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Hirn greb den Dar.nd, som dan rent met«iiift ratte 

bend«, duftede sLytet ud, og trat hain ned ad Treppen efter 
IS. Gadedaren dlev hastigt lutlet ad af En, forn bani 
Msrtet itte lunde se, oglige faa hastigt luttktester dem. 

Udenfor holdt en Troste og dentede: med samme febrilsie 
destiabed sont den, hvaemed Nanca ftr hadde talt, stusbede 
dun Llider tnd i den og fteg telv ind. Kasten ventede itte 

paa Bested, men satte aieblittelig fin Heft i starpt Trav. 

Nancn blev ved at balde fast pas Dliders Dass og 

gentog lnnftende ftne Avvarfler og Fo sitringer· Og alt 

dar ganet sca gesdlndt og Da rderraflende, at han tn d 

didste af ftz seld at sige, spr Vognen alle-rede holdt ndentor 
dst Hug, tot-i Jst-en havde aaefiet den fokegaaupe Alten. 

Et nn fl.i«tete LIid rsz Bitt ned arnriem den ade Gabe-, o; 

et Rand om »Wald dar ved it t irriJe sit »st) i lunö Mund. 

Mui kliman E emme ladi lixnzi c ·-n, den besvor tun san 

fortdidlit om at It isie pas t) ine. iit den h..d)e itte Vierte 
til at raubs. Lg nienz hun benenne- s:i, alt Lejliglieden 
tabt: so: h n var alleredx i;i:-e i Duft-t, oz (—Ll.tkeda:en var 

l.i:tet ekee lum. 
..T iine Bi·j« sagde Nncu oz slap feist nii lnnz 

Haand. »Vill!« 
»Volkes« srarede Extez og lom freni med et ttrntt 

Los oppe paa TrapDe-Afsut7en. »Du dar ja svært praciik 
Korn saa dek« 

As en Mond af Or. Sites Tenw rainent dar dette en 

IIesget ftar Anerti ndelse on en ixfadvanlig bseitekig Veiton ft 

Nach lud ogsaa til at blive qlad og nitkede fornsjet op. 

»dnnden git Mem med Tom,« fortlarede E-le5, mer-s 

san ftdd og lvfte for lein. »Den dilde bare have daret til 

Ulejlighed.« 
»Ja naturlig.« svarede Nenn 
»Raa,« Eorttatte ältes, da de dar toknniet ind i 

Stuen, og ban luttede Tsren, »du sit altsaa Odafpenk 
Iulgte be n roligt mer-t« 

»Som et Lam.« 
»Weder mig —· for bang lille Kadaders Eldld!« 

nkleerede Sites og laa distert vaa Oliver. Rom ber, 
Dring, og lad nttg holde en Præten for dia, deter lige saa 

godt, vi faar det overftaaet ined det samtan ca tnn toa 
ihnen af Olider da tastede den den i en Krag, satte Rg vaa 
Stolen henne ded B. rket, og greb ined begge hernderne paa 
ctidsr on jtillebe ham rxt for-an fig. 

.Se nu aller fortt. — ved du, lwnd d tte her er fcr 
en?« spargte l)..n dg lag en lille Pistol, dcr laa Paa 
Bart-et 

Ja, fagde Litvein 
»Wel! se saa h.r! Tette her er Amst, — og de:te her 

n en Lust-, —— oz dette ti.r er en lille Etunsp as en ge m- 

tlel hatt tli Forla inngl« Stkö lade-de Pistolen dde it 

smftorudeligt og an ho, geil-at. ,, Err kn, nii er den lade-«- 

»Ja jeg set det!« svcrede Lliv r, fleeld nde. 

»Vel!« Lg Jnddrudslyven greb v u selig am 

daattdledet paa Lllver og satte Pinalintxikingen iIa tcet 

pp niud hing Tinding, at Drenaen iite tunte dare sjg «or 

It give et litle Steig fra see-; ,,ders«.in du nu sig r et 

Miste Knat, t«.aar du er tun-met ud ined ring, undtpg n 

aaar jeg fast har txt til dia. saa bar du i selv Unme- 
Seturid h.le La. ningen i Ekullen pas »ig. Zua li siS du 

sulde faa Last til at fnatte iidin Forloty er det legit, du 

jeder dtt Fadervor forinden. Eiter hde jeg ded, er der 

ingen, der viide fpstge tyrrerligt eft.r dia, om du bliv 
etspederet vat: saa naar jeg gar nig alt dette Helvedeg 
Was med at fortlare dig Tingene, faa er det for dni egen 
Sty d. ..Forstaar du neigt« 

«Ieningen er tott ag gadt den,« fagde Neuen ind- 

trængende, og hun saa truende paa Oxider sum for at 

soc-one harn til at lægge taje Marte til hvert Ord, »at 
Ist-Ihn tamrner dig paa tverz ded den historie, du her 
sor, faa — for at hin itte sial fludre af Stole — sitzt-er 
du ham en Kugle gennem Davedet og risiteter seld at 

brenne til at dingte for det, taadan som du bar rtsilerrt det 

Oh hamangfoldige cndte Forre ninger hder evigeMaaned 
i dit Liv.« 

«ngtigt!« erk·ctrede Siles blfaldende. »Im nthi 

set tan alt d klare en Sag fra siz ide vfees-ten mutige 
Ord, undtagen naar de ryger op, for saa tvaerer de den 

Id. Naa og nu, da hin ved Bester-, lad as taa faa nagen 

Away saa tager di dagejter in Straber, til vi stal s 

ssiled.« 
» 

Maasse den næee U sizt til at komme i Vixtsonhxd 
soeb- de Stieg. Bitt er det, at han biev nieget liotig ig 

Mig, tyllede et Krug Pottet i siz i et Trag og beugte, 
sftu et lpfeligt Ov:rslag, itte ni-.r end en site Sile-s Eaer 

Inder Man tidet. Da de havce spiit (nian forttaar not, 
stottver hat-de tngen starre Azpstit), drat han et Pne 
USE Mstd vg Band, ladede udsprligt Nenca al L nd- 

Ins Ulytter, hats hnn itle ta- tede dem paa Slaget ä, kg 

heb sig taa paa Smara. Olioer sit O.dre til at lægge 
Iz, paatladt, paa en Matt-as paa Gut-et. Men Nonen 
itadiede kpl Jtden og satte sig hen foran den« hun ltulde 

ji passe paa at tunne vækte dem til beitemt Klotteslen 
Otiver laa lange vaagen, han tcentte, at Nat ev vilde 

sauste benytte Lejltgheden til igen at viste harn en ell r 

Ist-Mist i Stet. Wen hun blev ftddende tankefuld 
W ved Jlden og r- te sig itte, undtagen for nu og 

I- fstst We Syst Tteet af sagst og Bangen faldt 
Usjtttßdst t Sinn. Da han raagnede, stod der Te- 

sji Its Vorsatz Sttes git og puttede noget ned tLocns 

m sit en Mutte, der bang oder Stolen-sann 
III-I- Iccm ladede Morgenrot-. Det var itte Das 

-. Ost-M Hasses brandte, udenfpt var det merkt. 
sp» skg Ists-Ists M, ptmlen iyntes overttntten is 

: NO WI- Sieee, da oiivek keift- sig pp, 

OUUIUII sub W, bvis du vil have Mal-, det er 

just-Its 

J en Ratt sit Olsver vaftet sig og spifte en Smule og 
fvarede full pza et vtcmtent Spor»,gmaal af Stieg, at han 
var farbig. Natcy bandt btm (»as!·ten udm at se paa 
Pack dam) et Butsu-de om Ochs-m og Sich gav ham et 
ftort, qrot Styx til at koste om fig. Efter at han bavde 
kn« pm bitte Slag om Stultrene, kalte hatt Vtanden ad. 
Sites btev staaende et Ø1(bl(t, vttte htm med en bister 
Mine, at hart havte Pistol n i Sidelommen vaa fm Oder- 
fkatke, gred saa fast om hanz Hac.n), fagde Fawel til 
Nancv, og tret es med dam- 

dmne ved Tsken san cliver fig sm; ban hqabede at 

faa et Vtik of Na1«cv. Men tun hhvde igen tat fig den 
fokan Jlkem og hun itte saa meget som koste sig. 

2t. 

lltidekdeie. 

Tet var en tiist Morgen, da de toin nd paa Gaden, 
regninld og d·ii5enze. hele Natten hadde det regnet ltceitt, 
der ttod stere Pntteiz ag Vcndet git over Bteddetnei Ren- 
destgnknc. lst stifte, blegt Etcek as Tag tvæltede Ldtet 
itzt lstqdelviterne rg lisd de daade Tage osg de Ide ltiitder 

z inne-:- disbltelt sittntle. Jtle ett Modets Ejal dar ct le, 
l ovkzalt var Etadteme indntt tot Vindnerne. Føist efter 
i ct de lavde gaoct en gnd Ett;it’s, tagedess dit tiqtigL J 

Cis-dem- fokn de nri toin ind i, dir Ln .«terne for ket nieste 
alletide fl.itte, Verrtsliuie med l) midende Gaiblnss indem 

for liadde luttet op, hist og leer acbnedes en Bunt. Sca 
mette de Folt det- git mit Aebejde, Mund og Kdindet nnd 

Kurze med Fitt, Smaatoqne tned Dudessgsk og lsocnde 
Fiert1ce, Maltetonet m.-d den-J Spinde. Færdflen og 
Latinen votsede efteihaanden, og dlev heitne vaa det stote 
Toro til et peeteuente Spettatel, der totbadiede da tot- 
ditteke cliver. Tet var Totvedag. Dvndet og Statnet 
daa Totvet git En op til Anklang og en tvt Damp, der 

steg op fta de endelsie Retter Kreatttteiz blandede sig med 

Taagen. Binden Zlogtere, Ktirgdkivete, Gadedrcnge, 
Zuvetnagte, Tagdkivete var studede samtnen, og Bunde 
gIede, Kser hielte, Faat biirgedr. Svin gtvictede, Pran- 
gere sttaalte. Em, Rud, Lin o; Klingt-n af Butitstlots 
tet da hafe Vecel fta Vættslnisene lId ud over Totvet, 
dort udastede, nba berede, lasede vg ftidne Stsltelfet Unf- 
fede og ftubdede sig ftem gennetn Stimlen. —- Men Sitesz 
tog tun liden Notitz af dct altteitnmem Ct Par Gange 
nittede h.-n til en betenlt, ag lige san incnge Gange knot- 

toa han Jndbydellen til en Moment-koni- Foiresten blev 
tun v.d at atbejde iisg med Allsnerne ftent gennetn Stiinlen, 
indtil tun ndelig, stadig med Llivct i Otandiii, verstim- 
pet nd at ten. 

",,Nsada, Hinka vritziede dein og saa pp vaa it 
Kirteut, ,,strats:— 77 Tit maa stisette dedteud. Hin ittetaodun 
paa Etanteriie, din Tiiven!« cg li n id:tede haaidt i 
Llidets Hnandled — hooietter cisvek flog over i et Eisan 
tdtt Trav og bo’dt, tin godt sont dein tnnde, Stiidt med 

Jndlxrndgtnvem 
syst tn de vor kommen et Ethlle udenfor Vom 

saqtnsde Eitesis Forten. H n list-de set. at der l).-.g ved 
dein totn en toin ziiigtvonm Ta ngnen iiidhentere dein, 
tpurgte hatt ined cil den Heili, lied, foin lntn var Mund tot 
at oddiivesI otn de inciiitte tske n;ed, —— »Ja, fid tun od!« 
tagze Austern Lg ltin linke til: »Er det Den-·- Treiigt« 

»Ja del et let det!« sinke-te Zites og san stint part 
Lliver on stot lisg txt-n tiltiiszcii«.,t Ha. nIen nxd i den Lom- 
me, txvoi Pistolen dar. 

»Ti« »Ist-er hat ti.t garnt for streift for diq, li, ad, 
ntin Vent« tpurgte Kutten, sent im, at Qlider dar taa 
foipuitet. 

,,J,tte Spark« tattlatede ZiteS, ,,det et dein vant til 
..Sc«a’ tag her ved min Found, Nde cv med digk« 

—- Oa li. n djad OLider vp i Bannen hdor Kutten degede 
paa en Bitt-le Ecktte oq lagde, at det tunde de satte fig. 

Te leite taa fatdi den ene Fjetdingvejpal eft r den 
anden, da det bled Olivet inek og mir gasdetulcm hsot 
Sites vitde hen med hom. Langt ein lange tin de til en 

Kro, hdoe en Zidevej deejede at, her doldt Bognen. Zitez 
tkavlede getvindt af, studig holdende Olivet i standen ca 
idet han littede ham ned, faa ban eddetst crndt pua baut og 

? tlattede betyzningifnldt med tin enden daand paa Side- 
loentnen. 

»Fort-el, Dienst« tngde Kutten. 

» 
»Dein er en Trideet,« tvakede Eise-. — «En iigtig 

Tvardeivet’ Brod Dein bare itte otn hast« 
»Nej faagu!« tagde Kutten og satte sig til Rette. —- 

«Det et ellerz et ndsseligt Beth« Deemed tstte han. 
Sites bled staaende, til Vognxn var foetvunden, og 

trat tia at igin med Olider. De deejede ind daa Side- 
dejen, git tange, fokbi Lantsikder med state Dunke, og 
iteetmede sig endelig til en Bd. Men first eftee at de 
hat-de biet ude paa Matten et Pat Innere Tit-, spgte de, 
bcg vtn Dutene og longö Fladem ind i et gamtnelt Betts- 
hts medudvistet Stilt, i livis Ketten Zites destilteMiddagSs 
mud. Gesteine der inde tdg ingen Notits uf dein· Eiter 
at de havoe tpxst noget Mad, fad de lange, Siteö tratteeede 
fig lelv med den ene P.be Tobak estct den and-n. Gitter 

.tckntte, at nu stulde de vift itte langen Tteet aq en 
» Smule bebe-set at T.-dat5iegen begyndte hqn inatt at nltte, 

og fildt tilsidft i Stdn. 
Det dar mett, da han bl-v valtet ved et Puf as 

Sind Dein for pp og tamlede sig fainmen dg laa sig otn 

og apdagede, at Zites tad i foitkvlig Samtale med en 

Bande vkd et Krus Ol. »Ja vel,« fagde Bonden (der lob 
til at viere lidt ilde ellet —«— liqetam man nu tager detl — 

del tikptp as at have druttei en Del), »n« ital den stetige 
h;eeneftee. Gesten bar jo ingen Las modi Morges, og 
det et en god dest. Deus Staats-« 

ifKunde jeg og min Dreng itte faa Latt at tm et 
Stute medt« sputgte Sites ag sisd Øtitteuiet odee til fin 
nd Betendt. 

»Ja, heil De can vme fæedtg tm med det ianime,« 
sagte Hunden, »Er der betult, Bettat« 

»Ja, denen der hie betalt det hele,« tvatede Opvaeti 
ntngspigen sg degede dem Sile-. 

»Hei hie nn,« eetlæeede Banden need deutlen Mand- 
Heerdighed, »Im stal det detpde ti« Caa gtndlede dein et 

— 
P ir Øjedlikle med et lacire tantetnldt Ansizt og tog 

( 
rdan 

Sileg dnand og forsitresdr. at han var et nvsleligt ennei 

sie. Sikts linker-z at hakt viiok not um Gna, — og 
bvig Bonden havde varet ædrn, havde der ogfaa veret god 
Grund til at tro det. 

De velflede tat endnu nogle defligheder iagde Farvel 
i Stuen og git nd. Oovartningspigen lamlede Krug og 
Glas stimmen, vg nied hegte Dienderne fulde drev him 
hin i Diren for at te dem tm. hellen, hvis Sloal var s 

blchst drultet idenz Fran.ekelle, var allerede for Vognen 
B nden brugte et Pak Minutter til at .lvitte den op« og 
til at somit-e Kerlen og hele Berden vm, at den var et 

magelsst Dor. Sau lrsd han op ved Siden of Sites og 
Olirer pg beordrede Guardslarlen til at flippe bestens 
Hovedtti. Da Heften fik Havedet fri, gjorde den sprft et 
haanfl Kalt med det op i Luften og rendte det detefter ind 
i Dagligstuevinduet lige ded Siden al; lau reiste den fig et 

Ojeblit von Bagbenene og llaprede endelig i starp Trov 
ud of Bven. 

Det var nieset weilt og loldt. En told Taage fteg 
ov frn Floden og Cngcne pssa bxgge Zider as den og lagde 
sig oder de sde Marter. Ter bliv itte talt et Ord. 
Ol3ver lud og liod lammen, hell fortumlet at Spænding 
og Angst; hnn bildte lig ind at se allehaande ulzyggelige 
Stillellcr i Traum-, ltiiS Grene lvajede fiekn og tilbage 
ligclcin i lpsgelienqtig Ftvd ovcr dct liest Tote Lanistnd. 
Tel im lorlsi m Ritte, bist-s Ur l det iamnie flog « Fig » 

et kns tun den cndenE de Vejen fcldt et Lassin ud ov r ! 

nogle ai Kir. egaardens Grave- og over et gnmmelt Tra- ( 
l5n entoning Niilen of (: ntm de Vnnd et Stid i Nærhedin 
og Ast nindens Eulen i Træcts Binde lId svm dcenipet 
Mufit over de dsdeg holtelted. 

Lorgt oni lange holst V.sgncn. Eiles stod of og 
sagde Farvel og git videre, st.idig ined Olivcr ved daandem 
J Mudder og Muth ad ode Smaaveje og over nogne 
Marter gil de, indtil de san Lyfene i in VI ret fornde. 
cliver tunne flsnne, at der vor Vand foran dein, og at 
de narmede sig til en Bro. Men lige sont de naaede hen 
til den, dreiede Sile-J of kg git ned ad en Slrnaning. 

»Vandet!« tantte Oliv-r og blev stiv at Strai. 
»Don bar bragt mig hen til dette Ide Sted for at nvrde 

mittl« cg ban dilde til at kalte sig ned pun Jordkn og 
staats lca godt lmn tunde, for Livet — — — 

Men seit rvdapede han, at der liqe foran dem lau et 

enligt, totfaldent Dus. Der var merkt overalt, Duset lca 
fluinnielt da ubeboct nd. Stcdiq nsed clivers Donnd i 

im git E les lien til den lade Tor oq loitede Klinterk 
Toren git od for bcns Tit-l, og de traadte ind· 

2·- l 
i Indbtud t. 

l »Anltesj!« drelte en has Steinine itamrne Nu, de dar 

l 
troodt ind. 

»Und leer med dei Vealk« foorede SitIS og strenge-de 
Z Tier »Im og losz, Tobtt«-" 
l »Ho! o, Kammeth ftrnnlte Stettin-endigen. »Jetzt 

s og fus, Bann-n ten og los-! Visz Heeren ind, Varnedk men 

x tng oa v ogn so st, teissenekei« ca en Etsvletncegt, 
eller l,vkid ket nu vak, bltn tylet eitek den sooende, den 

fornke eg lnoldede ins-d iklltltsei. da den faldt. Ztsutsz eine 
dar der en tmnidntlt·n, som tnumlede nkget. —- »Es-m 

; duc« site-alte toa Steinen-n tm soe, »Mit S les er tser 

ndenscm rg derer inzen til nt tcge 
« 

iinoo lioins Hat dn 

fnkxet Gntztgekne sp, l)d.;d, ell.r stal nie-satte Lytrttcgen her 
ltjalpe tem tun Gledt« 

list Var Føddek iS’e1-bee dnntede hurtigt lien over 

Mulden og i en Tor til bszre V«st: iig fsist et fdagt Instit-r 
oq den«-e det Individ. okn lxvccn net-n engeng i det fors- 
gaeunde bot lto t, at ltan linksbe en anglted for at thlte 
getinem Ni- sen. 

»He-. Bebel« sno slede Binnen, i viekeltg ellee foesiilt 
Glæde: ,,veerg«g:«d, Dr. Biteg og toni ind!« 

.Naa du! ind need dig fortt!« foqde Siteg og ssubbes 
; de clivee fee-in toten fig; «rud dig eller jeg ten-der dalene 

af diql« 
De tom ind i en lot-, itnmmel Stue med en Kattelovn, 

der eig, et Bat b.Ist5aldi,e Stole, et Bord fomt en grun- 
me gammel Sonn livospxo en Mund lau, soo long bon var, 
med endet-ne meget hojere end dooedet, og eoq af en long 
Keimme Monden Den i en tobatsdtun Froste med ftoke 

! Mammon-en eiteonqult datstoktlade, spraglet gloende 
? Pest og gudune Butsu-. Tobo Beatjekn (tbi ban var 

det) bavde itte Oveiflod of deme- hvetten pao Vopedet ellee 
i Anfigtet; nien det daoe hin book-, var todt og tnoett 
Sonne-lieh og dem strsg jeeonkig igennetn det need et Poe 
ssidne Its-geh der pevdedeg of nogle stote nagte Ringe. 
Don vor lidt over Meilen-beide og en Smule tondbenet, lod 
det til; oog gjokde den sioftneevnte Oniftetndiqbed intet sont 
helft Stank l den levmoe B.undring, hootmed hin betten-,- 
tede fint Reamstavlee i deines onst-jede Stilling. 

»Aften, Bittks togde lan on vendte Ansigtet otn ntod 

Dime, »Altede mig at te dies Jeg vor natten bange soe, 
at du daode ongioet den, — too hat-de jeg gooet tun den 

olene....Hall-16t.!« tiltojeie hon fokbadfet, da han fit 
Oje paa clider. Og hen teil-e sit over Ende og spargte, 
hves det var. 

»Bist er Dtenzen — fotstoae a.1,« fvirede Sites og 
trat en Stol hin til Katteloknen 

»E« at Fett-ins Tienge,« it oolede Botney geinende. 
»Oho! of Fogine«t« gentog Ioby og too paa Oliver. 

«Silten en httllant Gut til de gamle Tamets Loenmee i 
Ritteenri Tet er jo en hel Somme, det Fing-P 

»So-o —- hold nu on nnd den!« after-d Sites hom 
I utaalmodigt, og hvistede noget til h:m. Doorettee De. 

Tobv flog en baldig Latier on os bearede Olivek med at 

glo soeben-let pas h.1m. 
»Noo,« togde Sites, der haode tot fig, »ja holt vi 

lau tunde faa noget at späte og dritte, mens vt sidder og 
ventee, soo fteommer det jo olttd op, .- mig qtk det i alt 
Foldl.. ..Flnt dig berhen til Jlden, culp, og hvil digl 
du steil nd need og iRnM 

Olioee stieeede tovs og tottkeeemt tm Sile-, trat soq 
sin Stot hen til Jlden og satte sig og stottede stt beandende 

Dooed i Dandemr. can vidtte seien-, book han var og 
hvad der tereqtt omlrinq hom. 

Jmidlettid hadde den tinae Jtde, Bettler-, M UDAM 
Mad oa to zlaster srein paa Variet. ..Naa.« sagde Tsdy 
og reiste sig, oa hart stillede sorsigtlat Pideii, sotn liaii davde 
rsaet ud, lien i en Krag, og git saa den til Botdet, »til 
Lytte med zotretniiigen!« Hin stæntede sig et Glas 
Brandevin og stat det ad. Sites gjorde ligesaa. 

»Gott eii Slnkt til Drenaeiit« tsade Todv vil dee 
Glagset halot. »Nei- med det, Tote-Dieng!· Da da 

Llioet saa angst od og dad sig sit: Sig til dun, Bill, at 

den stal dritte det!« 

»Ja det er vist det taadeliaite, dn!« driintmede Siteg 
til Olider og tlastede ined Daanden paa Lotiimetn »F- 
stal staa i d.t, otn ntan tlte dar mere VrIvl med dain end 
ined en del Bande T)tavetaiiine· Ned ired det, din tratilste 
D—-Tatnd!« 

Forstmttet stdndte Llidet sig at dritte Ltrasxtdediiien, 
og sit siedlittelig etvoldsomt hatte-Ansam, livad der inokede 

Todd Biieljern og Barned meaet og endog oilottede den 
tveete Dr. Sile-S et Sinn- 

lsfter at iaa Sile-J dadde sdist tclidet sit need Beste 
et Psr Minidtulde Brod nid), laade den og Todo fla. 
Barnev svodte ftg iiid iet Treppe oa ittatle sig paa Giildet 
deiiiie ded Jlden. Oliver dled iidtetile naa fin Stol. De 
andre tov ellet lod, soin de sov, iiigen rette fig, nndtaaeii 
Battied, soiii dar kptie et Plir Gange so: at toinnieKiil 
vaa Jtdeti. Tiliilit sant Oliver den i en tung Dez, door 
llan sdntes, liaii flxttcde oin i stitntle ljtader ellet gtt oder 

iii Ide Kiltegaatd. .Jndtil dan vaaancde ded, at Tedy 
Brætzetii stira a od og sa;:de, at Klotten var dalv to. 

J et Nu var de to andre pas Beiseite og travlt ovtagne 
as de soinokne Fordere-denen Sile-S og Todn trat i detes 
Loerstatter oa dankt ftoie, instte Tortlokder oin Halse-tu 
medenz Bornio toa steni as et Eli b eii liel Tit Tini-, som 
lian stdiidsonit tiiitsede ·i deres Lointner. 

.Kiiallerterne, Binnenk« toiiiniandetede Tuba 
»Der er de,« site-rede Barney og tont med et Pai- 

Vistoker. .J dar selv ladt deni!n 
»Bllk« saade Todo o; stat dem til sit. .Dirt—(s.ns 

truinkdat—-B as:idldgtlr, — dar di iiu altina med-« 
»Ah i Lidin3« ivarede Sitek —- «Std oS Tomines 

stottene Vom-til saa gaar vi!« 

H n og Tilsn fil liver ratt en lyt Anotteteen as Bar- 
ney, tont deiefter gav itg til at tnadpe clivers Stag. 
,,Naada!« saade Eilis og ratte Daatiden irein. 

Fitldstaendia iortiiinlet as Tag-nd udante Anstrenqelse, 
as Ltiiten og at Brandt-bitten lagde Olider inetattist sitt 
Hacnd i duns- —- »Da tig taa ad, Bat-denk- 

Birneti git iid i To en oa toiti itsatg tildaae og sagde, 
at der var ingentin,;. Te to Invetnagte trat as med 
Qliver. Born-n itaiiaede estcr dein trodte sig satt igen 
ind i sit Tanne, og sti. r.l«ov det naite Dies-lit» 

llde riir det dalaiiioitt, da iaa t t in Taage, ot 
clivetz Haar og Die-hinan daa et Par Thutter dtev helt 
daade. —- De dreier-e mit ind ov-r Bioeii da den imod de 
Uns, sont hin for daode iet. «Jgetinein Byen!« lidistede 
Eile-: »der er it:aeit, dir ser oS i Nat!« Den lilte Byz 
Hovedgade dar gciiite rigtig ogiaa itdtod. hist oa lier 
solt-l et svagt Luistlii no ita et Sovktaminerthm oq nli 

da da sirjllisxedss Tltottesätiltigden as en Hund-:- dase Blat- 
fiii. M- ii de iiiodle itte est Sterl, og de var ude as Biien, 
ka Kirte lltct flog 2. 

Te at saa til teie til oa drejede san ai til veitrin 
Ta de davde pack-i tidl over ti: tnatt zierdmiiveL t.ni re 
til et ei-liat Qui-, d.r loa litt-e dlkg en Mur. Ratten licen 

et siiiise for at trcklte thret tllilreze Tom, sini est Kat, 
on paa Mit-en. »Im Dreiiai«ii!» saade tan: Jan-g tiatn 
o.! jeg st.il not tHie dali·7« ca indeii Olivir sit s t sisg 
om, li ode Eil-S liani i Artnsdiiliiingetne og lottede l) ni 

op, og det ins-te Lillnit laa dasi med Todoi Mag-set 
online vid den andJi Eide. StratS ester tot-i Sile-J ouet, 
og de t.stede nett niod t,«·uset. 

Inst tiii degeed Llioer, helt fta sia selo as Etat og 
Fortviolelse, at dit aialdt siiiddrud og Tydeii oa niaaste 
Mord. Dan flog Hæiideine sainmiti, et Mantiss-Kobold 
uiidslad dani. Ttt sotnilide for hatn, deit tolde Ened 
sprat dani nd as Pasduk Beneiie titnde itle date limi, 
dan soldt paa Kna. 

» 

»New dies-« livistede Sites ratleitde og trat Pistolen 
od as Lomtnenss »Eller jeg sinelder Hier-ten nd at Hode- 
det paa dlg!« 

»An sor Gnd t Hintlens Styld!« dad Qlioer, »lad 
mig aaal tad mig lode og do derttde daa Matten et Stede 
Jeg ital aldrig tomnie titdage til London, — aldrizk qu 
darn.lijertig, tding mig itte til at stjceket For alle de 
hetlige Engles Zliild, var darniliiettigIss 

Sited dctidede en sriigtelig Ed vcl spmidte Oaiieii daa 
Pistolen. Men Todd stsd den til Sie-e, doldt Hoanden 
for stunden as Olivet dg trat datn med lixn mod Dasel. 
»Hdss« tagde dan, »dit gtar ttte dei!. Nu tan du jo 
sige et eiieste Mut tit, saa masir ieg Dooedet paa dig nied 
et Duft: det got ingen Soj og er ltge iaa ricett. .Sqq, 
Bill, lad de saa saa Stoddet sra Vindiiet:...:-:t.-1 pua 
mig, nu et den taradsig igenk Jeg dar sit ist«-, dkk p« 
teldre end dan, saa Butsit.der en Minut eller to i iaedan 
en tild Nat-« ; 

Skles di ndede og lynede tnod Fogin, soidi daii hand- 
stittet ham Olioer med paa iaadait en Tur, og dingte qtt 
imens iatt, nien todt-it sit Batjetn Tpiiy h«g«p »l, og 
Vindiiedi åtoddet sprang od og iv ngede nd paa hatt»sler- 
tie. der var et lille Vindue (daa Vlis tg Blutin M m 

daldsjette Fod odpe, det dsite til et Stags Bivggeks fkk 
Enden as Gangen. Vinduesstladningeii dar saa smal, at 
dutets Bedoere sagtens davde sundet del ufornsd.nt at 
datte den sorsvarligetez nien den var dog altld old not, ijc 
at en Treng at Olivetg Storrelte tuiide tleinine fig ins 
igetiti in den« 

Den tutstfætdige Sited sit ogtis skspe Vjupmt 
durtigt drudt op. — »Se: du nu, diii D- Malo-« 
dvtflede hatt og lkd Ldset fra Blcndldgten falde llge md 
paa Oltvers Instin, »nit sitiddek ieg dig deetnd igeimmk 
Tag Lyglen dei! saa lister dit dig op ad Jeapdeti lige fpk 
og geiinem den lille Forstiie og den til Gadedsrem og den 
luttet du od, taki vt ton sl ope ltidl« 

«Derer en Staa total-ein sont, du itte tatt naa,« 
todt-tei- Tobv« »Seit en at Sie-im- t For-um » im » 
mat« »Du, Bill! derer tte Stole, med en dejltg dlaa 
Cupimtlnti oti m toten-di deitiv m, dei kk den gemi- 
Daities Haaden.« Montana-) 


