade sig frukosten sitt slut. Drottningens hästkapp-
löpningschef åt bacon och ägg tillsammans med ärke-
biskopen av Canterbury, den före detta Moskvaambas-
sadören och ytterligare några kvarvarande gäster från 
kvällen innan.

”Intressant tillställning i går”, sa han till ärkebiskopen 
som satt till vänster om honom. ”Inte visste jag att ni 
dansade tango.”

”Inte jag heller”, stönade hans bordsgranne. ”Men 
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den förtjusande mrs Gostelow närapå golvade mig. 
Hur som helst har jag så förskräckligt ont i vaderna.” 
Ärkebiskopen sänkte rösten. ”Säg mig, hur löjlig såg jag 
ut, på en skala från ett till tio?”

Det ryckte i kapplöpningschefens mungipor. ”För att 
citera Nigel Tufnel så var det en elva. Jag tror inte att 
jag någonsin sett drottningen gapskratta så.”

Ärkebiskopen rynkade pannan. ”Tufnel? Var han här 
i går kväll?”

”Nej. I Spinal Tap.”
Den ofrivillige dansören flinade fåraktigt. ”Kors då.” 

Han böjde sig ner för att massera sina vader under bor-
det och utväxlade en blick med den osedvanligt vackra, 
modellsmala unga kvinnan som satt mitt emot honom 
vid bordet. Hennes stora, mörka irisar tycktes stirra rakt 
in i hans själ. Hon log lätt. Han rodnade likt en korgosse.

Men Masja Perovskaja tittade rakt igenom honom, 
inte på honom. Gårdagskvällen hade bjudit på den 
starkaste upplevelsen i hela hennes liv och hon njöt 
fortfarande av varenda sekund.

”Middag”, övade hon för sig själv i sitt huvud, ”med 
övernattning. Middag med övernattning. Förra veckan 
jag bjuden på middag med övernattning på Windsor 
Castle. Jodå. Med Hennes Majestät Drottningen av 
England. Du inte varit på en sån? De vara sååå under-
bara.” Som om det hände varje vecka. ”Jurij och jag hade 
rum med utsikt över staden. Hennes Majestät använda 
samma tvål som vi. Hon väldigt rolig när man väl lärt 
känna henne. Och diamanterna hon har skulle man ju 
ge vad som helst för …”

Hennes make Jurij Perovskij behandlade en fruktans-
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värd baksmälla med en mix av råa gröna grönsaker 
och ingefära efter eget recept. Personalen var verkligen 
tillmötesgående. Jurij hade hört ryktas att drottningen 
hade sina frukostflingor i plastburkar (inte för att hon 
gjorde dem sällskap nu på morgonen). Han hade väntat 
sig ”shabby chic” i gammal engelsk stil, vilket innebar 
eftersatta hem med undermålig uppvärmning och färg 
som flagnade. Men han hade blivit felinformerad. 
Den här matsalen, till exempel, hade raffinerade, röda 
sidengardiner, tjugofyra matchande förgyllda stolar runt 
bordet och en fläckfri, specialdesignad matta. Alla andra 
rum var precis lika perfekta. Inte ens hans egen butler 
skulle hitta mycket att klaga på här. Även gårdagskväl-
lens portvin hade varit utsökt. Liksom vinet. Och hade 
man inte fått konjak också? Han hade ett svagt minne 
av att så varit fallet.

Trots dunket i huvudet vände han sig mot kvinnan 
till vänster, hustrun till den före detta Moskvaambas-
sadören, och frågade hur han borde gå till väga för att 
komma i åtnjutande av en personlig bibliotekarie, en 
sådan som de hade träffat efter middagen. Exambassa-
dörens hustru, som inte visste det, fast hade mängder av 
obemedlade men belästa vänner, skruvade upp charmen 
till elva och gjorde sitt bästa. 

De blev avbrutna då en lång kvinna med korpsvart 
hår, iförd byxdress med pressveck, uppenbarade sig i 
dörröppningen med en dramatisk pose; ena handen på 
höften och de karmosinröda läpparna snörpta i för-
tvivlan.

”Åh, förlåt! Är jag sen?”
”Inte alls”, svarade kapplöpningschefen älskvärt, 
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trots att hon var det, extremt sen. Många gäster hade 
redan gått tillbaka upp för att se till att deras weekend-
väskor blev packade. ”Här tar vi det bara så lugnt. Och 
här, bredvid mig, är det ledigt.”

Meredith Gostelow gick fram till stolen som drogs ut 
av en livréklädd betjänt och nickade innerligt bifall till 
förslaget om kaffe.

”Har ni sovit gott?” undrade en bekant röst till höger 
om henne. Det var sir David Attenborough som lät lika 
klangfull och deltagande som han gjorde på tv. Det fick 
henne att känna sig som en utrotningshotad panda.

”Mmm, ja”, ljög hon. Samtidigt som hon satte sig 
lät hon blicken svepa runt bordet och fick syn på den 
vackra Masja Perovskaja, som halvlog mot henne, och 
var då nära att sätta sig bredvid stolen.

”Jag har i alla fall inte sovit”, muttrade Masja hest. 
Åtskilliga huvuden vreds åt hennes håll, utom makens, 
vars bistra uppsyn var riktad ner mot juicen. ”Hela 
natten jag tänkte på allt det vackra, musiken, och … 
”skazka” Vad heter det nu igen?”

”Sagan”, mumlade ambassadören med sprucken 
stämma från andra sidan bordet.

”Just det, sagan. Eller hur? Precis som vara med i 
något av Disney! Men såå flott.” Hon gjorde en paus. 
Det där hade inte låtit precis som hon avsett. Hennes 
bristande språkkunskaper var en hämsko, men hon hop-
pades att entusiasmen ändå gick fram. ”Ni verkligen 
vara glada.” Hon vände sig mot kapplöpningschefen. 
”Ni komma hit ofta, ja?”

Han flinade som om hon hade dragit ett skämt. 
”Absolut.”
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Innan hon hann undersöka orsaken till hans upp-
sluppna min gick en ny betjänt, snofsigt klädd i röd 
väst och svart jackett, fram till hennes man och böjde 
sig för att viska något i hans öra som Masja inte kunde 
uppfatta. Jurij blev röd i ansiktet, och utan att yttra ett 
ord sköt han ut stolen från bordet och följde betjänten 
ut ur matsalen. 

I efterhand ångrade Masja att hon nämnt det där med 
sagor. På något sätt var det här helt och hållet hennes fel. 
För när man verkligen begrundar sagor så har de alltid 
mörka krafter djupt inne. Ondska lurar där vi absolut 
inte vill att den ska finnas, och ondskan vinner ofta. Så 
dumt av henne att tänka på Disney, när hon i stället 
borde ha kommit ihåg Baba-Jaga i skogen.

Vi kan aldrig känna oss trygga. Oavsett hur många 
pälsar och diamanter vi förser oss med. Och en dag ska 
jag vara gammal och alldeles ensam.
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Kapitel 2

”Simon?”
”Ja, Ers Majestät?” Drottningens privatsekreterare, sir 

Simon Holcroft, tittade upp från papperskalendern han 
höll i händerna. Drottningen var tillbaka efter ridtur en 
och satt vid sitt skrivbord, klädd i grå tweedkjol och en 
av sina älskade kashmirkoftor som framhävde det blå 
i hennes ögon. Hennes privata vardagsrum var riktigt 
mysigt – för att vara i ett gotiskt slott – och inrett med 
nedsuttna soffor och mängder av klenoder och person-
liga minnessaker som ansamlats under hennes levnad. 
Han trivdes här. Nu hördes emellertid en viss skärpa i 
drottningens röst som gjorde sir Simon lätt nervös, men 
han ansträngde sig för att inte visa det.

”Den där unge ryssen. Var det något som Simon inte 
berättade för mig?”

”Nej, Ers Majestät. Kroppen är nog på väg till bår-
huset, skulle jag tro. Den tjugoandra avser presidenten 
att anlända med helikopter och vi tänkte fråga om 
drottningen skulle vilja…”

”Byt inte samtalsämne. Simon hade ett speciellt 
ansiktsuttryck.”

”Ers Majestät?”
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”Innan, när Simon berättade nyheten. Simon försökte 
bespara mig något. Gör inte det.”

Sir Simon svalde. Han visste exakt vad han hade för-
sökt bespara sin till åren komna regent. Men Bossen var 
boss. Han hostade.

”Han var naken, Ers Majestät. När man fann honom.”
”Jaha?” Drottningen sneglade på honom. Hon före-

ställde sig en vältränad ung man som låg naken i sängen 
under täcket. Varför skulle det vara så ovanligt? I sin 
ungdom hade Philip ofta ratat pyjamas.

Sir Simon besvarade hennes blick. Det dröjde en stund 
innan han insåg att hon inte tyckte att detta var anmärk-
ningsvärt. Hon behövde fler detaljer; han tog sats. 

”Eh, naken, bortsett från en lilafärgad morgonrock. 
Med vars snodd, han ytterst olyckligt …” Rösten dog 
bort. Han klarade inte av det. Kvinnan skulle fylla nittio 
om två veckor.

”Försöker Simon säga att han hängde i snodden?”
”Ja, Ers Majestät. Oerhört tragiskt. I ett skåp.”
”Ett skåp?”
”En garderob, närmare bestämt.”
”Jaha.” Det uppstod en kort stunds tystnad medan 

båda försökte se scenen framför sig och samtidigt öns-
kade att de inte hade gjort det. ”Vem hittade honom?” 
Rösten lät uppfordrande. 

”En husfru. Någon noterade att han inte kommit ner 
till frukosten och” – han gjorde en mycket kort paus för 
att komma på namnet – ”mrs Cobbold gick för att se om 
han var vaken.”

”Har hon hämtat sig?”
”Nej, Ers Majestät. Men jag tror mig veta att hon 
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erbjudits stöd.”
”Mycket anmärkningsvärt …” Hon såg fortfarande 

upptäckten framför sig.
”Ja, Ers Majestät. Men som det verkade, en olycks-

händelse.”
”Jaså?”
”Sättet han var … och rummet.” Sir Simon hostade återigen.
”Sättet han var vad, Simon? Och vad var det med 

rummet?”
Han drog djupt efter andan. ”Där var dam … under-

kläder. Läppstift.” Han slöt ögonen. ”Pappersservetter. 
Det verkar som att han … experimenterade. För njut-
nings skull. Förmodligen hade han inte för avsikt att …”

Vid det här laget var han mörkröd i ansiktet. Drott-
ningen tyckte synd om honom. ”Så förskräckligt. Och 
polisen har blivit kontaktad?”

”Ja. Polismästaren har lovat fullständig diskretion.”
”Bra. Är hans föräldrar underrättade?”
”Jag vet inte, Ers Majestät”, sa sir Simon och gjorde 

en anteckning. ”Jag ska ta reda på det.”
”Tack. Var det allt?”
”Nästan. Jag har kallat till ett möte i eftermiddag 

för att hindra att det inträffade sprids till allmänhet-
en. Mrs Cobbold har redan varit mycket förstående 
på den punkten. Jag är helt övertygad om att hon 
är fullständigt lojal och vi ska göra det helt tydligt 
för personalen: inget pratande. Vi måste informera 
gästerna om dödsfallet – men naturligtvis inte hur det 
gick till. Eftersom mr Brodskij reste hit i mr Perovskijs 
bil i går kväll så har han redan blivit informerad.”

”Jag förstår.” 
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Sir Simon kastade ännu en blick i sin kalender. ”Nu 
var det frågan om var exakt drottningen önskar välkom-
na paret Obama …”

De återgick till de vanliga bestyren. Men det hela var 
ändå mycket obehagligt.

Att det skulle ha hänt här. På Windsor Castle. I en 
garderob. I en lila morgonrock.

Hon visste inte vilket hon beklagade mest: slottet 
eller mannen. Det var mycket mer tragiskt för den unge 
pianisten, uppenbarligen. Men hon kände slottet bättre. 
Kände det som en andra hud. Det var hemskt, hemskt. 
Och efter en sådan underbar kväll.

Drottningen hade för vana att tillbringa en månad på 
slottet varje vår, i samband med det så kallade påsk-
eventet. Här slapp hon den omåttligt stela atmosfären 
på Buckingham Palace och kunde underhålla sina 
gäster på ett mer avspänt och informellt sätt – vilket 
betydde fester för ett tjugotal, i stället för banketter för 
hundrasextio, och dessutom ett tillfälle att återuppta 
kontakten med gamla vänner. Just den gångna helgens 
”middag med övernattning”, veckan efter påsk, hade 
mer eller mindre kapats av Charles som ville använda 
den för att ställa sig in hos några rika ryssar eftersom 
ett av hans älsklingsprojekt behövde ett kapitaltillskott.

Charles hade propsat på att Jurij Perovskij och hans 
övernaturligt vackra hustru skulle närvara, liksom en hed-
gefondförvaltare vid namn Jay Hax, som hade specialise-
rat sig på den ryska marknaden och var känd för att vara 
outhärdligt tråkig. Drottningen hade gått med på att göra 
sin son till viljes, men hade lagt till ett antal egna förslag.
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Nu satt hon vid sitt skrivbord och begrundade gäst-
listan som hon fortfarande hade en kopia av bland sina 
papper. Sir David Attenborough hade varit där, förstås. 
Han var alltid så älskvärd, och i hennes egen ålder, vilket 
var sällsynt numera. Men han hade varit mycket dyster 
när det gällde läget för den globala uppvärmningen. Ja, 
käre tid. Och så hästkapplöpningschefen, som stannade 
ett par dagar och aldrig var särskilt dyster för någon-
ting, tack och lov. Där var också en romanförfattare och 
dennas filmmanusskrivande make, vars ömsinta, roliga 
filmer satte fingret på allt som var brittiskt. Sedan var 
det rektorn på Eton och hans fru, som bodde ett stenkast 
bort och var trogna vänner. 

För att tillmötesgå Charles hade hon inkluderat 
diverse gäster med ryska kontakter. Storbritanniens 
Moskvaambassadör som nyligen återvänt hem … 
Den Oscarsbelönade skådespelerskan med ryskt påbrå, 
som med fog var känd för sin embonpoint och vassa 
tunga … Vem mer? Jo, just det, den där kvinnliga brit-
tiska stjärnarkitekten som höll på att uppföra ett riktigt 
flott museumsannex i Ryssland, och professorn i rysk 
litteratur och hennes make (nu för tiden kunde man 
aldrig utgå från professorers kön eller sexuella läggning 
– vilket Philip hade lärt sig den hårda vägen – men det 
här var en kvinna, gift med en man).

Någon mer … Hon kikade på listan igen. Ja, natur-
ligtvis, ärkebiskopen av Canterbury. Han var också en 
av hennes stamgäster och pålitlig när det gällde att hålla 
konversationen i gång, om några av de andra skulle 
drabbas av tunghäfta, vilket ibland hände, dessvärre. 
Det som också kunde inträffa var ju att alla pratade för 


