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tNontan eiter det engelftr.t 

(«3«otstfot fta No. :-T:.) 
Tenno bcsvatcde Hilfenen nted en natnrlig, vaidig Vei- 

ning tned Honich 
Sotu Beweisesnmnd opdagedc Wisseer Melcombe hurtig, 

at Tsoloteo nat en niilelig Tann-, og i.t stinken Ton-tat nat- 

slinfyg »von itende ok mit-sandte heitden Tisn fzirlonix sZoiisnmg 
af Ilionle og Find- nie-I et nut, bedeutet Rassen liess isn san 
nng Pige eveitasltde him, og i hinte- Opfoisel link onst 

for hende lau im nicztrn iiokctlig Agtelie, at Tonne-u stritt-J 
mittlch at Jndnqctten ni ins-Ich Ztiiling s Lanifnndet 
iklc hattet- itjisit noget itgnnjtigt Jndttyl pna ijani. 

»Nam« sinnt-me tillnde det, nil ji«-I lett-jage dein Pan 
Tilimgevcjen,« ingde Meleotiiln-, i del han lusialcde Kutten 
at linke vidtt«e. »Jet; beklagt-r stiegst, nt Tante soc u· ing. 
—- Har De aller-edi- nittet lange i tiinloit tfatile, Inst-in f« 

»ant«ten Titge,« nat det inslc Innr, sont syntesxi at be- 

rste Meltonide nliislingeli9. 
J sin llngdoni hausi- han ncl Wirt en Locl.:tid; incii 

detl Fonnne han haude alt-tot i sintnodncrc Aldet«, foistod han 
nok at bi·stni«e. Hm- haoiic hidtil ilke giftrt fig, nicn nat 

farblencn sin sollte enette Itja«t«lizs,lzed, Qui-eitle Redbtirit, tin- 

Han hoode dog til Dis-tilgt at gifte sig en Gang inen tun 

mcd en l)ojlstanen-:te, tsig Tenne. ,,»Zloie delande bline 

the siorc (Tliiiet«e«. Melcombe var ikle bleoen girrt-ig; nten 

hatt hang nted hcle sin öjiel ved Rigdoninien og de Gotte-U 
man lan opnaa for den. Hatt hat-de ikke spat-ist nogen Moje, 
for at silre sig Amen efter Frolen Meltitilock, og hatt tisoede 
at have naaet sit Mant. Det var hain vel deljendt, at Ton- 
gals ligeledeg gjotde :)iegning paa den rige Art-, at de ogfaa 
gjotde sig Uinage for at oinde drit; nien han gjorde Nur af 
detea Anstrættgelser. Nu faldt det ham iniidlertid ind at 

Frsken Dougal t digse Dage let knnde have onistetnt den 

gamle Dame til For-del for sig felo og til Scade for hinn. 
Festen Mcztinlock var bleven ineget gannncl og niaafke ogsaa 
nieset long; book let lnnde hnn ilke lade sig overtale til at 

sitt-e et nyt Testainente til Stabe for hont. Fkoken Dongal 
san triuntfeeende ud« 

»Jeg stulde viere kommen noget tidligere,« tasnkte han. 
,,J ethvert Tilfalde niaa jeg nden Tsoen opspge Tante Joe 
og straks ooetbeoise niig ont, hoorledes det staat til ins-d niine 
Udsigten Madan Magruder vil nol sige tnig, ou der er 

glatt et nyt Testamente. Men da jeg nti en Gang u- her, 
oll leg ogfaa blioe her lige soa lange sont Joseph Jeg oiger 
like her fra, for huu er tagen bott.« 

Da begge Damekne og Or. Meleotnde naaede Slottet 
dg detraadte Hallen, hilstes denne sidste af Hojlamderen need » 

jjenfynlig Jotnojelse. Den fnu Testatnentsjieger hat-de paa 
dettorigste lagt sig efter at staa paa en god Fod ined alle 

Tienetne i sitt Tantea Das, og diöse soa i ham allmde deren 

TMidige Heere og Arninger til Godfct. 
-««Wattie, sig til min Taute, at jeg er her,« sagde Mel- 

cotttlse, «og bcd Madam Magruder oni at gjoke et Beetelse i 
stand til mig, lad heitde opvartne det og lufte det godt ad, 
fee-staat dn i« 

Scotten sknndte sig at udfore denne Befaling. 
Dolokes forlod Hallen og gik op poa sit Beet-elfe. Mel- 

comde faa efter hende need aabendak Beundring. 
Ersten Wynn minder mig one en eller andeu, fom jeg 

hoc kjendt,« fagde han efterteenkiotntz »jeg kan ikke komme 
paa, hoent det er, hnn minder mig oin.« 

Dun mindede ham ikle otn Lord Osvald Lennorz thi 
Doloreg haode ilke arvet et Trick efter sin soage Faden Hel- 
ler ikle oin Queenie knnde hun minde hatnz thi denne haode 
var-l illa-r iom en Lilie, havde haft lyst Han og blide gtaa 
Pia-. 

Dolores lignede heller ikke hende nien sitt Bedstefader, 
Greis Sankt Maur, hois Ansigtdtmk hnn hat-de arvet. Men 
pas Greven tænkte Melcomlte ikle idette Ojeblik, forinaaede 
del-for heller-Mc at komme paaSpok eiter Ligheden og give- 
de fis sinttelig Untage for at glemme den. 

«C«n fntuk Pige!« tænkte han. »Halt lnnde virlelig 
demgc ntig til at fpille Elster, hois hnn dlot var rig. « 

Froten Dongal laste hanc Beundring for Selskabsdm 
men nd ai hans Ojne og iagde til sig seit-, at den Opgave, 
hnn hat-de stillet fig, ninligvis villie dlive nieget vanilelig. 

»Da alligevel vil jeg tilkjeempe mig hani og Besiddelsen 
af MeKitilock-Castle,« sagde hnn forditret til sig seit-. »For 
It vinde hatt-, liehooct jeg knn at ooetbenise hanc om, itt jeg- 
er Fristen Joes Atving. —- Nn oel, jeg vil strals lagge 
Hund poa Variet. 

XVlI 

Luxeren ucdD im n. 

Da Frost-u Mctkinlock fik llndcrrcming om sin Ost-and- 
mvss Ankomst, befalcdc him, at man stutde fore ham ind 
til- hende, san snutt han havdc oarmet og forfriskct fig. 
Melccmbe blcv del-for, eftct at hcm hurtig havde gjort Tot- 
lettc, fort ind i hendcs Soveocrrclse, det oenligstc og smal- 
kesi mobleredc Varelse i det forfaldne Slvt. Det var højt 
og rummeliN et kostbart Tæppe bedækkedc hele Gulvet, over 

Kniplinggga inerne for Vinduerne var der svcere rede Fuj- 
els Gnrbiner, og Mal-lerne var betrukne med lignende Stof 
af sammt Fern-. J den hsje Kamin brændte et stort Bat-L 

Scottets fiksindstyveaatige Hersterinbe laa i sin med 
Kniplingsomhcmg forfynede Sens, henbes Ryg ststtedes af 
katplingsbeiatte Pubek, et tjdt Silletæppe indhyllebe heu- 
des Legeme. thken McKinlöck havde endnu aldrig gjort et 

sah Hekseqqiigtsndtryk paa Melcombc, han mente, at hun 
Wald-is havbe set san rissen, rynket og gut ud. 

z Js-» Med sit kom, tynde gulhvide Har, fom hang ucd paa 
Hub-m sinc haarde, stinnende, kulsokte Ding sont under- 
Eben lynedc san scelsomt, sin indfaldne Mund og sit uheld- 
jfmgre haanlige Smil, cignede hun en agte, sna og end- 
Fiiispw Hers. 

Melrornbe tog hendeg benede Haond og.udtrytte sin Ve- 

klagelfe over hendes Sygdorm Den gomle Koindes mis- 

troiste szne undersvgte forstende hang stinhellige Vompr 
ansigt. 

»Jet; dsr endnn itte,« fagde hnn nied skjcrrende Stensme 
og spottende Latier-. ,,Tet er tun en let Forljvlelscofeber, 
Gifford Melcoinbe, og jeg vii derfor rnadc Teiiiiog Frvten 
Dougal til ilte at gjvre nlt for sjkker Negning paa en fis-ar- 
tig Ato.« 

»Min l)ojst.rrrde Tantek« indnendte Meleombr tilfyne: 
ladende tmer 

»F Titotsgen vil jeg igjen viere rast-. singen ved hvor 
tinflig jesg endnn er; jskk blioer no! inniorede Flur gnnnnel, 
ist-Horn N lnn beginne eder den-Je to, sein og Jzoscfiy — 

der tun J stnle paa.« 
Hirn ingde dette med snn rnegen itmft og Energi, nt 

Meleoinbe virkelig blen bange tot-, nt heute-J Ttnsel endnn 
knnde lslioe til Sandhed 

« 

T en pna denne Munde begnndie Zmnmle tnnde riwppe 
bltve nie-get behngelig, og Nisford Melroinde bortfjtrrnede 
fig der-for efter cn fort, ineget nbehagrlin Tinte. Hirn op- 
sogtc nn Madam Mugrndcr og sit at oide af l)ende, at Fro- 
tui Metiinlock sidcn Froten Dongalo Antoinst, hocrten hav- 
de talt sned Lasgen eller nied sin Advolat, og at hnn heller 
ilte i den Tio haode haft Besog af sin gamle Pi·æst. Dioie 
Meddelelser gjorde Ende paa hang Frygt for en Forondring 
af Testninentet og forvgrsde htnis Tillid til, at lmn var sikler 
pan Arm-n. 

Fristen Meltinlocks Spandmn, at hnn snnrt igjen vilde 
viere mil, git ikkc i OpfyldelseI Trodo de af Elfebeth og 
Madam Magrnder anvcndte Hnesrnad tög Fortjolelsesfebe- 
rcn ilte af, og Huglregen maatte heilte-T Selv under hanc- 
Behandling koin hnn fig knn langsomt, og der heugik en hel 
Uge, inden hnn tnnde forlode Seliger-. Hun var bleven 
endnn gnlere og saa cndnn foagere nd; denne Fortjolelse 
havdc ndetinget fvcektet hendes Livslrnft og gav hendes Girr- 
stcr den Beroligelse, at deres rige Tante itte vilde blioe hun- 
drede Aar gannnel. 

Tet daarlige Vejr, nred flere Dages heftige Storm, 
toang Gifiord Meleombe til at blive hie-inne og holde Frvken 
Dongal ved Selstad. De to Testamentsjeegere holdt det for 

T nødvendigst gjensidig at iagttage hinanden starpt. Ved Si- 
den heraf forspgte Fristen Dongal at fortrylle fin Faetter 
ined Opbydelse of hele sin Elskocerdighed og ved Udfoldelsen 
af sine faa Yndigheder· Saa længe de var alene, fyntes hon 
ganske at hellige sig heade, nien saa snart Dolvres traodte 

ind, havde han tun Oje og Øre for hende. 
Dolores havde ved sin utrættelige Opnnerksomhed nee- 

sten gjort sig nnndocerlig for sin gomle Fristen-, hnn maatte 
neesten flet itke Inere forlade hende. Den unge Piges Hoand 
derarte den fyge blodere vg lettere, den Medicin, som hnn 
rokte heude, smagte bedre, hendes Stemme vor blidere end 
den ganrle Elsebeths. Jngen forstod saa godt at tilberede 
Lemonaden eller at glatte Puder-ne sosn Dolvres. 

Hvor nodig den gatnle Dame end vilde nndvære Tolo- 
res, soo stvd hun dog fast par-, at hun hoer Aften stulde gaa 
ned i Modtogelfesvarelfet og her forfriste og opcnuntre sig 
efter Dogens Vesværligheder. Ved disfe hyppige Summen- 
komster steg Gissord Meleombes Benndring til en lidenstalm 
lig Kjeerlighed, lig den han for saa mange Aar siden hovde 
nieret for hendes nlykkelige nnge Moder. 

En Morgen — det vor den onden Dag, efter at hun 
igjen vor kommen op — fad Slottets gamle Hersterinde i en 

tnogelig Lænestol ved Kantinen og san igjennein det lige over 

for vcerende Vindue nd i det frie. Det var et trvsteslvst Vejr 
nden for; Himlen var grau, en fin, ensformig Negn riglede 
nophsrlig ned, en tret Toage gjorde Seen næsten nsynlig. 
Dolores var dleven frndt med et Ærende til Hndholderstety 
og knn den gamle Elftbeth var bleven tilbage for at opvorte 
Retonoolescenten. 

»Hvod bestiller Or. Melcombe iDag?« spurgte Festen 
McKinlvcl plndfelig. »Du er intet Vejr at gaa paa Jogt i.« 

»Halt er nede hos Fristen Dougal, de to ere altid sam- 
nicn.« 

,,Og lagger onde Planet-, tør jeg vædde om,« mumlede 
den gainle Dorne nrolig. ,,Jeg god dog vide, hvad de tale 
om. De sorger sitkerlig ikte over rnin Sygdom.« 

,,At Frvten Dougal ikle gjor det, forstaar sig of sig 
selv, og sandsynligvis forger Or. Melconrbe heller ikte. Det 
er nu en Gang fauledes i Verden.« 

,,Elfebeth, det tilkorniner itke Dein, at tale sauledes 
otn inine Slckgtninge,« forcnanede hendes Herskerinde hende 
nied Vcerdighed. »Nun jeg dvnnner sauledes om He. Mel- 
combe og Frøken Dongal, saa hnr jeg Ret dertil, thi jeg er 

der-es Taute. For vorigt ere de vel hverten bedre eller værre 
end andre Folt, ntcner jeg. De vilde vel rigtignok itke føle 
nogen Sorg over min Dad; nicn jeg kan jo heller itke vente 

k nogen Medsplelfe of dein, da jeg aldrig er kommen dein pel- 

villig i Mede. J ethvert Tilfcklde vilde de dog tale med Ag- 
telse onr mig, thi He. Melconibe er en Gentlenmn og Fro- 
ken Dougal er en dont-et Dame.« i 

,,Gnnske vist, Froken,« sont-ein den gamle Elsebeth, 
der altid rettede sine Meninger efter sin .ts)erskerindes3. 

,,Dennc Dolly er dog et tjærlighedsfnldt, godt Prldä,«« 
bemrertede Frolen MeKinlock eftertænksonit. ,,Naar jeg hav- 
de haft et Barneborn, —- dog det er dum Tale. ch troede, 
Elsebeth, jeg havde slet intet Hjcerte; men denne Pige har 
bog vidst ot finde et dlodt Sted i mit Jndre." 

,,Men hnn er ogfna en lille nydelig en,« sagde den 
garnle Kommerjomfrn vormt, »og den ptcegtigste Pige i hele 
Skotland. Dnn er en regte Dame, og stjent jeg tun er et 

Tjeneltetyende, toler hnn venlig til mig og irrer min Alder. 
Jeg vilde Unste hnn hirte til Deres Sloegt, Festen Joe.« 

»Og var of'mit Blod,« fullede Festen McKinlocL 

»Jeg er bange for, Eliebeth, at jeg her vceret egentjeerltg 
og hoordhjeertet, jeg kunbe ellers have haft flere Venner. Da 
denne unge frennnede er mig foo hengiven, havde mine paa- 
rjrende ogfaa not faaet mig Heer-, hvis jeg havde ttllodt dem 
det. Jeg god vide, vm jeg dog itke til sidst hor bedient Or. 
Melken-be vg Festen Dougal folstss 

Jhendks klare, gamle Ojne loa et spitgende, dlldt Ub- 

tryk. Sygdonunen havde mildnet den ourelange Bitterhed 

og Starphed; httn lacugtes ester den Medfslelse, httn saa 
ltenge haode vist tildage. 

»Der tttaa dog vate ttoget godt oed detn,« tttutnlede 

hun. ,,Maaske Inttde jeg dog ettdttu oinde deres Tilbojelig- 
hed. Jeg faar et Jndsald Elsedeth hent mig tnitt lange 
Kande. Jeg vil gaa ned.«' 

Kanttnerjotttsruett satte sig bestyrtet derintod. 

,,Te er ikke rast ttok det«til.« 

»Ist-g gad oide, hoent der dedst lsetsdcr ntitt Titstattd du 
ellet jeg selv,« raadte den gatnle Dante opirtet. ,,Jeg ganr 
ned for at ovetrasle ntine Ginster og sot« at opdage, ottt jeg 
hat« giert dein Uret. Hoor er ntin Kande, horer disk-« 

Elscdeth hetttede hurtig det forlattgte chedningsstylkez 
det var en lang, tnttd Knabe as sort Klasde og foret med 

Betst-irrt Hnn indhyllede sitt Herskerittdes tynde, ntagre 
Sitttelfe i den og trak otnhtjggelig endntt ett Hostie ooer heu- 
deo Homd 

»Ekulde Froh-n Lisynn vettde tilbage i tttin Fraetttelse, 
titsedetly satt sig til hende, at jeg soretobig ikie behover heu- 
deo Dziele 

Elsebeth lnkkeke Toten op, og Froh-n McKinlock gik 
incd Stoffen i Haanden nd i den kolde, ode Gang, hendes 
Hiele klaprede paa de glatte Fliser sottt stttaa Quinte« Me- 
dens httn gik langsotnt ned ad Trappett, faldt den Tattke 
hende ind, at belttte sine Gstester. Denne Jde udsprang 
tun af hendeo nnvirrende Ophidselse; hcndes fine Masse- 
lelse vilde ellets til etthver anden Tid have holdt hettde til- 

bage fra ett ietagtelig Luretn Men tttt var hun soag kg syg, 
stygtede for at have tniotjendt sine Slægtninge og lættgtes 
at hore ttogle deltagettde Ord, sont kuttde styrke og bestesie 
hettdes blidere Følelser. Hun stred igjennent Hallen og gil 
forbi Tot-en til Modtagelsesoterelset. Untiddelbatt op til 
dette laa et ttott Vettelse, sont Frokett McKinlock benyttede 
til Bogocerelse, Kontot og Frokostoærelse. Her ittdtog hutt 
hyppig sitte Maaltider, talte nted sitt Forvalter, udbetalte 
sinc Tjenerc deres Lan og gjentte sine Bogen 

Hun aalntede Daten og traadte sagte ittd i det octtlige, 
hyggelige Beet-elfe, sont blev opoarntet as en klar Jld. For 
de tre Vindner, hvor sra man hat-de Udsigt til ett merk 
Granskoty var Gatdinerne trukne tat samtnen, et blodt 
Plydses Tteppe, hvot paa Foden traadte som paa Mos, give- 
de det hele endnu dehageligete. Froken MeKinlock lulkede 

sagte Doten og gil hen imod den iotere Fløjels Portiere, 
sont fkilte dette Værelse fra Modtagelsesoterelset, Hun lod 

sig falde tted i de blode Puder iett Lænestol, sont stod tret oed, 
og lostede ttbetnærket Flojlet i Vejret. Gjennetn den derved 
opstaaede Aabtting kunde httn overse alt. 

Froken Dottgal sad, tned et Uldgarns Broderi i Hann- 
den, ved Kamitten. Hatt lsftede med et oist koket Skjeeltneri 

T Hooedet med de lange, nedhtengende Kroller, der passede 
daarlig til hendes faltnede, skarpe Trak. Hendes Oer var 

rettede paa Meleontbe, der ttted synlig Utaalntodighed gik op 
og tted i Værelset og talte med hende. Parret syntes, i det 
tnindste ester det ydre at dontnte, at vcere i bedste Forstaaelse. 
For Ftokett Dougal var det daarlige Vesr, der ttodte Hin 
Melcotttde til at blioe hietntne, og Festen McKinlocks Upas- 
selighed, der henoiste hatn til hendes Selskab, gode og unt- 
tige Forbttndssttller ved lldsprelsen as hendes Planet. Hun 
hat-de netop bettoet Or. Melcotttbe, at Frøken McKittlock 
allerede sor lang Tid siden hat-de ittdsat hende — Frøkett 

« 

Dougal — til sitt Art-ing, og at et saalydettde Testantente 
befandt sig i Edittburgh i hendes Advotats Hander. Mel- 
eombe sprang op fra Stolen og begyndte at gaa op og ned 
ad Guloet i en ophidset Stenntittg, medetts hans Modstatt- 
dersle hetnmelig bettagtede hant med det Haab, at hans nieste 
Ord vilde blive et Ægtestadstilbud. » 

Jdette interessatttereblik var det, atden gantle Slots- i 
srgkett, sont leengtes ester et hjierteligt, veltnettende Ord, 
indtog sitt ooett for onttalte Spejderplads. 

Eiter at Meleotnbe et Par Gange hurtig var gaact op 
og ned ad Gulvet, udbrod han, ttden at tanle paa Mang- 
heden as, at han kunde blive belutet, med has Stetnme: 

»Josesa, er det virkelig sandt, at Tante Joe har gjort 
et Testamente til Fordel sor Dem.« 

»Det udttceoner mig til Universalarving,« svarede Fes- 
kett Dougal nted en trintttferende Mine, sont belrtestede heit- 
deö Ord i Spsrgerens Øjne. ,,Hendes udestaaende Kapita- » 

let-, hettdes Hase i Edinbttrgh og dette elendige Slot med de 
dertil horende betydelige Jorder, Fislerier og rige Vildtbe- 
stand, sont alle Mit-nd finde saa vardifttld, — alt tilsalder 
mig, tot-di jeg, sotn De ved, beerer hendes Navn. Jeg kan 

ogsaa ttok trasnge til en Skadeslosholdelse for mit Navn 
,,Josesa«,« tilfojede httn med et sncerpet Smil. »Er jeg 

: sorst bleoett Eierittde as Frolen McKinlocks Fortune, saa vil 
i jeg, sortnoder jeg, saa tttattge Friere. Den gantle Kvinde 
i hat itke brttgt Halvdelcn af sine Jndtcegter og er derfor ble- 
i ven ttmaadelig t·ig.« 

»De taler med tttegen Agtelse ottt hettde,« bentcerkede 
Meleotnbe it«ottisk. 

»De kaldte hende jo i Gaar den »gatnle Trage« og var 

nteget begiærlig eftcr at vide, öttt httn kunde leve evig.« 
»Staat« De i ovrigt for at gjote et godt Parti, skal ven- 

te paa dettne Arn, saa ltnr De endntt i det tnindste tyve Aar 
for Dem og vil iittidlertid tieere blevett suldsicendig antik,« 
sagde Meleontbe haanettde. 

»Jeg vil ikle beheve at komme til at oente saa lange,« 
led det rolige Svar. »Freken Joe tager synlig af, med 

hendes sitsindstyve Aar katt en Forli-Use let blive tneget 
farlig. Hatt vil næppe opleve Foraaret, tror jeg.« 

Melcotnbe bleo od as Ærgrelsr. 
.,Slttlde Tante Joeö Testamente dirkelig lyde saaledes, 

sont De siger, saa vil jeg nedltegge Protest intod det. Jeg, 
sont hettdes Grandnevo, hat« mere berettigede lFordringer 
paa Formuen end De, sont kttn et- langt udc beslcegtet nted 
heade. Jeg vil otnstøde dette Testamente.« 

»Med hvilken Ret?« 
»Paa Grund af fjendtlig Paaoitknina, aandelia Udne- 

lighed til at giere et Testamente, eller ooethovedet Alber- 

domösvaghed,« raubte Melcstttbe opirret. »Jeg san og vil 

auf-te Froken MeKittlocks Elscentrieiteter, sont et Bei-is 

paa heudei Sindssvaghed. Den gatttle elendige Tossel Pakt 
hendei Hutte sont jeg altid her til otn Efteraaret, weit-de 

niig i helc tyve Aar, og dette flulde yqu Unan Nei, det llol ifke blive Dem faa let, Jpsst at« denne Arn. Naar der endnu gioes Love i Stotbmalpnede 
vil jeg bog komme til snin Ret!« MI- 

isnicndtltont Festen Dongal frygtede fpk at Um gw vor vtdt nied tm ltlle Utandhed, sinrede hnn dpg works 
hen mod sit Maul. We- 

»Fr-pkcn Joe kan natnrligvis raade«, som hun selv »g— 
over sin lisjendony sont ikke er noget Fideiloiniiiicz. E» : 
staar fuidksgnnnen Tieres Skusselfez thi Te stptkdk THE ;.: 
fast paa denne Arn, sont jeg gjor det. zur ingm Prisc- vci 
jeg fare Proces. Men hun lever vcl ikke l 

M 

vi ille forene vore Arvekrav?« 
»Farer:e? Hvorledes«.-« 
Zrokcn Tongal spnrgte nied nffekteret bvjct Hopedz 
»Hvorledes sigcr Digteren'.- »Tr) Sjaktk og m TM 

i w Wink-kr- og et Flug« Te for-staat- sikkert, hvorlcch ins 
Jntexxccixek knnde to;—ccies·:-. Toing niig ikke til at tale enter- 
t1)deligere.« 

Er spottende Sntil krnsede Melcontbes snialle M« 
Hat-. forstvd hende godt, og troddj sin Ophidsclic Vg si» spor- 
Ztssisgrelse knnde han ikte nndlnde at benndre Dkiskjghedm 
yosi den »gantle Jomfru«, sont han tneget ringcagtende tatk- 
te hende i sine Tanker.« 

»Jeg fortnoder, at De tncner, at vi kundcgifte os mer 
hinnnden '.- « spnrgtc han raat. 

Frokcn Dongnl ndstodte ganske bestyrtet et sagte Skng 
over dettc Spvrgsmaah der stred inod alle Former; eilige- 
vel lnttede l)nn aandelps efter, hvad der vel vildc folge M 
det. 
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Enge Inckc; kumc 

,,Vi have ocl intet andaar, tnen dog tror jeg, qt T- 
er en fortrwffelig Fo-. tj rtnper for de tnest yderliggaaendk 
Kvindcrettighcder, tør jeg not sige. Men jeg er bange spr- 
tilfojedc Meleonibe i en dlid, fpottende Tone, at ovre Juk- 
rcssek itke lade sig forme. Ieg hat nemlig i Sinde nanqu 
gifter mig, selv at gjore T.1budet. Desuden hat jeg quxskk 
andre Hensigter i den Reziiing, kjoereste Jofefa. NettcnoiI 
nok vidc at varetage minr Rettigheder.« 

Froken Dongal rodniede i en Grad, som hun ille han- 
gjort det i niange Aar. Hun skatnmede sig, var vred og sek- 
inaaede næppe at skjulc sitt Ophidfelfe. 

»De kan være forberedt paa, at jeg vil forsoare min- 
Rettigheder til det yderste. Betænl vel, at jeg er i Besit- 
delse af Arven, og at Besiddelsen ogfaa er det oigtigste fpk 
Loven. De vil formodentlig straks forlade Slottet?« 

»Par: ingen Maade, Tcinte er endnu ikke ded, hunhar 
derfor endnn altid Tid til at forandre sit Testamente. Jeg 
vil tale tned hende endnu i Dag.« 

Fraken Joe reiste sig og flog Portieren tilbage nnd sitt 
lange ntagre Haand. Hendes Gjaester stod forfærdede in 
hende. De sorte Øjne funklede fom Kul i hendeö guleAii- 
sigt. Medens hun lyttede til denne Samtale, havdehun 
vceret vred, ja rasende; Inen nu faa hnn kolb, haord og obe- 

vcegelig ud. 

! Hr. Melcombe og Froken Dougal anede instinktmassig, 
; at hnn havde hort deres Satntale og var beredt til Hann. 

,,Det ttæffer sig godt, Gifford Melcombe; De tan 

straks komme til at tale med inig,« fagde den gamle Dann 
nied stingrende Stennne, i det hnn stottende sig paa sin Stol, 
gil hen til Midten af Vierelset og nu gjcnnentborede de lige 
over for hende staaende med sine trnende Øjne. 

Gjæsterne var maalleseH 
,,Jeg hat herteders Samtale,« vedblev hun i en toll, 

stræng Tone og san-frei den ene til den anden, ,,og flulde 
egentlig ikke have forundret mig over den; nien det gjorde 
jeg nn alligevel, thi —- hun lo sagte og bittert —- jeg ten 

her ned, fordi jeg haabede at faa et Par deltagende Ord it 

høre. Jeg foler dog trods alt, at jeg er en Koinde. Jeg 
horte Inn, hvad jeg egentlig kunde vide forud, jeg har ille 

foragtet eder need urette.« 

»Ja-ten Joe,« begyndte Frøken Dongal stjæloende. 
,,Ti De bare stille!« hvislede Froken McKinlock rasen- 

de. »Den gamle Tosse er gammel; men bog endnu ille i 

Speendetrajen. Jeg horte lige nu hvilke Forhaabninget, 
De knyttcr til tnin Dad; jeg er meget bange for, JOW 
Dougal, at jeg vil leve længe not til at forhindre Tieres 

glinirende Gifterntaal. Og hvad Dem angaar, Gifkad 
Melcombe, da oil jeg gjøre det nmnligt for Dein at broifc 

,,Min dyrebare Tante ! « 

Fristen McKinlock lo haanlig. 
,,Forskaan mig for Der-es Hykcerit Efter den Lplyss I 

ning, som J nu lige uvilkaatkig have givet mig om edEZH 

hemmelige Følelfer, ville J ikke blive overraskede, nanr jES 
befaler, at Vognen stal bringe eder begge to til Callender.« 

,,De vil jage mig ud i dette Bejr?« raubte FWEØUDVW 
gal og saa til Vinduet, paa hvitket Regnen flog. »T« « 

for sildigt, vi kunne ikke mere i rette Tid naa Statiouen.« 
,,J kunne endnu blive her i Nat; men i Morgen mail 

J begge vcd Daggry förlade McKinlock-Castlc. Jeg VH W 

gjeuse nogen af eder bunten san lange J forblioer under mi- 

Tas- ellck jenem JTLI haubcr aldrig mere at skutde sc EVEN 

falfke, hyklerfke Ausigter.« 
Hun venbte fig om mod qujikkkn; me« fort-nd W 

naaede den, rettede hun endnu cn Gang siue ondskabgfulrc, 
funllcude Oer paa sine stumme Gjaster og sagdct 

»Gut-tm et Ord! Jeg vil nu tilstaå eder, hvor sitkct 
den saa hpjt stattede Arv var eher« Allerede for mange Ast 

ftden har jeg gjokt mit Testamente, som er forblcvet ufothxs 
anw« Jeg hmk indsat edek begge to, fom mine vermut- 
Sleegtntnge, til mine Arviuger. Alt thd jeg cjkk, stulde 
have veret delt ligelig mellem eder to. Saaledes lod Testa- 
mentet ttltDäg, —- iqq spart M Um lade mi» AMM 
komme hertil, ivil jeg gjm et uyt, pg kstkk dette vil J ittt 
awe en Stilling ud over den eder tilkömmende PligtdeL 
Verm-d stum- Vis GUde Melcombe vg Josefa TougUks VI 
M spr besiamäig« womde Ists Vejret er i Morng M 
Daggry maa J fortade mit Hus.« 

MIM at spildk « Old endnu cller ttlstede sine som tun- 
mgue spmmdc Gjcktkkk U Spar, leitet-e hun det III-W 
Fuhan Pg forsvandt i det audet Vwmsp 

GortsattesU 


