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»Du er nrin Pligt at devare Sir Vasil sra en Paar- 

skab, sont han dog senere knnde bebrejde Inig,« tænkte Gre- 

ven videre. »Har! er ung, lidenskabeiig og kunde nok være i 

Stand til at gjore et Skridt, sont han om tiAar bittert oilde 

angre. Jeg nraa oaage over hanc og inin Myndlings Vel 

og bare Ontsorg for, at de rnadeo saa lidt sont nntligt. Min 

kjære, hsihjartede Doloreg vilde ja vare oaerdig til at viere 

den fornemfte Monds Ortstra, hvis blot hendegssrgelige Fad- 
fel ikke var. Men da dette nn en Gang lkke kan lade sig cru- 

dre, stal hun heller ikke gjvres nlykkelig ved Nugents Op- 
mærksornheder, der dog ikke kunne sore til noget. Jeg tnaa 

degunstige Melronrdeo Beilen saa rneget som nnrligt. Han 
elfker Dko og er gatnmel nok til at oide, lsoad han gjvrz 
dette er en passende Fordindelse, hvorimod en For-bindelfe 
med Sir Basil Nugent vitde vare Vanoid.« 

Greoens energiske Ansigtoudtryk oiste, at hano lige sat- 
tede Beslntning var sast og nsoranderlig. 

Den nnge Baron blev lange og anbefalede sig svrst sent 
vm Aste-terr, og Doiores gik dersor, strako ester at han var 

gaaet, op paa sit eget Værelse, hoor den gantle Elfebeth ven- 

tede paa hende for at hjcrlpe hende ved Afkttrdningen. 
Medeas Greo Sankt Mnur den ncrste Morgen var be- 

skjæftiget tned at lase og skrive Breve i Bogværelset, gil Do- 
lores endan en Gang op i VilledsGalleriet og sordybede sig 
i Besiuelsen as Lord Osvald liettnor’ Billede, der udovede et 

pidunderligt Trylleri over hende. Hun studerede atter og 
atter disse regeltnrrssige, men kvindeagtige ka sor at opdage 
det stulte adlei dein. Men derved bleo hun saa bedrovet og 
vemodig orn Piraten at hun, for at undgaa sine morke Tan- 

ker, vendte tilbage til Frokostocerelset. 
Hun havde just taget en Bog i Haanden, da Tjeneren 

meldte »Laer Victoria Lennor« —- hendes Faders Enke og 

retmassige Huftru. 
Dolores reiste sig rned blegnende Kinder og vidt aabne 

Wink Lady Viktoria betragtede hende nred saarende For- 
dauselie. 

Dolvres’paafaldertde Skjonhed traadte endnn met-e srent 
i den siranttsiddende Dragt, der omflnttede hendes bøjelige 
Skikkelsr. 

Lady Victoria gjvrde trodö sin elegante Dragt — fort 
Flsjelshat ined en gnl Fieber — et ugnnstigt Jndtryl pan 
Dvlores. Hendeo ndfordrende, lolde Blic, hendeoudehage- 
lige Ansigtsudtryk, der Inn alt for tydclig oiste hendes Mod- 

vilje og Ringeagt, der-ne Dolores pinlig. 
»De er vel Frolen LTTynniM fpurgte LadyVictoria tned 

sorncrrnrende Nedladenhed. 
Dolores hilfede dekraftende og greb efter Klolkestrcengen, 

idet hnn sagde: 
,,Jeg vil lade Greven vide, at De er her, Lady Vikto- 

rra.« 

»Du dehsves ilke,« henkaftede den tiltalte hurtig og 
sank med assetteret nngdonnnelig Yndc ned i en Danrestol. 
Mit Des-g gjælder Dein, ikke Greven. Jeg harte i Guar, 
si Grev Sankt Manr var bleven Forrnynder sor en ung 
Pige, og fom hans Svigerdatter, ja saa at sige eneste winde- 

litze Slrrgtning, solte jeg ntig forpligtet til straks at aflcegge 
Dem et Besvg.« 

hun holdt det for overfiodigt at tilssje, at Gissord Mel- 
conrde havde gjort hende denne Meddelelse vg nted det fannne 
havde vidst at indtage hende saa tneget nrod hendes Svigerfa- 
ders Myndling, at ogsaa hun blev et villigt Redstab i hans 
second. Det fontes hatn nernlig at viere rneget sarligt, at 

Dolores stod under Grevens errnynderskad og doede under 

hans Tag, og han holdt dersor sor«tjenligt, saa hurtig sont 
muligt at faa hende dort der fra. Hvor let knnde ille Gre- 
ven, hvio stadige Tanke Opdagelsen as hans Barnebarn var, 
i en fortrolig Time fortrelle den nnge Pige sin Sang Histo- 
riel Eller hoor let knnde ikke Dolores tale ont sin egen tar- 
gelige Skjcebne og fige hom, at hendes engentlige Navn var 

Doloreö Nedburnl Saadanne Meddelelser vilde afslsrehans 
Reuter, faa hanö Planet til at strande og gjore ham nntnlig 
i det gode Selskad, hvis det ikke vilde fremkalde endnn son- 
tere Strasse for harrt. 

Melcornde vidste, at Lady Viktoria paa Grund af sit 
vamod var ilde set i sin Faderg Das-Hart vilde ogsaa viere 

Versterinde her vg maatte paa Grund af, at hendes Fader 
atter davde gistet sig, nsjes med at indtage den anden Plads. 
Naturtigvis hadede hun sin unge, sinukke Stismoder glvdende, 
fordi Opholdet i Djemmet nu kun bvd hende saa Behageligs 
heben Da hendeö Jndtægter itke var tilstrtrlkelige til selv- 
standig at sjre et start Dus, var det hendes inderligste On- 

« fle, at kunne herste uindfkreenket over Sankt Matt-Haufe i 

Byen og Sankt Maine-Port i Devvnfhire. Hun havde alle- 
rede ofte gjort faadanne Hentydninger lige over sor Greven, 
irren var altid dleven afvitt. Den Efterretning, at en anden 
mt indtvg den af hende attraaede Stilling, opvakte hendes 
ditteste Fvlelser, og Melconrbe forftod svrtmsselig at ophidse 
dem til suld Skinsygr. 

Dolores indtog rolig igjen sin gamle Plads under Lady 
Virtorias gjennearborende Blit. 

»Man dar fortalt rnig otn Der-es rvrnantiste Oplevelser, 
Frjken Wynn,« degyndte LadyBictoria, der nok vidste,l)vor- 
ledes hnn stulde begynde sit Angreb paa den forhadte, «og 
vgfaa, at De er dleven indfat til Arving af Froken McKinZ 
lock, hvis Selfkadsdarne De har verrei, og at hun har nd- 
neevnt Grev Sankt Maur til at være Der-es Formynder. 
Denne henrivende lille Roman er virkelig sorfriskende i vor 

prosaille Tib! Og Frvken McKinlock har tun tjendt Dem i 
uogle Maanederl Vvvr feelsotnt og ekseentrisk af den garnle 
Dame. Og hvvr hsjnrodigt af Or. Meleaan at han ikte 

gjorde noget Forsjg paa at ourstsde Testamentetl Man findet 
islmindelighed, at han er bleven stammelig fornrettet as sin 
conte, og der paastaas, at hun hat gaaet i Barndom, og at 

vgartlig et tidligere Testamente stulde viere traadt i Kraft. 
Wien Dougal ftal have opfordrer Dr. Meleornde til i 

« 
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Foremäng med dem at angride Frsken Mctkinlockö sidste Te- 
stamente paa Grund as hendedUtilregnelighed. Dei er vir- 

kelig overspcendt Nidderlighed, at Hr. Melcombe ikke gaar 
ind paa dette Forslag.« 

,,Jeg er bange sor, Lady Viktoria, at det vilde satdeme- 
get vansketigt at paavise Aandssoaghed has Freken Messin- 

lock,« svarede Doloreö rolig, men med Vredesradme paa sine 
Kinder. 

»Meine De? De sige dog alle, at hun maa have oaeret 

sra Forstanden. De, Frøken Wann, tanker naturligvis be- 

dre om hende. Men det salder mig lige ind, Froken Wynn, 
as hvad Familie er De egenttig2 Tilgiv denneNysgjerrighed, 
hoortil vel jeg som Grevens Svigerdatter nok kan vare be- 

rettiget. Man gjsr mig saa mange Spargsmaal,« sagde Lady 
Viktoria, idet hun trak paa Skuldrene. 

»De kjender ikke min Familie, Lady Virtoria,« lsd det 

heilige Spar. 

,,Det har jeg nok tecnkt mig. Hører De tik Wynns i 

Welss, eller er De beslagtet med Sir Wattins-W1;nn? 
Egentlig ligner De Sankt Maurs Familie,« vedblev Lady 
Viktoria, ester atDolores haode desoarethendes Spargsmaal 
benagtende, »iscer Greven, mindre min Ægtescelle, der var 

tys og blond. Er De maaske beslagtet med Sankt Maur. 
Nei, det er sandt, jeg glemte, at De staar alenel Men De 

, har da vel Venner?« 

,,Jngen, Lady Vietoria.« 
»Ak, nu hnsker jeg, De herer til hine ulykkelige, som 

aldrig have Stægtningr. De har altsaa aldrig kjendt, hock- 
ken Deres Fader eller Deres Moder.« 

Enkens Stemme klang blsd og mild; men Ordene og 
hendes Maade at take paa var dydt sorncermende. 

Den modige Dolores lastede stolt sit lille rsdmende Ho- 
ved og soarede iskoldt paa denne taktlase Tale: 

,,De tillader, LadyVictoria, at jeg trcekker mig tilbagc, 
da vor Samtale vel nu har Ende.« 

,,Bliv!« raubte Laer Viktoria ophidset, da den unge 
Pige reiste sig. ,,Jeg har endnu mere at sige Dem, og De maa 

hat-e mig.« 
,,Jeg inaa ?« spurgte Dolores med en ægte Sankt Maurs 

Selvbevidsthed. »Jeg maa? Taler De til mig, Lady Vic- 
toria?« 

»Til Dem,« raubte Lady Viktoria, bragt aldeles ud af 
Fatning. ,,Med Dem, Frpken Wynn, eller hvad De ellers 
kunne hedde. Tit Dem, De dristige Bedragerske. Jeg ta- 

» 

ler tit Den, til den Pige, der er sorældreløs og hjemløs ikke 
er inere eller mindre end en Ratnkesmed. Havde De den 

mindste Anstandighedssøielse, saa maatte De vide, at dette 

Hus ikke er noget Ophaldssted sor Dein. Det er upassende 
sor Dem, som en ung Pige, at leve uden Anstandsdame i en 

Mandat Has, der er Enkemand, og med hvem De ikke er be- 

stagtet. De modtagcr Herrebesag til enhver Tid am Astenen » 

og vil paa den Mande vanære et stolt og agtet Navn, Fraken 
Wann. Som Grev Sankt Maure- eneste Slcegtning kom 

jeg sor med det gode at gjare Dein opmeerksom herpaaz men 

De trader mig i Mode, sotn om De virkelig var Herskerinde 
i dette Hug. Med Beklagelse tale allerede Grevens Benner 
om dette Forhold tnellem Formynder og Myndling, om hans 
Daarstab og Soaghed. Som Kvinde vilde jeg adsarc og 
raade Dem; men hvorledes har De optaget det?« 

Enken sagde dette med stor Pathos, idet hun betvang sin 
Hestighed. 

Dolores ringede nden at svare og besalede den indirek- 
dende Tjener med rolig, klar Stemme: 

»Vi! De sige til Grev Sankt Maur, at Frpken Wynn 
beder ham om at komme ind i Frokostoærelset, hvis det er 

ham mnligt.« 
Tjeneren bortijcernede sig; Lady Viktoria stirrede paa 

den unge Pige med slet dulgt Vrede og gjorde sig endnuUma- 
ge sor at gjenvinde fm tadte Fatning, da man harte saste 
Skridt i Forhallen, og Grev Sankt Manr kort ester tiaadte 
ind i Veerelset. 

Han hilste Lady Viktoria, som han, ester at han havde 
leert hendes rigtig Karakter at kjende, knn lidet agtede, med 
kold Haslighed og saa hen til Ddlores, som straks sttldkom- 

I men rolig begyndte: 
» 

»De maa tilgive mig, Grev Sankt Maur, at jeg sor- 
styrrede Dem i Dereö Skiiven." 

»Der dehnt-es ingen Undskyldning, min kjcere; jeg op- 
sylder til enhverTid gierne Deres Anmodning,« svarede Gre- 
ven med et saa venligt Smil, som Lady Victoria endnu al- 
drig havde set paa hans strenge, gamle Ansigt. 

»Lady Viktoria er kommen for at sige mig, at det var 

upassench sor mig at ba i Sankt Maur-Houie,« vedblev 
Doloreg, der tænkte sor adelt til at gjentage Enkens Former- 
melser. »Da Lady Victöria endogsaa paastaar, at det kan 
veekke Anstsd, ansaa jeg det sor rigtigt, Mylord, at gjentage 
det sor Dem.« 

»He-ad er det for noget Snak, Victoria?« spurgte Gre- 
nen argerlig. »He-ad skal det betyde ?« 

»Kun hvad ieg sagde,« soarede den adspurgte koldt. 
»Jeg dessgte Frsken Wann og troede mig som en ersaren 
Kvinde berettiget til at give hende dette Raad. Man taler 
om, at denne unge Pige dor i Deres HGB 

».Dvad angaar Folks Sladder mig? Lad dem snakke. 
) Men hoarledeg gaar det til, at man allerede ved det, da Fra- 

ken Wann knap har ocret her et Par Dage? J svrigt kan 
; jeg gientage, at jeg ikke bryder mig om, haad man siger. 
Jeg er Frsken Wynns Formynder og gammel nok til at være 

hendes Bedstesader. De kunde da ogsaa nak gisre noget 
dedre, Viktoria, end at komme her den og gientage erkeslag 
Snak.« 

»De kunde, Mylord, estek Deres Alder rigtignok viere 

Frsken Wynns Bedsiesader; men den Kjendsgierning, atDe 
ikke er det, er netop hele Forskjellen. De er ikke meget over 

tresindstyve Aar, og kkastig, fund ag statelig har De endnu 
ikke det Udseende, som gjtr en saadan Tale unrulig. Verdens 
Dom er i dette Titscelde saa meget skarpeke, som man hnerken 
kjender Frsken Wonng Derkomst eller heudes Familie. Om 
De im ogsaa pil satte Dem nd derovek, saa stulde de doq de- 
tcnke den unge Piges — —- 

».Jeg deder Dem, tal om nein Myndling som «Fr·ken 
Wann-U asdrsd Greven den talende need et truende Mik, 

som advarede hende ani, itte at overstride den yderste Lustig- 
l)ed, hvis itte hendes Ord stnlde viere fot«gjieoes. 

»For Festen Wyims Sti)id,« iorbedrede Ladv Viktoria 

dctfor saa hastig sont maligt. ,,Oni De end itte for Detes 

egct Bedtommende btydet Dein om denne Sladdet, stiilde 
De bevare hende for dens giftige Aande. Her i Huiet er 

der ingen Dame, der tan tjene Fioten Wynn til Attila-Os- 
dame.« 

,,Jeg hat Frn Holly.« 
»Hu HiisholderfteZ Jeg indtonnner jo, at hun er en 

Danie, men hun et alligevel tun Husholdetsten, og De ved, 
at en saaban itte er not i dette Tilfielde. Sporg Dem for, 
og De vil faa at horc, Mylord, at Fristen Wynn, da hun 
itte et befliegtet med Dem, itte tan fotblioe i Detes Has; 

» 

Forholdet inellem Formynder og Myndling givet ingen Be- 

rettigeise dertil. Jeg hat ovettaget denne utatneninielige 
Opgave af Pligtsplelse3 jeg tan itte glemnie, at jeg et De- 
tes Svigerdattet, Ente eftetDetes enesie Son; desuden hol-. 
der jeg det Navn, som han en Gang haabede at tunne biete, 
for holt til, at jeg vilde lade det besudle.« 
. Lady Viktoria rejste sig tpvende for at gaa; hun haabede 

at blive opfotdtet til at blive. 

Men Greoen aabnede ined alvorlig Attighed Dortn, 
folgte hende til Vogns og blev staaende ined bart Hoved, 
indtil hun var kjsrt bott; da forst vendte han tilbage tile- 
lotes, 

»Mit tjcete Barn,« tiltalte hanhende velvillig, ,,Deniaa 
itte btybe Dem om Lady Victorias Hadskhed.« 

»Men det gjot mig dog urolig«« soaredeDoloteg aloot- 

lig. ,,Naat Lady Viktoria end itte formaat at behetste sine 
Stagtninge og Venner, faa reptiefenteter hun dog disses An- 

stnelset, og jeg vil itte have, at man tcentet ondt oin Dem, 
Mylord. « 

»Die forglemmer, niit adelinodige Barn, at tale oin 

Dein selvz gjpt Dein ingen Sorget, vi ville not tunne brin- 

ge denne Cetberus til at tie og forebygge Folts Sladder. 

Jeg vil antage en Anstandsdanie til Dem, og jeg vil vielge 
en gammel fornem Ente, soin hoetten et sinnt eller fortryl- 
tende, altsaa itte kan ftenitalde nogen ilde Omtale, men foin 
ital viere et godt Bolviert, en Fiestning der imod.« 

,,Jeg beder Dein, gjvr ikte det, Mylord ! « bad Dolores 
nied bcvceget Stemme. Jeg — jeg et itte af god Fodfel, et 

ingen passende Beboet af Detes Has, fotdi jeg itte tan blive 

indfvrt i Selstabet. Min Pladg er i det stjultc.« 
»Dollv!« 
,,Giv inig Tilladelie til at forladc Detes Has, My- 

lotd,« stainmede Pigen under hans fotsttiettede og sprgmo- 
dige Blit· 

»Hvot vil De tage heii?« 
,,Ud paa Landet nied Elsebeth.« 
»Die kan jo tage til Sankt Maur-Part i Devonfhire. 

Tror De itte, at det vilde bahage Dein der?« 

»Der foin her, foin ovetalt hnor De er, Mylotd, vilde 

jeg viere lyttelig,« fagde Dolotcs ubetientfoint. »Men jeg 
tot hverten tage til Deres Landsiede ellet blive her nied en 

Anftandsdanie. Jeg bedet Dein, lad inig gaa i« 

»Men dette et Daatstab. Jeg vilde anste, at Lady Vic- 
toria tun vilde btyde fig om sine egnef Saget.« 

,,Jeg vilde alle-rede i Gaar have talt inedDeIn oin, My- 
lotd, at jeg itte tunde blive hos Dein.« 

,,Koindetne ete Gaader, toin jeg itte forinaar at lose,« 
fagde Gteven uvillig. »Dolly, jeg hat faaet Dein tjiet, og 
ved, at De elstet mig; jeg vil derfot adoptere Dem og give 
Dem niin tot-lige Ejendom, foin et uafhcengig af Fideikom- 
inis’et og itte ubetydelig. Blio hos mig, Dolly, og opliv 
mine gainle Dage.« « 

,,var gjerne vilde jrg itte det, hvis jeg kunde, « fvarede 
Dolotes ined taarefyldte Ojne. Mylotd, jeg elstet Dein ined 
batnlig Kjietlighedz nien ogsaa fra Dem stiller niin skjiend- 
ielsfulde Fødiel mig. Fothold, sotn jeg itte tot tale oin, sont 
jeg itte tan fotandre, tvingc mig til at fotlade Dein. Lad 
mig tejfc, Mylord; min Kjierlighed og mine Bonnet ville 
tatte Dein derfor.« 

»Jeg et ganfte fotvittet,« sagde Greven. »Ein-un i 
Gaar var vi saa lyttelig, Dolly. Lad denne Koindes taabc- 

lige Otd itte triebe adstillcnde mellem os. Det er slet itke 
nodvendigt at antage en Anstandsdamez gift Dein og De 
tan uden at viette Anstod bo nied Deres LEgtefaelle has mig 
fom min Adoptivdattet, viere Frue i Hufet. Melcoinbe til- 
beder Dein; vil De itte bonhøte ham.« 

»Nei, nei, jeg tan itte!« 
,,Eistek De en anden?« 
Dolores bajede sit rodmende Aasyn. 
,,Maaste Sir Basil? De har rigtignot tun set hain to 

Gange; men singe Hjiertet tandes let. Elfter De hami« 
»Hvis det ogsaa er saaledes, Mylord,« soarede Dolores 

med hsjhjiertet Optigtighed, »saa tan jeg dog itte iegte hom, 
fordi jeg itte et nogen passende Huftru for Sit Basil Nu- 
gent.« 

»De hat Ret min tjiere, og jeg forstaar og agtet De- 
tes Struplet. Men Meleontbe tunde De uden Betientning 
regte.« 

Han betragtede Dolvreö spændt; inen lieste intet Sam- 
tytte i hendeg bedtsoede Ansigt. 

»Jeg vil aldrig gifte mig, leord,« sagde den unge 
Pige bedrspet. Jeg hat aldtig tjendt noget Hjein, jeg tat 
itte tage iinod det, De tilbyder mig, og vil altid viere hieni- 
lss. At forfage er min Lod! Lad mig detiot drage et ellet 
andet Steds heu, for bestandig befri Dem for Der-s Mig- 
ter som Fotmynder, sont Futen McKinley hat paatvungen 
Dem.« 

»Aldtig! Frsten MeKinloit tunde tigtignot itte give 
mig Formyndettettighedet over Detes Person, fordi hunselv. 
ingen Ret haode dettil; inen hun gjotde mig til Bestytet af 
Deteg lille Fotniue, Dolly, og dennp foage Mast, sont jeg 
hat over Dem, vil jeg itte give Slip paa. Jeg ftler, at De 

horet niig til, og ieg vil itte mere lade Dem goa. De tan 
itte dtage ud i Verden uden Penge, og dette foage Baand stal 
fangsle Dem til mig, da min Kiietlighed ogmineBInnet ltte 
mere formaa det.« 

Dolotes smilede bebt-yet Drin vidste, at Gteo Sankt 
Maut tilde blive oed sit Fortst, os at huu faul-du« nur 

hun for-lob hont, ogfaa muckte opgive sm A 
lige Liv. Mcn Adfkillelseu fka denne ad 
hvis Blod flsd i hendes Norm smertede h 
Ogsaa ham maatte hun mißt-, som hu» 
skede. Denne nye Provelfe syntes f 
ter. 
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havde misket sk» 
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»Den-ed bliver det, mit Pia-re Vorm-« sagde Glean kysfede hende paa Bande-« »og lad mig uu ajdkj 
noget om den Sag. De bliver min Dauer, 03 jkg W vide at bessytte Dem. Tal aldrig igjen om at gqq hon« vilde heller-c opgive alt anbet, end jeg igjen vude MS Dem. Gan nu op paa Deres Væ1·elfe,Dx-llp; jeq »in-» sage efter en Ynstandsdame.« 
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Ub i Ratten. 
Med lettet Hjærte saa Dolores en Samtale ends s 

havde været lige saa pinlig for hende soin sot hendeg Vgl 
ter. 

Greven vendte føtsst titbage kokt fee Bordet ira kuik 
tesløs Sagen, det var ikle lhktedes hatn at finde imng 
sende Dame. 

Da Dolores til den scedvanlige Tid begav sig ukd i Moll 
gelsesværelset, hilstes hun her as He. Meleonibe, jpm 
kommen hid ester en Jndbhdelse as Greven Han jsksk 
sorgjaoes under Maaltidet esterResultatet as Lady Vickoks 
Besjg; ingen onttalte Formiddagens Begivenhed; Gkk 
behandlede sin Myndling med øm Opnnerksomhed ogsores 
lede hende for de forskjellige Gjæster, der koni otn Aan 
sont sin Adoptivdatter. Med Stolthed lngde han Usean 
til den fuldendte Hartnoni iinellemSksønhed, Aand og Tq 
nelse, soni Dolores var i Besiddelse as. Han var overbe 
ont, at hans Myndling vilde blive benndret overalt ognso 
alle Hjterter. 

Den alntindelige livlige Samtale tkodsede Melcom 
Anstmngelser for at tale alene tned Dolores. Hatt tro 

dog ilke at tage fejl i, at de Ord, han havde indpraget Ha 
Viktoria, jo nok sknlde have den ønslede Virkning 

Greven ledsagede sine Gjæster nd, da de sent bksdo 
ag Dolores skhndte sig hurtig op aa sit Vcerelse. Hirn ja 
sig paa sin Yndlingsplads og kaldte den gantle Etsebeth,d 
igjen taalmodig havde ofret sin Spott, ind til sig. 

,,Sæt dig ned hos mig Elstbeth; jeg hat noget at use 

dele dig,« sngde hun. 
»Det passer sig ikke, at jeg sættee inig i mit Her-la 

Nærvcerelse,« svnrede den gatnle Skotlcetidetindc. »Den 
undskylde, Freien Dollh; Inen jeg ved not, hond bei-Mk 
sig.« 

»Men jcg forlnnger det, Etsebethz dn cis en Zaum-. 
Kvinde, og jeg vil ikke have, at du stunk, naar jeg hin- nog 
at sige dig. Jeg vil ikke tale med dig«soni Heiskab, tnni sc 
en Veninde til en prøvet Veninde.« 

Den besalende Bevcegelse, der ledsagede denne Tale,b 
vægede Elsebeth endelig til efter niegen Modstreeben at sæt 
sig paa den hderste Knnt as en Stol for endelig ilteathan 
itnod Respekten. 

»Ja-user alt, Elsebeth, inaa jeg anbefnle dig den irre 

geste Taushed. « 

»O, Frøken Dolly, jeg soeerger Dem til, at icg not 

sknl bevatc Deres Heinnielighed! Er det et Hjcrrteatijiggmtsc" 
spnrgte den gatnle tned regte kvindelig Deltagetse. ,,th;! 
not bentcerket, at Or. Meleoinbe har et godt Lje til Te 

Jeg ved, at han gjør sig Forhaabninger. « 

,,Det ei« tnaerleligt, at alle tasnke, at jeg vil giftc 111 

nicd He. Melconibe,« raabte Dolores. Nes, Elsebetli, m 

Heinmelighed angaar hverken He. Melcotnbe eller et Hielt 
anliggende, den angaar forst og frenuncst kun niig inn« 

»Ja, Festen Dolly.« 
»Elsebeth, dn tnaa altsaa endelig ikke for-glennne, tiv 

du nn lige har lovet mig. Hører du? Sknlde JOIIJOW 
skille os ad, du maaske skulde vende tilbage til Monum- 

dit elskede Heiland —« 

»Saadanne Forhold gives der ikke,« svarede Euchs 
bestemt. ,,J Glcn-Kinlock hat« jeg hverken Born cllnix 

milje, den nhe Heere har sit eget Tjenersknb, og jegViWÄ 
en st«emmed for hain og sor deni alle. Der er fle Wer-V 

kan stille mig sra Dein, Fristen Dolly. Jsg sigek WNU 
i den hellige Skkist: Dit Falk skal vcere mit Fett« 

« 

,,Men jeg har jo ingen Slægtninge, har slet inglle 
»Just dersor behpver De saa meget mere en tro elW 

inde, soin elsker Dem, Fressen Dolly, og jeg elka dUJLW 
som De trceder paa. De var god dg kjcerlig tnod den ktatte 
Frøken Joc. og De har ogsaa altid været godniod mig, Vgl« 
dan noget, glemmer jeg aldrig. Jeg vil blive has TM W 

lange vi begge ere i Live.« 
« 

Hun sagde dette fnnpelt, sont nogetderfulgte Aillg 
nien hendes gainle ærlige Øjnes sasteBlik, den optisWHe 
givenhed, sont hendes Ord udtalte, viste, hvor dybt W sp 

det. Den nnge Pige var tørtl indtil Taarer. 

,,Jeg vil aldrig sorlade dig, Elsebeth, saa lcenge dUh 

der as ntig,« sagde Dolokes. »Men, Elfcbkth- leg msag 
dort her sm, unddrage mig Grevens Fornihndetskabs 

,,.Hoorsor det? vae- hen vil De saa?·« 
"»Jeg san ikke blioe her, vilde saa gierne bo vcd 

en lille Landst. Jeg hat talt med Greoen derontz th 

vil ikke give mig Lov til at rejse.« 
»Halt hat snldkotncnen Ret, Frøken Dolly« HVF 

det betyde, at en nng Pige, sont De er, dtog ontlrmg Ud 

Fornihnders Det vilde ille oaere passende, saa WA« m 

De dog selo vide.« 
« k 

»Weil Elsebeth, dn ocd jy ist«-, at jeg fplek nug UWF 
lig her, for-di dette Huet intet Opholdssted ee for Migs Xa 
Victokia var i Dag has niig, for at gjøre tnig vpnnttklo 
paa, at da der ikte ei« nagen Dame, der sorestaar GKM 

Dusholdning, var det upassmde qu mig at blioe htt- 
niener, at man vil tale derwn.« 

v »Ja UMk Lsdy Victdria slgek saaledes,« know 
gamle, der nu var bleoen belhmret, «qu- hak De Net, i 
maa De tagt et andet Sted heu.« 
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