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Aftenen faldt paa, da He. Broivnlow siegnd as en 

Maske og bantede sagte paa sin Gadedør. AEiter at Do- 
ren var bleven lultei op, siegendnu to Mcend ud as Vog- 
nen og toa en.tredie Mand imellem sin, sorn de forie ind 
i Dasei, op ad Etappen Den iredie Mond var Moritg. 

s« Paa Døriærstelen ind til dei Værelfe, sont Hi. 
Brownlow haode anvisi, bleo Monte- itaaen"oe. Hans to 

haarrdfnste Folnesoende saa spergende hen paa den garnle 
Herre, som oni de veniede nacrmece Ort-re- 

»Ja, ban ved jo Bested!« sagde Broionloio ,..f,)vis 
Han vægxer sig eller lxare saa rneaei sorn rører en Finger, 
saa iaaer Te hain med ben paa Politisiationeu on meldei 
heim paa inithlnsvar som Tyvetnæni og YedranerL 
Bestan Dein ni1!« iilføjede han, da Monks stadin nolede. 

,,Vil De have Sagen ordnet i Mindelighcd, san tom ind 

on scrt Dein-paa den Stol der, den bar tiaaet on oentet vaa 

Dem i lsele to Dane. Hvig itte, saa sandichjcklpe inin 
Gudt saa er Te i annne Nu i Poliiieig Bald, on hdad 
Straf. De da vil komme iil at lide, vil i al Fald jeg helft 
latc Veeie at iasnte pa-r’« 

Montg trat naa· Stuldrene on nit ind oq"satte sia 
paa Stolen. »Bei er saamænd en nndelig OpsørseL at 
rnin Faderzz bedste Ven!« sagde han, on toa Hat op- 
Kerpne as. 

Broinnloir liande nivet erre til at lulte Døren oa 
til ssrsi ai tommc, naar han rinaede. »Jen« svarede hart 
san, »dei er nehm fcsrdi jeg er Deres Faders celdste Ven, 
at jeq aerne vil staane Dem, Edward Leefordl Dei er- 

sordi Fiaab on Diister fra rnin llnadonr inniier sen til 

hani oa til lianci stonne Zotten der ha tidliqt vendte til 

dage til sin Gnd oa esierlod miq liernede ene oa torladtx 
dei er, sordi Derei- Faden dennann endnu en Drenn 
lnirlte samtnen med niia oed hendeg Dødgleje hin Mor 

aen, sorn innig Himlen itte nanne heitenit dct anderlereisi 
stulde have aiori hende til min Hitsirnx det er, sordi jea 
hana ved ham, at jen, trodg ali, vil soae ai frelse ban- 
Spul« 

»Na det luder io nieaet tøni,« saade Monlg ester ei- 

lanq lJdiarise lwnr lian haode siddei o- annaet paa Stolen 
»Men hoad vil De niqu 

»Dir har en Ver-den« deanndie Brolvnlmn 

»Im er enesie Bann« risvrod Monts l)am. Tet ver 

De jo liae saa nodi som ien.« 
»Im ved,« forisatte Broiunlolv resliai, ,,at De e 

eneste Barn af dei uialiae Visaieftan sont den inodisndr 

ligsie Familiestolthed inana Dereg Fade- til at indaac 
tom pnri unai Menneste. LIa jea ver-, bin-r elendint des 

Etlfgieslab blen, hvordan Kulde da Liaeqnldinlied oft-stei- 
as Had, Vanunrlie, Former-messen indtil Acsatefollene en-» 

delig siilteg on sonte dver for sia at qlemme, i nne Ofm 

aioelser. For Dereg Moder lnltedeg det: ovre naa Fast 
landet git bun buriiat op i en Svcerm as letfrerdiae «le 
spredelser. Men Deree Faden tom dcsa var ii Aar nnare 
end hun, led lcengr. Tet varede lernae, for han sandt 
Trost men De ded, at han fandt den!« l 

Monls ioa Zjnene til sin. »Nei« saade ban torti 
»De ved det. Dei er nu 15 Ulr siden. De var dens 

Gang tun ll Aar, oa Des-Es Pfade-r var tun til endnus 
Saa var dei, ban stifiede Betendistab rned en fortsenvcepl 
rende Søofsicer, hvis Keine var dsd et halv Aarg Tid i 

For-tiefen Der var to Dotte: den ene en nndelig niiten- 

nsrig Pige, den anden et Born Paa en iosire Aar.« 
»Ja hoad tonnner dei niia ved3« sdurgte Monis. 
He. Broivnlow overhørie Afdrydclsen. »Den aamle 

Søosiicer on Dereg Fader var blevei Naboer. Betendt- 
tlab blev til fortrolig Omgang og til Venstab· Deres Fa- 
der var et benaadei Mennefte, lsan liqnede tin Sosier i baa 
de Siarl og Anstat. Den gamle Ssosficer sit harn inder 
ligi leer. Give Gut-, ai dei var blevei derved! nren Daiiess 
ren gjorde liae saadan. Jnden Aaret var nde, var Deregl 
Fader lnntiet til hende ved de helligste Baand: han oarJ 
blevei en ung Piges sorsie og eneste og brændende Mer- 
lighed!'« 

»Bei er en iemmelig langirutlen Historie!«s bemerk- 
tede Mantis og flyitede siq urolig paa Stolen. 

,,Ja,« sagde Brownloiry -»for den er fand og sorgeligz 
og deier tun Linken, der er fort. —s Nat-! saa dpde ende-; 
lig en «af de rine Slsægtninge, for hois Stnld Der-es Faden 
i sin Tid var blevet osrei; og han efterlod Tieres Fader sir 
Universalmiddel mod al Fortrced," nemlig Fortune Dei-es 
Inder maaiie reife iil Rom, book Aroeladeren var ded, 
det var nodvendigi, at han iom selo til Siede. Nceppe var 

dan lommei deriil, set han blev dodssyg. Og itte saa- 
snari sit Deres Moder i Paris det ai vide, fsr hrm iog Dem 
med og styndte sig til hans Dem-leih Dagen efiet hendes 
Antoinsi døde Deres Fader, uden « uden at have faaei 
gjoti Testainenir. Og saaledes iilsaldi hans hele Forniue 
hende og Dem.« 

Monts havde ilte sei op, rnen han havde holdt Bei- 
ret og lyttede i storfie Speending. Nu retiede han frg pan 
Stolen, svrn oin han følte sig leiiei, og sit-g med Lvmnieil 
isrilaedet over den brandende Wande. s 

Brownloio iagttog harn ufravendi. »Ist Deus Fa-; 
der reiste til Rom,« sagde han langsomt, »tom han op till 
mig.« » 

»Det hat jeg aldrig hsri noget om," bemerke-de Monts 
i en Tone, der siulde lnde danito, men klang as en abe- 
hagelig Overrastelse. 

»Don tom og beitoede i mit Berge fotslellige Fing. 
detiblandiet Poeten-i. han havde malei as —- hin statiels 
unge Pigr. Sorg og Samvitiighedsnag havde gjori harn 
til neesten en Singge as sig selv; han ialte helt forsiyrrei 
om enUlytte og Siendseh som han var Styldl t,,dg han 
betroede mig, at »ligegyldigi hvor meget han saa sinlde iabe 
derved, a iede han ai gore ali, hvad han elede’, i Penge, 
oette en; el at den Art-, der nu var tilfaldet hom, sasi sor 

— res Moder og Dem, og sau, med Resten as sin« Fytwus 
flygie »das Laudeifor bettarrdig, —- jeg sorsiod o not, ai 
pan hande itte i Sinde ai ygie alenet Ja, it e engang. 
til mig- hans dyrebare So iers Elstede, sagde han niere, 

n lovede litt-i»v ai heut stulde strive ali. »Weil denkt-in iu- 
,ei Beeni Senete, ester hanö Ded, tog jeg ud aa den 
ISWIIWWVHVCM Sluepladsensor ans.-s«— oxbx»-" 

lie. Familien-var«f9t.stiundet-.en,llgesii totindeangen 
Friede horchen-Wer par..iatet»sor.mig at see-M » 

; »Mein-tand- rttednx ging atttnile verende. -. 

.- istllien Dr« Brett-nieste tyttede ssin Stol: wettet-e den til 

Den-. »Do, dir-«in exiid je akvrtxderfxforisaiie han, 
« ioin eittia etidjali fd Web its en Sisrres 
ihm-nd tasiei ind paasmin eisog blev frelfi as rnig —- —« 

i-»..«,kva.ktgx up Mk tex« det txt-. C Most-« 
» a, a mig! geniog Brotvnlo ,«»fes-Wn««hjie, De- 

as 
4t f ;- « 

, 
d 

us innige Farbe sie-net hat forten- keitsNavu for Dele 
Naa janltsnn -—L— en Gang blev jeg slaaet as, saadan en 

Lighed der var mellem ham og det Poe-trotz fom Yeres 
Tan havde betroet mig. Men saa blev Drengenstxaalet 
sra mig, som De ins ved — aa nej nej nei! lnd mig nu vcete 
M fassDeres Bencpgtelserl — ogl det var mig ilkle inuligtk 
at sinde·"l)ntn igenl Dei-es Moder var·død, Dennr den- 
eneste, som tunde lese mtg Gnaden« Man sonde, De ·vnrj 
reist over til Dei-es Plantage i Vestindien, see at nndgna 

Strassen, sotDere lastesulde Liv her i Landet. Jeg erj- 
sste Hur-Deut MZU derovxesortalte mnn igen, at De var 
i London, og at De onigiltes det samme Pat, som De han«-- 
de ssgt samtnen; med l-·Detes Løninielnlder. Forgæves 
ssgtesseg efter DM«Mstsii Don that- jegstsensset Dems« 
« 

»Og hvnd Ismtlkcsspuegte MmW-sfrwkts-sqk- rzjske fig. 
",,Vvad ex alt det-sdr Snal,.D·e bygger.op pan enindbtldt 
Lighed millem en llille Sterns Kneegt ,ng nogetSnsnteri 
ns en Afdøo2l De ved jnjkle en G,an(«;, om der lom et-; Born udnf miv szdeis —--«Forsytidelse!«- « 

s ,,Nei,« snade Her Bwtnnlow on reiste sig4«li;reledes,l 
,,ieg vidste «det itle indtil »for- 34 Deine-Mem men— ern vers sieg eilt. De hnr cn ,Brode:. og De ved det. Der virr et 
Testamente efter Deres Faden somDeteH Moder Ali-net- 
ajorde. og De ved det: sdr De hat drnget Furdel nf det! 
Der var Beviser, lange undertrhlte Beviser, om Derei- 
Broders Herlsmst og Streut oq De tilintetnjord3« Bevi 

Ferne soxn De fortalte det bogester til Dereis inodlsydelinet Stall-binden Jndenl --— cherdige Søn og Lønntsnliz on 
·l·tryster!"hverchrd’, De vetslede med den Keltrineh er·ini-: 
l)ekendt,« Sthnnet pnn anaen bar bett, hvnd De sngde Da nn til sibst Mnsrdet vaa den statkels Wiese hvori De er 
nedstnldin, i det tnindst motnlsl «--!« 

Montg var sunlet ned pan Stolen igm »Nei! neif« 
Wlede han, »om det ved jeg intetL Jeg var netoti pnc 
Bei for nt staffe mig nt vide 

« 

»Jndser De, at alle Der-es Lusterier nn er ved nt lom 
sne sor en Dag? Vil De san tnlr med det Gede? Vil Dei tilstnn i Vidners Bernh-h hvnd De hat ajottI og blive licht Teil-til Tief er-« sietV 

»Man «- ja, — s- nant De for-langer det!« sngde Monlzl 
»Men De stal gøre mer endnuk Deslnl give Derezs 

Vroder Ovrejgningl De bar jo illeglemh hvad Den-; Inder-s Testnrnentes bestemte til Fordel sor hom. Opsnldi 
de Bestemmelser og drekg san i Guds Navn, hvorhen D« ! I)il!« ! 

Monls hnvde rejst frg oq gil urolia op og ned nd Gul-; net· Hab on Frngt læmpede om Odertnaet i darn, hat« 
idensedes pna Udveje —— snn blev Deren i det samme revet 
cinstint od, og Dr. Losberne lom farende ind: »De has 
l)ans!" rnnbte hnn: ,,hnn blivet tnnet endnu i Asten!« 

,,"«Ulorderen?« spnrnte Bromnlotv. 
,,Javel. Hans Hund hat fort dein pnn Sporet. Nu 

er hans Zumtlntl omringet nna alle Kanten Slicaeringeh 
iinr Udsat en Belønning nf 1500 Fir. sor hnng Paaan j belse!« ; 

« 

»Im lanqer Im til!« sngde Brownlow. »Men III-I 
den hvnd er der blevet nf hams« 

»Herr er arrefteret, eller l)an bliver del om et Zje 
blit!« 

Brplunlow vendte sin om til Meint-T ,,N.1a,« spurg 
te han sagte, »l)nr De befternt Dem ?« 

»Ja! Vil De san lade ver-re nt nnnive mia?« 
,,Det lxar jen lovet Tem. Vlin bei-, til sen komme: 

tilbnne! Det er Den eneste Mande, De lnn redde Ou- 
Ian!« 

He Brotonlom og Dr. Logberne sorlnd Varelsct, hol- 
Dnr alter bleri hafet udvendin fra. 

,,!llnn,« hrtistede Dr. Loszlverne weint, »in-nd has T: 
san udrettet3« 

»Mer, end ieg turde hande. Omstændighederne es 
lommet mig til Hierw. Striv oq saftscct Samtnenlomseet; 
til i Oder-morgen Asten. Vi slnl være der et Pnr Timrs 
fotindem men di man have lidt Tid til nt bvile nd, sites 
Fri. Nosa tnn vift san Brun sor alle sine Krafter — illa 
men mit Blod toger as Trana til at faa licevnet den stnk 
lels Innrdede Pinek Hvor stnl jeg naa henZ« 

»Tng szrst hen paa Politistationen,« svnrede Dr. Les 
berne; ,.jen bllvet her san leengek« 

Og de tmttede hastig hinnndens Hanno on stiltsrz 
i næsten fehersng Svænding. 

48. 

Fcrfnlgt og sluvpet bott. 

Rede ved Themsen, hvor Bygningerne er ugleit esq 
book Fartpjeme paa Flodeii et sortest as Fiktion-o og Elimi» 
likmer London-J t«i?lio:nfte, I«i0neste ttvarier. For nt non 

derben maa man sno siq gennem et Vimar as smva mo 

radsige Wyder. hvot Besoltninciensz raueite oq fattiqfte Tcl 
scerdeg. De sletteste og billigste Levnetsinidler linger stab 
let op i Biititcsoinditerne, de ugleste og groveste Fllædninkisk 
stytler hiesiger til Salg udenfor Boderne. Man allniei 
sig srem cnellem tkiildmgere on Sjovere oq srcelte tivinde« 
og lasede Bøxu, 0flohen-:- søkgeligste Asstuni, on nmn be 
dsveg af Stank og alskeng Latin. lfndeliq lomnier nmn 

saa til den semtiildte ,,Jcit0bg 7’«, der omqivesz us en ·; 
til 8 Fod dyb, 15 til Zu Fob bked og sumpet Grav. lstra 
ven er en halvt udtørtet Arm as Themsen. Naar »mi- 
aabner nogle Stufen lan man under Flodtid snlde den 
med Band. Staat man san paa en as de to Træliroer 
dck U bUclgkt Dvck chlvcjh sktl mtln Hllälufbnkxnk skg VII 
dsre og Vindner site Spande eller Sttipper ned oq ten-til 
Band op. Overalt er Rudetne tnæktede eller llistrede til 
med Pol-in Vckrelserne er smaa og ichunisie og fulde gf 
Stank. De brøftsceldige Hase fnnes at true med at ville 
stnrte ned i Muddeket. De bar inqen Ejete lcrnqey de ei 
btudt op og taget i Btua as Foll, soni hat Mod paa at 
leve eller d- het. Jngen søger til Jakobs-Lein »den ban 
enten er sunlet sorfcervelig dybt, eller han hat nieget win- 
gende Grunde til at holde sig stiult. 

Jnde i et as die-se Huse lbet laa lidt for sig selv, var 
sorsaldent, men habde niærleligt sorsvatlige Vindner on 
Dim) sad i et Vertelse tre Personen gansle tavse, bestnr 
tebe, Engstelige. Dei-var Fregne-Tom, Toby Vrcetjern 
samt en Bandit paa vel et hnlvt hundrede Aar, sont en 

Gang i soidumg Tid havde saaet Ncesen slaaet flad i et 
SlagsniaoL og som vel ved stimme Lejlighed liavbe erblick- 
vet sig det stygtelige Ar, dek.prydede hans Ansigt. Han 

ged·Kogs.,"1-avde vcetet deporteret, inen var nnlig sluppet 
jem. 

Toby Brætiern bepd Tuns-beden: »Du »Um-de ellers 
erne havevxlrsbetpi Stle et andethtedend herl« sagde Jan til FregneiTonL x 2 k» -- 

FrennekTmn hgngnetx Raben HI. Zugs niotde 
yderligere opnmeetsom paa,».at-.hq spr- sin.Patl ,aldekes 
ille bis-d stg om di hilsepaa Polit et..«eft»er,sm Ljemlomsh » Attek blev der:ensVadse. Sau svuegte vbtj Brei-l- 
iexn.«(men.i· en Tone, Bose-Alt det frislfyrsagtige var som 
bla,st,"lwtt) otn, staat Fagin var blevet snuppet. 

JA« 2·i Mitwing sorllarede Froste-me zzChem 
ley,og jeg Jlap vckt gennem Storstenen·.· Bcklter ask-vae- 
det ned i den tomme Vandtø « WJMFJAW Bm 
strittede oven ad. og saa tog deP Ei E -,: s XI-« »Da Betzth » VI Y« «« « « «- 

v,,Stattelö Bettl« mumlede Fregne-Toin, yet· esb m 
Jg nie"5"rs"o«ilii"yk.·’ »Dur! vat gaaet hen for at e Lige 

I: 
A -«-·.--.-—«-.—.«-»« ---. ---».» 

Men saa blev hun rent fotrhkt og stieg op og hugaede Ho- 
vedet ned i Gulvet. Og saa gav de hende Spændettøjr 
paa og trat af med hende til Galehuset.« 

»Hm-r hat du gjort af Charley?« spurgte Kags lidt 
ester. 

,,.Han tonimer herhen, naar det er blevet mørtt, son- 
lnlsig luster han om, sont han bedst Ian,«' sagde Fragm- 
Ioin!4,,der er inaen andre Steder at th heu. For alle de 
fra ,,.Krøblingerne« er nappet, Stæntestuen derhenne er 

studendesfuld as Politi. Dei har jeg selv set.« 
»Ja, nu ramler den!« munilede Tobh og bed sig i 

Laden. »Det«tominer til at gaa ud over mer end cn!« 
,,H.vis «de saar Bolter til at staa op som Kronvidne 

mod Fagin,««benicketede sags, ,,saa dingler Jodeni Gal- 
gen, irr-den« Uan er· omme!« 

-,,J stirlde have hort, soin Falk hylede!« fortlarede 
Iwane-Tom ,,Dersom ilke Politierne havde slaaet sra 
fixi, somsde var tossede, saa var Jeden blevet flaaet i 
Etuiitper« oa Stytter. En Gang haode Foll faaet slaaet 
hain i»Jor,den.; men Politierne sloa sieeds oin ham oa trat 
of med ham: oa han tlynaede sig til dem, soin om de tunde 
have harret bang Hiertengvenner. Hi, hvor han saa nd, 
af Snavz oa Bledi oa hvor Fruentinnnerne stren, de vilde 
ein-s .HjeTtet-11d as Linet Paaham!« Iwane-Tom holdt 
Oasnderne for Øjnene og git sorsthrret op og ned ad 
windet 

J det samme liørtes en nnderlia sjappende Lt)d ude 
sra Etappen, det naest Øjelilil totn Sälenv Hund lu- 
««tende ind. Alle tre for hen til Vindnet oa stirrede ud: 
nei, dene Herr-e var itke til at se! 

,,.Hdad et nn det?« inumlede Tolin ea· ail bort fra 
Vinduet iaen. »Im stulde da aldria tro, han hat i Sinde 
at komme herl)en!« 

»Nei, saa var han lonnnet samtnen ined Hunden!« 
niente Fiogs oa bøjede ska ned over Dis-ret, der laa Paa Gul- 
net og pustede. »Taa oa lad den iaa noaet Vandt den mac- 
nare tonimet lanavejg sra, silten den set ud!« 

«Men hvot tommer den fra?« spntate Tobn. »Na- 
kukliaoikz hat den iørst været henne i de andre huren og da 
iaa der var fnldt af Fremmede, rendte den her hen,. hvor 
sen jo hat vætet saa tidt. Men hvor iommer den fra?« 

»san« linan as dem ncevnede Morderen Ved Navn) 
»stulde ,da vel aldrig have gjort det as med sig selv?« 
fourate Freane-«Toin. 

Tobn rystede paa Hovedet. Da Kaas bemcertede, at 
i saa Fald dilde Hunden itte have liaaet saa rolig tden var 
nirtelia nu trnbet ind under en Stol oa havde lagt sig til 
sit fode). ,,Nej,« sagde han, ,,jea tasnter, han er sluvpet 
»der til Fastlandei. Og saa hat han ladt Hunden blive 
sitt-irae« 

Martet var imidlertid faldet paa. Vindusstodden 
Hirn luttet, der blev tasndt et LUS. De to sidste Dages 
Nein-ne Hirndelser havde ajort et dhbt Jndtryt paa dein 
Nie tre, og nfiiter oa farefuld var jo oasaa Stillingen. 
Te rhttede dereg Stole tæt samtnen, talte tun as oa til oa 
n Eflende. Pludselia blev der banket heftiat nede paa Ga: 
--i-Iøren. »Man-aa, det er Charlet)!« saade Kags og saa 
-Ii·tert oin paa de to andre for at stinke, at han blev angst. 
»Um der blev banlet iaen, —-- oa paa den Maade plejede 
Nierley aldria at banke. Todt) ail hen og saa ud ad Vin- 
D«eet: han trat stratg lJovedet tilbaae, rystede over hele 
Etappen. Jngcn spurate, hoein det var; de saa det paa 
»n-: bleae Anstat. Hunden havde rejst sig og var lebet 

’-J.1 til Toren og stod og deb. 
»Ja,« saade endelia Toby oa toa thet, ,,vi inaa vel 

'ntle hain ind! — — Jo vist saa, ind maa han!« 
Han ail ned, og tom strats op iaen, sulgt af en Per- 7gsn, sont hat-de et Lominetørtlcede bundet om Unbekan- 

·iatet oa et andet Tørllcrde hundet om Panden under Hat- 
cen·- Personen tog langsomt Tørilasderne af, — Ansigtet 
var bleat soin et Ligs, Øjnene indsuntne, Kindekne hule, 
Zlceastubberne store, Aandedrcettet lort oa hcest: et Gen-: 
fasrd af Siter Han toa med den enc Haand om Ryaaen 
naa en Stol, der ftod Inidt paa (5tulvet; men idet han vilde 
sætte sin, aøs det i ham, oa han dreiede Hovedet nied et 
Eltyt da stottede æiiasteligt tilbagr. Saa trat han Stolen 
hen til Viegaeih sturede den tæt op imod den, oa satte sia. Jtle et Ord var der blcvet talt. Sites saa fra den 
ene til den anden: lider Gana et Blil mødte hans, lilev det 
stratk vendt bott. Da han Ined sin hule Rost brød Taus- 
heden, aav det et Scet i de andre. » »Hvordan er Hunden tommet herhen2« spurate han. 

,,Alene. For en to:tre Timer siden.« 
»Der staat i Astenbladet, at Fagin er blevet snuppet. Er det sandt eller Løgn?« 
»Sandt!« 
Jgen blev der en Pavse. —- ,,Hvad er der i Vejen med 

Jer!« saade saa Sites og strøa sig med Haanden over Pan- 
den: ,,ian J iite snatte til mia?« —- Oa da de andre bare 
flhttede lidt paa sta, men itle svarede, henvendte han sia direkte til Tot-ti: »Bei er jo din Bule her! Hat du i 
Sinde at sælae mia, eller dil du lade Inig dætle mig, til 
denne hersens Klaniaat er drevet over?« 

Toby trat lidt naa Svaret: ·»J lan blive her, hviS 
J mener, det er tloat!« 

Siles ajorde en Bevagelse, som oni han vilde forsøae 
at se on ad Vceaaen bag ved sig: »Er Liget — blevet 
begravet?« spnrate han. 

De andre rystede paa Hovedet. 
»Hvorfor itle?« Han søate iaen at se om paa Vceaaen. 

.,.Hvad slal —- saadant noget — blive liggende for? —- 

Hvem er det, der bantek?« 
Tobn reiste sia og ait nd, idet han tned en Haandbe- 

vieaetse aan at forstaa, at der var innen Grund til at iengste 
sta. Strals efter tom han tilbage fulgt af Charleh. 
Stieg sad liae ovetfor Deren, Charleh saa ham i samme 
Nu, som han traadte ind. Dei gav et Rht i ham: ,,Tol-y!« 
ndbrød han, »hvorfor saade De mig itte det, sør vi git op? 
Lad mia komme ind i et andet Værelse!" 

,,Naa, Charley,« saade Sites og reiste sig og gik et 
Par Stridt frem og kalte Haanden ud, »tender du mig 
itle igen?« 

,,Lad mia i Fred!« svatede Knøsen og thtkede tilbage 
og saa rcedselsslaaen paa Morderem ,,Umennesle!« 

Sites var blcvet staaende, og de to saa paa hinan- 
den; men saa sloa Morderen Øjnene -ned. 

,,Jeg siger Jer,« udbrsd Chatleh og truede med inhi- 
tet Haand og talte sia mer og mer hidsia, »jeg siger Jet i 
Forvejen -—— aa, jeg er ilte bange for haml — at tommer 
de her og soger ester ham, saa anaiver jeg hamt Hører 
J! Han lan slaa mig ihjel, hvis han hat Lyst, og hvis 
han tue; nien er jeg her, saa angiver jeg hom; oin han saa 
stal blive levende brcendtl — Mordert —- HviSI itte et 
nygle seng Pialte, saa hjcelp mig! — Mordersl s-— Hjælp 
mig s— ned med heimt« Og ude af sig sely styrtede han ind 
paa den bomitættesMand,« saa pludselig og saa rasende, 
at han virielig eev ham one paa Gulvet. » 

De tre and-re stod latnslaaede og gjoxde itke saa meset sont Mine til at« ville leeaae sia imellem.« Sites og Char eh 
laa og bit-des paa. -Gnkdet. Charleh klod til at has-re stilles- 
los for alle de Slag,» han sit« hat bare borede og borede 
Heendetne sind mbd «Morder"ens Hjtrte, mens han blev vedat raabe om Hicelp. De tæmpende var dog for allge, 
til at Kampeil tunde vare lange. Ruf-hande"Sites "»faaet 
Charle »ned,.unde«r Iig a satte Knieetplialhans Strude. Menztget sapnne Mk by ham lsort Med etpRht og pegebe 
itngsteligxtnctd V net. th blinkedemde frei-Gaben« 
S er taabte i Munden paa hveeaudrqxopeedenzuoetp 
ine e to tlaprede og trampedeutallige Fsdder. Stsjen 

s 
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kam nasrmere ca mrmerr. Med cct die-v der banket »mild- 
somt paa Gadedøren, og en højrøstet .-«tumlen af fprlnttede 
Stemmer flog op imod dem. 

« 

»Hjaelp! Hjælp!« streg Charley, saa det stingredr. 
»Han er her, han er her! Spraeng Deren! —- de lutker tkte 

lop! — spræng Døren!« 
»J Flongens Navnl« raabte en Stemme neden under- 

Slrats efter kom den rasende Mumlen igen, og der dul- 
.srede Slag mod Gadedøren og mod de nederste Pindus- 
slodder. 

,,Luk Døren op til Kamineret, at jeg -kan faa spott- 
ret den Skraalhalg inde!« skreg« Sile-Z, mens han slcebte 
as med Charley, saa let, som tunde han have «været en 
Klud .«Gesvindt!«« Han slængte Charlen ind, t»det til- 
stodende Kammer, smat Deren i, deejede Nøglen dmz »Hka 
der Gadedøren?« spurate han sa-a. 

« 

»Den er luttet med daade Slaa og Bolt-,"v mumlcde 
Toby, der liaesom de andre to var fuldstaesndig fm det. 

»ng Fktldiugerne? Og Vinduerne2« 
,,Altsammen beslaaet med Jern.« 
Siteg rev Vindnet op oa truede ned ad Mennestemyli 

derei: »J- tan slabe Jer, saa galt, J dil,« streghqn — 

»mig faar J ikle!« 
Nede fra sdaredes med et afsindigt Hyl·.- Noglc 

raabte, at manslulde stille Jld paa Hufetz andre hrplte 
til Polittbetjentene om at styde Sikesx andre igensots 
langte Stiger og Otser og lal) frem og tilbage medFakley 
som sor at lede ester diLse Eltedslaben Og de straalte og 
stceldte oa bandte og spcerreFe Besen for Foli, der dilde 
frem. Et Par af de modiaste søgte at klatre op ad Tag- 
renden eller ad Redner i Mut-en. 

Stieg havde lutlet Vinduet igen og var ligesom gyst 
tilbaae ,,Det var Højvande, da jeg lon1,« sagde han; 
»staf mig et Tod, et langt Tod! De er allesammen Her 
omme paa Forsiden. Jea tan lade mig dumpe ned i Gra- 
uen og klare mig paa den Maneer. Slaf mig et Ton, siger 
seg! eller jeg slaar Panden i Smadder paa— Jer alle tre og 
bag efter paa mig selv!« ,. 

De tre andre var maalløse af Strack, de bare Pegedd 
den et Sied. hvor der laa noget Tovværl. Sikes søgte sig 
hurtiat ud det langste og stccrkeste Reb, og løb saa op pack 
Lo tct. f 

Men i det Lukas, hvor Charley var bledet indespcers 
ret, var der en gansle lilIe Lage, som vendte ud mod Gra- 
den. Ud ad den var Charley blevet ded at raabe ned, at 
Fall skulde pag-se paa Bagsiden as Huset Saa da Morde- 
ren nu lom frem paa Taget, bled han øjeblikkelig set og 
hilft med høje Brot Derved blev Svcermen fra Forsiden 
ajort opmcerlsom oq begyndte at strømme til. 

Sileg havde med et Btcedt spærret den Aabning k 
Taaet, hvorigennem han var iluppet ud. Nu krøb han helf 
over Taastenene og tiggede ned. Vandet var sunket, Gra- 
den laa suld af Dyndi 

Follemængden hadde tiet et Øjeblik, medens de søgts 
at acette sig til, hvad Morderen havde i Stude. Da den 
forsiod hans Hensiqt, opløftede den et Sejrs-Hyl, mod 
livillet alle de tidliaere Brot havde dceret for en Hvisken 
at regne. Attek oa atter lød dette Hyl fra Mcengden ne- 
dennnder (der belnsteg fantastisl af brcendende Fakler) 
samt sra alle dem, som dar stimlet samtnen paa Broerne 
over Graden elleri Vinduerne eller paa Tagene af Hufene 
ovre paa den modsatte Side. Thi ogsaa der dar Falk 
trcengt ind, Ansiat ded Ansigt saas oderalt. 

,,De taaer haml Hurra!« skreq en Mand henne pac- 
den ncermcste Bro. Qa i den torte Padse, der blev, efter 
at Hodeng Hurraraab var døet ben, harte man en gammel 
Herre raube: ,,500 Kr. til den, som taaer ham levendet 
Jeg blider staaende hck og betaler øjebliktelig!« 

J det samme bled der raabt, at nu hadde de sprengt 
Gadedarem Strats voeltede Svasrmen atter hen mod 
Forsiden as .Huset: man pussedes oa sloaes for at komme 
frem og saa Morderen at se, naar Betjentene bragte ham 
ned. Under den doldsomnie Trcenasel lnnde ingen høte 
Ørelyd for Strig af dem, som bled trnttet eller traadt, 
Da for de sorbitredes Rand. Ei Øjeblik afledtes Opmærk- 
somheden fra, hdad Morderen foreiog siq oppe paa Taget. 

Sites havde ligget derodpe oa krøbet sammen, helt 
fartumlet over Folkemcengdens Glubskhed oa oder, at det 
synteg umuligt at slipde dort. Men i samme Nu, som 
Svcermeit stimede om til Forsiden igen, tog han sig sam- 
men. Det sit at ga.1, som det kunde: selv om han stulde 
tdacles i Mudderet dernede, dilde han forsøae at lade sig alide ned oa se at slippe væk i Mørlet og Fordirringenl 
Han tunde høre, at Folt var traenat ind i Hufet neden 
under ham, det gad ham dobbelt Kraft. J en Haande- 
vendinq dar han appe ded Skorstenen, gjarde den ene Ende 
as Rebet forsvarligt saft om den, og lavede saa paa et Se- 
kund og med daade Heender oa Tænder en Lølke i Rebets 
anden Ende. Han lunde fire sia saa langt ned, at han lnn vilde vaere en tre Alen fra Graden. Sin Kniv havde han lntket op; han holdt den Parat til at skære Rebet over 
—— og lade sig falde. 

Men i det samme han kastede Lotsen over sit Hoved 
for at lade den alide ned under Armene lden gamle Heere 
ovre daa Brden raadte bøjt, at nu Vilde Morderen til at 
site sia ned!), i det samme strttede han plndselig urolig 
om baa sin, floa Heenderne stimmen oppe over Hodedet og udstødte et frdateliat Stria: ,,Øjnene! —Øjnene!« vrælte 
han. Soni kamt af thnet trimlede han tilbaac, tabte Li- 
gedasatem Væltede ud oder Kanten as Taaet. Lokken laa 
om bans Hals-. Som en Pil sde han ned; Rebet stranp 
medes, som var det en Bttesnor. Han Var saldet fra en 
Højde af 35 Fad. lit Rut! ——— en teampaatia Snrællen! 
— saa hang han der, med den oplullede Knid i sin ttivnede Haand· 

Den gamle Storsten rystede ved Ryllet, men holdt. Morderens Lia dinglede ind nie-d Muren oq nd igen. Qppe paa Taget tom en Hund til Syne og løb hylende frem oa tilbaae; saa samlede den siq til et Spring, og sprang ned paa den døde Mands Stuldre. Men den kunde 
ilke holde siq fast. Den faldt, dendte sig i Faldet, og knustd Hovedct mod en Sten nede i Graden. 

49. 

Dunst-. 

Anden Degen efter de nns fortalte Begivenheder køtts to Voqne tust hen imod Olivers Fødeby. J den første sad Oliver, Fru May!ie, Frt Rofa, Madam Bedwin og Dr. Losberne. J den anden Vogn var He. Brownlow vg« not en Person. — Der blev ikte talt meget undervejs. Ha Brownlow havde fokinden vaksontt betroet de to Damer 
samt Olivet, hvilke Tilstaaelser han havde aftvunget Monks, og alle vidste, at Hensigten med Udflugten i Dag var at faa fuldført det heldigt begyndte Brett Men den hele Sag stod bog endnu faa taaget og usikker, at man var i Spcending for, hvorledes den vilde falde ud. 

«Man nærmede sig til Bestemmelfesstedet ad den Vef- ad hvilken Oliver i sin Tid var flyqtei. Hvor mange Erin- dringer strømmede ikke ind paa ham! »Se! fe« udbrss hem og gveb heftigt Fri. Rosas Haand og pegede ud ad« Vognvinduet, »der er Stenten, jeg sprang over! —- det es Weitem fom jeg gemte mig bag! —- der et Stien kwi tik 
Filivalanstaltenh AahDich kecke Dick! gid jeg kkmde sc dig.« 

J 


