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,,,Nsuvel« tog Grevinden til Orde, »so-a er Sagen 
afgjott Der er blot een Betingelse, jeg stiller, den nein 

lig, at saa lcrnge Deus Barn oplsolder sig plaa Mis, 
maa De itte selv tage nogen Pladg i Egnen der om 

kring, og at De tun des-get det, naar vi ovholder og et 
andet Strd. Jst-g haaber, at De itte hat noget heri 
smod?« 

Dei ,,uncevnnte,« Marie Bertratn hnvde anei» 
hat-de lsektned taget sin Stittelse. Det indeholdt en’ 

smettelig, en oprørende detmtelse, nmd hoilten lsenj 
MS Indeka keij sin; men dun forstod dets Aarsast,l 
on hun selte, at hun itte tsnvde Ret til for sin Stutt- 
hedg Ztnld at opofre sit Bann-, sit atme, sattkge Varus 
Kot-del Jomsru Sara lsaude neinlizt sagt he—nde, at nnar 

den «lille Greose forst vnt bteven san gamkne!, at hatt be-» 
gtmdte at tende- sine Omgivelser og san sormodentlizt 
vilde give sig til at strine og støje, naar Gtevinden vildc 
tagt hat-n fra Anwen, saa vitde hendes Tatar der i Ost- 
set snart vckre stalte, og saa gjorde hun llogest i ist-: 

for snart at vende tilbane dertil Thi aldtig vilde 
ervinden finde sig i at stna tilbage for nogen enden 

oversor sit eget Baru. 
thun svnkede altsan, otn end tned tunqt Vierte, ji 

onst-tat til denne Betingelse 
Ester at hun var gam, fette Grevinden sitt mere 

tilfreds, end huin i lang Tid havde verei, bande med sigt 
·felv og Bei-den. Dei Spøtgsnmal, sont bele Ugen han«-de 
pint Hende, havde hun asvttndet en Løsning, som rJr 

fordelagtig for shende og desuden tnaatte indeboldk 
en stor Velgerning mod disse to Mennester. hvis Stæbne 
ntod den-des Villie saa at sige var bleven sammenslettet 
med hendes og hendes Sons. At det var blevet Til- 
sældet, var sok hende en sckrdeles ulsehngelig Omstæn- 
dighed men hnn havde intet Balg, hun nmntte sinds- 
sig deri. Testo heitre, at det i det mindste· i nonen Munde 
var lntledes bende at sinke Benivenhedetne tnod der 

MaaL httn tsxwde tilsigtet 
Det var sent paa Aste-nen, da Greven tom hieni. 

Ei Blit vnk tilstrætteligt til at siqe Greoindm at hnn 
nu mantte have saaet tlndertetning om det Valq, der 
var lmni sorehigt; han san trckt on nedslnnet nd. J 
vaslped modtog hatt sin Hustrns Hilsen satte sitt der 

paa i et Hist-ne af Sosam on saa ned i Gulden 

»Du sppkget itte om Udsaldet,« sagde lmn endeli«q: 
»maasle lendet du det allekede?« 

,,lldsaldet?« gentog Grevinden spørgende. ,,Js-.g 
ded, at sder hat staaet en heftig Stkid paa Ridderhuset 
iDag, nten jeg ved ilte, hvorom det hardreset sig. Ha: 
Udvnlget allerede begyndt at insdsende sine Beterntninv 
geri« 

»An nej,« svakede Greven, »s« hurtig"gaar det iste- 

J sDaq anldt Sttiden just Sag-erstes Henvisning til Uh: 
valg —- dei var Anctsrssvärdö og Notdins Bevillingss 
2sorsisag, sotn var sor, og den tonsetvotive Flot, anføki 
as Hartmonsdorss og Rääs, stod fast paa Protest mod 

at lade dem gaa i Udval·q. saasremt itle alt, hvad der 

indeholdt Basler ellek tilsigtede at tvinge Kotigen, blev 

stksget as For-Wagens Der hat staaet en voldsom Debat, 
idek hat vatet hele Dagom nu, ester at vi hat holdt ud E 
13 Timer. tom det endelig til Asstemning. Hossetvandt 
—- vi sit 30 Stemmeks MinoriteL Anctatsvärd blev 

shelt udse as sig selb. Han hat taget sit Stutsbudget til- 

bage under svove Modstmtderes Stoggetlattek. Jblandt 
vore Folt er Meningevne delte: nogle er snysende paa 

-hnm, andre money at han hat gjott ret. Jeg er led ved 

det altsatnmen, sfortryder virtelig, at jeg nogen Sinde 

hat- blatrdet mig i en Leg, som øjensynliig er bleven 

spoleret ais sine Isørste Mand." 
»Du hat der mark-verbiete Ting at sortcelle,« sag-De 

ervinsdsen, estet ast hun sined dybeste Interesse havde hørt 
pasa sin Monds Fremstilling. ,,En saadan Slutning 
paa det saa ntslig og saa fothanbningssuldt spaabes 
W Følttog havde jeg aldtia anet Men otn jeg end 
Mist M dersor. kan jeg dog ilte lade svceke med at 

pblues oder M Uns Maade at gaa til Werts paa: 
de W W is ed N vatsne Drenge. Hvorsot 
bis-W M W M has-n selv nylig an 

los lsc si- M It IM« -· 

MERM«MMVMW- 
tig. »Im W wi- Me sk W III-. But har 
ham end hansdlet -du«stnt.M. Isoa M du W sit paa, tk 

Oppositionesn sdse ikke Tor deckt« 
«Nej,« sparede Grevinden aMQ odi- dtt itte, 

det twr jeg not. Men sog srygtet, at M saat andre 

Mete, og det san-danne, sont sorstaat deres Sager bes- 

dte. J sbl tsoa at se, hvilken Rolle jeteö Benmti 
BW hetestet warmer til at smllet Men otn 

du er die-von tuet as We Ynkelighedet, hvovsor sasa sta- 
dig W Des i dstnf War det sda ille lasngt met-e behage- 
list ct ophøfde ps net-e M dort sisnne Mist Jeg kan 

the läg-Jst h W bereitet-, langes est-r at sor- 
lqsde M W M, Breiten-de Stockstka 
M ssu W M heade. »Wer-et du,« 

sagsde W, »a-t di W it W stnlde sotlade Wh- 
siasdsn med alle Gans W og resse ned til dort 

siteka MIU Du visdt io san gerne hste Jomäw 
Ltnd ewdms nosie Ganges Von Ottcder tm sont Pa- 
mit-a i »Twllcflsftcn;« ldm skal gis-es igon nwste USE 
Mian Wo msd Witw« ow- dim has 
Min- Rdllef Wd hat du mod W nede paq Näc? 

msig saa lansgt ovevvejer baade Jsmnfku LinO og alt Ian- 

det, som Stockholm shar at obyde paa? Jo, elstode du —- 

jcg hat msin Mand! —- Her faar jeg saa sjælsden Lov til 

at dizponere over dig — man der nede et du mitn, min 

-alene!« 
Hain fluttede shensde smt i sme Arme og lyssede 

hende. ,,De tate, trofaste «bea,« sagde han, »vil du 

«vittelig tage der-hon, tan du være vis paa, at jeg folget 
med. Miit Stilliwg var allerede i Fovvejen vansteliig 
her appe, fru og med ·i Diag er den utaa«leli«g; Kotigen ek 

opbragt paa mig, sog mit Frisprog hat ogsaa stasset mig 
ansdre Fjeiwder, form jeg itte bot tr-odse. Hellere ensd at 

,,(faegte ilde" bsr man jo fly. Jeg er altsaa pavat til at 

reife, waar du visl.« 
Oder Gtevsindens Aasyn fle der et Udttyk af 

Smærtiez det saa ad, ssom havde hun itte splt wogen 
Tilfredsstsillelse vod sin Husbontds Beredsvillighdd til at 

fly. Men hastig sit hetrdes Træl igen deres forrige Ud-« 
see-ade. ,,:Je-g stal oim et Par Dage have alt i Orden 
til Reffen,« sagde hun; ,,«det et bedst at passe paa, medens 
Foret er faa godt som nu, og Kuldesn dog faa stitkeli-g. 
J den store, luttede Kane vil Sten gansle vist ingen 
slem Tut tunne faa; men det er doa behageligt, om svi 

tin-der Reisen tun-de have samme milde Vejr som nu.« 

»Im rejser allered i sMsorge«n,« svarede Graden og 
tejfte ffig, ,,sa«a lan jeg love dig, at ved din Antomst til 
vort aamsle Näs flal alt være i Orden til jekes Mod- 

tagt-lie.« 

IV. 
Det aamle Tørnesle Gods Niis var beliggende i eii 

re: smul Ean as Mellemsveriae. Højdedra«g, bevotsedei 
med Birl eller Naaletrcrer, bearcensede Synglredseiix 
Valene imellem dem fremd-d med deres Vyer, Gaardc 

oa arønlige Taae en ret venlia llacsiat, hvis Slønhed for 
tin-jedes af de sinaa Søer soin her oa der glimtede freiii 
med deres ftyggefulde Online og fivbevsoksede Bredder 
Just ved faadan en lille Sø laa.Näs. Pan Vejen der« 

hen lørte man gnnsle vist forbi en Mcenade forfaldne 

Bcnderaaarde og endnu mere faldefcrrdiae Husmeinds- 
innen hvilte ved deres bedrøveliae Ydre vidnede om de 

res Belsoeres Aflicengiahed as et eller andet af de Brand-: 
r-isbrcenderier, som, tittende frem btrade ber og der i 
Synstredsen med deres hvidtede St.orstene, llaesom syn- 
teg at paradere for den-ne faa ømt elstede Huzbehovsins 
dustri; men sliae Vuer var doa i de Dage ailtfor almin- 

deliae over hele Landet til her at veelle noaesn særlia Op- 
mcerlsomded Naar mir-n var kommen faa langt, at 

man san seloe Herre-aasarden, alemte man ogsaa let de 

tidliaere Billeder; thi det aamle Näs med sin af Grcv 

Otto-Z Forfader nnopførte Hovedbnanina, omgiven ak 
den itnaaefulde Parl, der ait belt ned til Søbreddem 
Jiorde et betennende Jndtrnt oa aftvana gerne den rei- 
sende noale mer eller mindre iiniisddelbare Reflettioner 
over den vellnttede Forenina i Kunst oa Natur« 

Ved siden as den Karntter, Naturen selo giver en 

ihm et Lan·dslab, findes der imidlertid endnii en, soin 
iimuslig lasder sig opfatte saa hurtig som den sørste, men 

fom derfor ikle er mindre Virlelsig —— den Kur-alter nen-- 

ltg, som udmeerler Besoltninaen i samme Egn. Man 
ictter gerne Folleindivisdualiten i Fonbindelse med Eg- 
nens Bestassenhed iog got det sikterlig itte uden Føjex 
men udefra kommende Omitænsdigheder kan Paavirle 
Follelaralteren saaledes, at Treeltene deri pluinres on 

-forvrcenges og hverlen lan eller bot betraates som vix-ke- 

lige Udtryl for Befolkninaen. Den fordum saa Wann-» 

lrastiae og arbejdssomme S-lcegt, fom i disfe Egne havde 
lsyyaget sit Hus oa psasset sin Lod, havde delt Slcebne 
med sine lige i alle Dele as Landet deri« at den under 

Jndflydelse as Husbehovbrænderiets lumsle Privilegium 
var stinken dybere ned i Arm-nd og Lastefiuldhedz Heis- 
fliden var g«lenit, Aaerbruget forspmtes, og Kvægsdriftesi 
stod stille. For Grev Otto tog fra hans Bartndom mf 
Egnens Befollsninsg ssisg usd som en foragtelig Hob ra--1, 

uvisdende, fordrukne Elststenser, som man tun-de taale 

som nsdvensdisge, soni end daarlige Asvlsbkugsredsliaber, 
men til hvem man ilte lunde staa i noget andet person- 
liat Forhold, end hvad sder som Folge af Lov og For- 
fatnsing lunde lomime picia Tale ved et eller andet Gegne- 
raadsmøde samt i adstillige Tilfælsde af øtonomifl Art. 

Ovenover dette Samfunsdslag lfandtes »der dog et 

andet med højere sociale Forusdscetninger og vel ogsaa 
videre Horizonter —- Egnens Honorat-iores. Øverst in- 

denfor den-ne stod, efter den almindelige Opsattelse, Ba- 
ron von Mark-ins paa Hyflinae. Ester dem loni Kaptajn 
HTletterfeldts paa Aalerlanda, jævnfides med hoem man 

allerede paa »Gott-nd ass hans Embedsstilling, pleiede sit 

splacere sSoignets Priest, Magister Alenius, og hans Fa- 
milie. iSaa lom Landmaaler Bkedmans og Jus-fis- 
Kcipellan Klaesson og nogle andre Stasndspersoner, samt 
til syvonde og sidst Lensmand«·) Stricleri. J Begyndel- 
sen under den sociale Runsgstale havde dog Patron") 

og Forpaatere kaldes sacoledes i Sverrig. O. A- 

Bosen paa Htgslätt Aar ester Aar striuet sig højere ein 

lmjere oppe, i samme Grad som hans Formue volsede 
ved heldig Fortetningsvirlsomhed Nest efter det paa 
Næs vvar hans Brander-i det stsvsde i Egnen, og han var 

ved flere og slere Jndkøb as Jord under for hain for- 
delagtige Mer blevet en i SogmtsAnliggender ret 

indslydelsesrig Man-d. Det imsansglede end ikle ipaa somsme, 
som satte sham i Rang næst est-et Provsten, og som i saa 
Henseensde mente at gsre som- Provsten selv. iJ Naibosog- 
net iboede Qberstslsftiiant Streøhl og Distrisktslægem AB- 

sevsor Berg, men begge oar Unglarle og lisdet selckkabelig 
ist-plagte; Mamwimster Rosensbart paa Fiedeviksbetg oa 
ØWdtrekttk Severt paia Als-inne boede for langt 
borte til i WHAT-d at kunn- teelles mod, meu man 

tegnede dem dog med tsil Egneni Dei-Waben 
Oel-te var den Vordem som, efter ast Gtev Otto og 

hans Gemalt-wide havde mbyttet Hmdstaden med Mis, 
stod til ideres Disposition indenspr Sognet og dein mer- 

nvestr Omegin det var »den enesie sfor dem tilgwngelstge 
indenfor Wle Miles Osmkredt Bkot for iortiere Tisd 
ad Gangen hat-de M Otto siden sine Drengeqar op- 

«) W Wwpu-, hsjm »so Meeres-n 
slntoere end Dersedsifowd 

U) Immer-Miete W, stvne Pemiotcrer 

holdt Isig i samtne; den havde for ham aldrig haft noget 
tiltrættende — et scelles sTrcet af Simpelhed eller i det 

højeste dritten-de Forfinelse havde i hans Øjsne prceget 
ogsaa disse ,,«Stasndspersoner«, som gjorde Fordring paa 
Omsgpang med han« Provstefamilien sundt han nsaragtig, 
Baron von Aarlbions uti·ltalend-e. Baronen selio var not 
en hæderlsig, gamsmel La—ndjusnter, cerlig, ligeisrem og g-od- 
modig, men han gjorde dog et despotist og selvbevidst 
Jnidtr-yt, og sved alle Selslasber sblev han i Reglen eftcr 
det sprste IGlas højrlsstet og støjensdez Frisherreinden havsde 
et Var vare Øjsne og et ·venligt Versen men Greven -fan-dt 
hende naivnslig sentimesntsal og afsettert; Døtrene, de tre 

Frøtner Amalie, Loutse og Sigrisd, synsteg snarere st«olte, 
men foretom ihaim itle desto mindre alt for »landlige« til 
at twnne vcetle nogen virkeli-g Interesse Ved et l ar 

«Besøg, ssosm sGreven ved tidlsigere Lejligheder itsavde gjort 
.pa«a H1)flin«ge, var hasn kommen op at trættes med Ba- 
ronen, som var strengt tonservatio, og da baade Fri 
herreinsden sog Døtreine saa op til ham som et Viisdoms 
mens tFyrtsaarn med dolbbeslt Lt)sstyrte, samt i den Grad 
lxaode glemt den gode Tones For-dringen at de ikte i 

minsdste Maade havde bistaaet Greven, Var han tonnnen 
i en stcev Da ubehagelia Stilling til hele Familien. 

Grevinde Ebba lendle Omverdenen omtrina Nagl 
endnu mindre end Greven. Nagen Længsel ester den ellssr 

noan Trang til den følte hnn lige saa lidt som han. 
lMed hele sit Hierte glædede hun sig snn til ej Liv i stille 
Ro, et Lio i Hiennnet, usforstyrret af Politik, Jndbyde:: 
ser, Ftlublio og Assembleer; og sala lænae hun dlev føiet 
i sme Øinsler herom sølte hun sig langt lnlleliaere nede 

paa sdet stille Näs end nogen Binde i der støjende Ho- 
vedstadsliv, som allerede i saa miange Maader havdsi 
ajort hensdes Forventninger til Stamme 

Saaledes git iniogle Uaer. Men saa begyndte Grev 
Otto at forstaa, at vaa den Manier lunde hsan itte i 

Loengsden holde del ud. Det blev ham alt for draebende 

tedsommeligt Han sbegyndte at overveje, om itke Honig- 
lyeden lrcevede, at de med det første gjorde Visit hos 
Egnens «Hon«oratiores«; han fandt inden tort Tid, at 

sdette itte tun-de undlades, og han meddelte det til tin 
Huftru. Hun men-te, det ihavde inaen Hast, men da Gre- 
ven efter nogle Dages Venten bestemt holdt Paa, at de 

i det mindste slulde besøge Baronens og Proostens, spjede 
hun sig efter hans Ønsle og suilgte med. De blev Paa 

Hyslinge modtagne med den største Venlighed, Ig Gre- 
Ven stammede sig ligefrem over de ceretrcenlende Ord oig 

Tanter, han hasvde sosret denne aabenbart saa velvillige 
Familie; i Proostegaarden vatte deres Besøa formelig 
Henryttelse, og ogsaia lder fansdt Greven, at han hiavde 
bedømt de stillelige Mennesler meget ·for strænat. Saa 

»lom der snart der-pac« en Jndbysdelse til Hyflinge Osn 
end modstrcvbende lod Grevinde Ebba sia doa bevasae til 

Iat modtaae Jndbydelsen »fo: ille at saare de oenlliae 
Naboer«; men ester Hjemtomsten sra dette Gastebud 

Icrtlcerede hun gianste rolig, at hnn itle for Fremtiden 
aatede at bisvaasne Egnens Kal-aser, og nun l-,r)ldt Ork. 

I Det var dog forgæves, at lntn forseaie at formaa 
Greven til at satte samme Beslutnina. Han fandt jin-, 
at Middagen paa Hyslinge ihaivde været saa afslraettenkex 

ldet var jo gasmmel Sced at dritte ·-Ga-sterne nnsder Bor- 

det, og ast Baron-en ved slige L-ejligl)eder var lidt hef- 
Irøsteh vidste jo alle — hvasd ondt Var der egentlig deri? 

sHan vilde heller itke hasve Ord tfor at vcere hoomiodig og 

:stolt; det var jo tvcertimsod overensstemsmende med bans 

Ipolitisle Standpunkt at vise sig soltelig. Oa hvad vilde 

lhans Beniney hvad vilde Laindet tro, om det fspurates, at 

than murede sig inde dernede i Provinsen. Nei, det gik 
linmitng an. Tsrods Grevinsdens Bonner gjorde han tsine 
;Besø·q, saa »ber, saa der i Egnen: og om han end ved 

Eden forste andlbydelse »fra sden asf visse Grunde rødmnss 

«sede. men ellers meget agtivcerdige Landmiaalser Bredman 

tføjede sin Hustru og foreglav nsogle "Hsinsdrinsger, erllærede 

Team ·dog bestemt ved den dekpaa folgen-de Jndbydetse til 

Vrovstrgaarden, vat han umulig saaledes tunide tiltside- 
saette Humanitetens og ,,Religionens« .forenede Krab, at 

hakn slulde tun-ne siae Nej til den cerværdige Sjælesørgers 
venlige Anmsodningx hasn kørte —- og lovede der Land- 
maaleren itte at fvigte ved Jnidbydelse Nr. 2.- Dermed 
var saa Ævret opaivet Jngen deltog derefter saa utrcet- 

telia som«l)an i Eginens Selstabsliv, for hviltet Omraas 
det oqsaa blev mere og mere otdtløftigt5 paa Hryflinge 

«beaynsdte man snart at synes, at Gteven i stn Omgangs- 
tone sænkede sig lasvere ned, en« det anstvd en Grev von 

Ferne, oa der holstedes temlmelig alminsdelig om Geste- 
budsbedrister, sosm ilke rigtig stemmede overens med 
felsv dein Tids Ansslsuelser som det passende. Men om den 

sglaide Greves Foltelsighed fandtes »der tun een Menin-g: 
og man troede niu desto letter-e at kunne sorstwa den An- 
lednina, main hvislede saa meget om, til Grevens Unaade 
ived Hoffen som »der sda selvfølaelig sitte der tun-de vcere 

Plads for en saa uforfaevdet Demokrat 
iUndet faadamne Fort-old var det jo sttke underligi. 

om tGrevinde Ebba saa sig niødt til at slippe alle sine 
Fonlyaabnisnger som et »stille Lan-Niv« for Imm, saaledes 
som hun havde drismt om. thun malatte sige sig sel-v, at 

den-des Masnd ved at sflytte til Näs tun var kommen fra 
Affen sog -i «Jl2den; og nu var der jo intet Ttlsbagetoq 
mulisai. Med snagervde Smertie sasa hun, hvorledes than-s 
ureaelsbnndne Lin tcvede paa ihans Helbred, og hun 
anede dog, smere end hun M; tht istan hun var lhtsrt vp 
mesd at men-te paa shatn ved hans Tsilbagetomist sfra Sel- 
staber vg Udflugter, — .hu-n mæigstede ilte ast bære del 

Sym shan ved sdisse Lejslssigsheidet nieste-n reden Unsdtagelse 
lsremibsd — blev Fovholdet det, at hun meget sjcelsdesnt 
saa sham. West-arti wf de Wirte-Welten shan fol«te, hun 
shavde Net til ast gsre dam, sogsasa nat hun tav, ansdgil 
han Wde saa flieget som smsultgsh og nasar de traf sam- 
tnen ved Maaltiderne, var der-es Undersholdnstng, sætlig 
som- inllge af sTjenerftabets Rennenle faa sammelt som 
nmlsigt Men medenö hasn nasflasdelig udvisdede sm Om- 
acmgureds og der-for ogsaa mindre vg mindre fslte 
Trang til ihensdes Selsktasb, san blev for shensdse Fslgen 
herab ast husn tom til at staa full-kommen ene; hun saa 
stg mpd ihver Dag længeve fjemet fva sin Mand, da hun 
efter stadtg genitagne Evfarsinger aif swmnne Slags som 
fsr tm mindre ensd nogm Sitnsde tun-de temtepaa at have 
det mindstr med nagen M bem- Omgang ast sm. »du-n 
afstog Most voll-M alle delbydelser og modtog 

Besøgende med en san told og asmsende Ver-Mk »Es 
det ilke svar ofte, sde sit Lyst at gentwge detei 
ninq. Deres Ætgtelse over den Ligegtyldigshed W IF 
dem, berørte hensde ikte det mindste; for hende Omde Hi 
gøre og lasde, som de wilde. 

Men over samme tRo disponerede hun ikle kned Oes- — 

syn til at ·l)cere den Ligegyldighed, hun kmssdte has II 
lille Son. Tværtimod pisnte det hensde uusige-l«i-gt. EDI- 
nogle fragtest-se Forng paa at fovmaa den lsille til« CI- T;" 
«vise blot en Ilille lSmiule Taalssomshed msosd stn W 
naiar denne vilde sysselsætte sisg med hom, ges-v III 
imsisdlertid .-fuldlomimen Aftalsd Paa en for hensde saa »O- II 
mygensde Kasppestrid med den bei-alte Banne, ihos M zjz 
Barnet nltisd var muntert og besandt sig vel; hun M 

,-Ugerne og Dogme, som var »gen, is ,- 

hun tun-de assiedige hende, —- indtsil da oilde hun aW 
ksra den lille Men swa stulde ingen siaia Lov at stille fis 
Hinellem hende og hiendes Bam. 

) Paa denne Bis handeLivet formei sig og var DU- 

Igene gaaet for de tso Ægtefolt paa Näs. Vasaven vs 
lSommeren svsar ismisdlertid gnaet til Ende. Nu var »Vi- 
steng Tid. Bittens hængende Lob spillede allserede i M 
»gule, Georginer og Ilstekg paa .Ha·vserabatterne gclinsed 
!:n1ade, Spindelvceogtrnnde vejede dveralt spaa de asmejebc 
YMarten alt hoistede om en forestaaensde Forgcengelsens 
Tid, nien der hoistedeg endnn saa sagte iog let, endet i 
itke forstyrrede Natureng sædvcvnlige Dtøm om blivends 
Sol og Sommer· 

Grevsinde Ebda navde Været ude at smdsere s 
Parteii; nu tsom tun langsosmt vandrensde ap mod Op- 

»vedb1)gn-in-gen, udensor hvilken Kutsien hol-di -ved Trappel 
xmed Greoens J·agtvogn. Jiust som thun gsik vip ass TM- 
pen, kom Greven ud. 

I »Ja saa,« sagde hnn lisdt o-verkassket, »er du her —- 

ljeg vilde have sagt dig favvel for nogle Timer fide-· 
men ssaa hørte jeg, du itte var inde. Jeg time til Patro- 
Boson paa «Høgslät; han— gør en lsille swlstsaibelighed for 

isLøjtnant Leyonstam og hans Forl«ovede, dg jseg hat TM F 

jat komme Den er vel not ilke saa snsart for-bi, men jes 
Jtører sillerlig hsjem forindein — det er sw- smstkt es 

Ncettevne nu, og vi maa køre ad den bakkede Bjømsbpt 
vejz den swdvanlige er fpærret pcva Grund as Brosleegs 

Ining ved Tveden. « 

i Grevinden kalte heim i Tavshed Haansdem Han drei 
den og tryklede et let Kys paa »den Men idet hcm vendb 

isig mod Vognen lod han sit Vlik shcustig glide hen M 

hendes An·sigt; det var prceget as et Udtryk, sont gu- 
hain et Stil i Hiertet — hasn ligesosm stanidsede et Os- 
blit, men i det næste tog han Skvidtet helt ud. »Ja, 
.sarvel, satoel, tcere Lbba « sagde han inervøsi. »Bei« 
«et itte san fort, og jeg masa itte lade vente pack mzi9.« 
iHcm sprang np i Vognen og gav Kasten Ordre til as 

Zum. Med en munter Bein-seen besvaresde Hestene Piskous 
»stnalden, chnen rullede aff «Sted, og efter midnsu M 

"siu.m Hilf-n ti-! den dont-rde sortsatie Grevindm tin 

jVej osp til sm ensonlme Bolig. 
Speise-they « ! II 

Jngemans Historiske Romaner. 
I Valdcmok Seite-As Jugeman 724 Sider, godt ind- 

bunden. Pris 81 JO, i Omflag 80 res. 

-«·rik9)icnvcdg Barudoni-Af Jngeman 750 Sibetk 
godt indbunden, st.20, i Omflag 80 etc 

R ong Crit og de Meduse-As Jngetnan. 530 Give-« 
godt indbundcn Pris 81.20. 3 

Prins Otto as Daummt og haus- 3amtid—-Af Juge- 
inan. 570 Sider, godt indbunden. Pris UU i 
Omslag 80 cts. 

Lewis Wallaces Bis-gen 
Ben Drin-Co Fortælling fra Kristi Tib, as Levis 

Wallaee, Nordamerikanst General, forhendvcerende 
Gesandt i KonstantinopeL Denne Amerikas beds 
kendte Voier oversat paa daan af den bekenw 
dygtige Overfoetter, Prof. Wilh. Msller, og er us- 

sten bedve end Originalen. Bogen er 280 Sidey 
godt indbunden, Priö 81.25. 

Den Laie Gad. «·The Pair God."—-Roman om Mes- 
icas Erobring, af Fors. til Ben Hut-. Overfat If 
9 ruf. Wilh. Wolle-. Bogen er 307 Stdn-; godt ind- 
bunden. Pris 80 cts. 

C. Hauchs Bøgctx 
In PolikFuiilir.-Af C. Hauch Historif Rom-I 

Stildring fra Poland om den Striv sont opstod o- 

Herredommet i Poland 424 Sider, godt indbass 
den. Prifen er nediat fra 8240 til 81.40. 

Wind-unseren .—-En romantist Begivenhed fra det fop- 
svimdne Aarhundrede af C. Hauch 365 Sidee, gest 
indbunden. Pris 25 cts 

i 

Zimndfoqdkns Dattet.—AfN. P. Mabien. M Si- 
der, godt indbunden. Pris 81 00. 

Olivck Twist.—Samfundsroman af Charles Dissens- 
oversat af Prof. Wilh. Moller. Dronning Alexan- 
siger, af alle Forfattere er Charles Dicken W 
Ynglings Forfatter. Bogen er m M SUC, 
govt indbunden. Prier er 80 res. 

Unser Bilde Roset. «Besides de Von-sie stie- VII-U« 
Fortoellinger oq Erindringek ira en stotst Sud-V 
as Jan McLaren. Ny Udgave paa day-. Dosen II- 
deholder Doktoren af den gamle Stole, Sauen i- 
hans Karlighed, Domsie, Hans Moden IUIM 
Lachlon Eainshells Foroanvlinq, In 
heb-inq. Bogen er paa 272 Give-, sue Wis- 
Pris 80 etc. 

DAN mI PUBUSMNG Hollssp 
sw. uns-. 


