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Indholdet af ve foregaacnbc Kapitler. 
Esmee Alton, en vakker og velopdragen 

ung Pige, som stqar alene i Verden, hur 
læst et Avertissement i et af Londons 
Blade fra Detektiven Charles Rogers, 
der søger en ung Dame [om Privatse-
Iretær. Hun søger Pladsen og faor den. 

^Den unge Piges Fader, der hed 
O'Connell, var for nogle Aar siden døb 
under mystiske Omstændigheder. Tagen 
før sin Død havde han aftvunget hende 
det Løfte, at hvis noget tilstødte ham, 
skulde hun prøve at leve stilfærdig sam-
men med sin Tante og lægge bort Nav-
net O'Conn ell og aldrig gaa til Scenen 
eller gjøre noget, der kunde gjøre hende» 
Ansigt bekjendt blandt Publikum. 

Rogers lader efterhvert den unge 
Pige forståa, at hendes Hverv vil 
blive at lade sig ansætte som Privatse-
kretær hos Grev Ricardo, -der nu gaar 
under Navnet Richard Power,, for at 
udspionere dennes Forhold, idet han er 
mistcrnkt for en vis Forbrydelse' Hun 
inder, at Manden er den samme som 
titen i hendes Eventyr, Grev Ricardo^ 

. *un i sin Tid traf paa en Reise i 
/ ru: . Hun føler sig strax overbevist 

c han ikke er skyldig i nogen Forbry-

un indføres i Huset, synes hun 
,ikjender Grev Ricardo og føler sig 

;*ret og skuffet over, at han ikke mærker 
.g med at gjenkjcnde hende. Den 
higende Dag faar Frk. Alton flere 
Breve at strive. Et af disse er til 
^rk. Elizabeth Harford, en ung Dame, 
vis Fotografi Powers har vist sin Se-
retrcr, idet han beder hende om at ud

tale sin virkelige Mening om t^t. Han 
fortæller, at han i fent Aar har været 
forlovet med Frk. Harford. Idet han 
dikterer Brevet, aabenbarer han, at han 
er blind, eller næsten blind. Esmee 
brister i Graad. Nu forstaar hun, hvorfor 
han ikke har gjenkjendt hende. Der bli-

Sber en Forklaring mellem dem. Han 
fortæller, at har strevet til hende under 
det Navn, hun gik under, da han traf 
henöe i Italien, Esmee Smiths og en-
dog forsøgt at træffe hende i hendes 
Kantes Hjem. Esmee forstaar, at Tan-
ten har skjult det hele for hende. Hun 
foragter sig selv for at have indtaget en 
Stags Spionstilling. Sorgen over Grev 
Ricardos Skjæbne tynger -hende. De 
taler om en øjenspecialist, Dr. Floria, 
til hvem han har ladet hende strive et 
$3 r eb samme Dag. 

„Te har hurtig Omløb og Ret har 
De ogsaa. Antonio Florio er^den 
Mand jeg mener. Han er ude over 
den værnepligtige Alder, saa han kan 
ikke bære med i Krigen^ og dog hø», 
rer jeg ikke fra ham. I sin Tid vil-
de han bære kommet ilende til mig 
fra den anben Side af Verden, naar 
jeg sendte ham en saadan Kalden, 

., som jeg har gjort. Nu besvarer han 
ikke engang mine Breve." 

„Det kan ikke b£ere hans Feil, naar 
De er saa gode Venner." 

% „De synes at nære stor Tro baa-
de til KjærlighO og Venskab, mqt 
selv Deres *TrqsbiI neppe holde stik 
ligeoverfor de Erfaringer, jeg har' 
gjennemgaaet siden — naa ja, si
den de Dage i Habmandens Palads 
for hundrede Aar siden." 

„Aa, hbor det gjør mig ondt, at 
Te ikke har saa meget. Jeg bed. De 
fortjener det ikke. Jeg bed, at en 
frygtelig Uretfærdighed er blevet vist 
Dem. Hvis Bare... 

„De er meget venlig," afbrød han 
hende. Hans Tone var blid, næsten 
taknemmelig. Men der ber noget af

visende i den Maade, hborpaa han 
" dansede hende. Hun følte sig klar 

~ hbor ensom han var. æskede 
FeV-1 at Betrolig' til hende. Hvad 
der 'hans Hemmelighed var? 

er meget benlig af Dem • at 
^Tillid til mig, naar De kjendér 

saa lidet," vedblev Power. „De 
- ^ '^pe mig i hø t Grad med at gjB-
w\ °9 Jt udholdelig, hvis De mener 

$attH)oIde det ud i denne Ørken 
z j en kjedsommelig Kamerat, som-

)t bliver ligesaa blind som en 
font er født paa Havets Dyb. 

-^es Sang og Deres Spil for Ex-
pel. -Vil De sommetider spille og 

" - ge for' mig her, som De gjorde i 
ledig, hvis jeg läder et Flygel 
tie ind i min Hule fra Musikvæ-
'et og lader det stemme. — Aa, 

«ion Musik ikke er en Del af en Se
kretærs'Pligter? " ' f 

„Jo, afgjort," fagbfe EZmee^ 
vilde sætte Pris paa det."-

„Jet, men saa inaa De have Peres 
. Løn forhøiet for en extra Times Ar-
Leide, en Tusmørketime for Tus-

. iw ikejtemmen." .-i/• :/ . 
„Jeg afflaar bet>"% Hun, meiÄat. 

teren døde pludselig. Hun kom i 
konker om den Extrabetaling, hun 

skulde håbe af Rogers for at gjøre 
fin Pligt godt. „Jeg faar allerede 
en stor Løn," skyndte hun sig at sige. 
„Vi kan fnart begynde paa Musiken, 
hvis-De bryder -D)em otn bet. Hvor-

fa« en Manostemmer? 

Kan Hovmesteren eller jeg ikke sinde 
en, hvis De liker det?" 

„Jo gjerne," svarede Power, „hvis 
De ikke har noget imod det. At have 
Gibbs blandet inb i Sagen vilde øde. 
lægge Halvdelen af Poesien. Jeg 
vil ikke engang have ham til at hjæl
pe Guiseppe med at flytte Klaveret 
herind. Det vil jeg gjøre selv om 
Aftenen, naar'Gibbs sover de Retfær
diges Søvn. Heldigvis er der dob
belte Døre i alle Værelserne, som kan 
aabnes for at lade store Møbler kom
me ind og ud. Guiseppe og —" 

Just som han nævnte Guiseppes 
Navn kom den gamle Mand ind som 
om han var manet frem. 

„Klokken er over et," sagde han. 
„Hvordan er det med Exellencens 
Frokost? Vil Signorinaen?" 

„Nei, Signorinaen vil ikke," af
brød hans Herre ham.. „Hun vil 
gaa hjem, faa fig et ordentlig Maal-
tid, gaa sig en Tur og komme her 
Klokken halv fire eller fire, hvis det 
passer hende." 

Esmee reiste fig lidt skuffet over, 
at han ikke fulgte Guiseppes Vink og 
bad hende ont at spise Frokost med 
ham. Han var aabenbar.t — trods 
alt — ganske parat til "at lade hende 
gaa fra sig. Hun maatte ikke smigre 
sig nied, at han havde begyndt at an-
se hende for uundværlig, ellers vilde 
hurt vaagne op for at finde ud af sin 
Feiltagelse med Hensyn til hans Fø
lelser for hende i Italien. 

„Jeg skal se at finde ett Pianostem
mer og komme tilbage her Klokken 
fire. Hvorttaar spiser De Frokost?" 

„Klokken halvto, ikke sandt- Gui
seppe?" . v -

„Ja, Deres Excellence." 
„Saa er der endnu et Kvarter. Vil 

T)e ikke gjerne have, at jeg skriver 
det Brev færdig, som blev^afbrudt?" 

„Nei," sagde Power, strax da Gui-
sepptfvar forsvundet. „Jeg er if fe i 
Humør til det, jeg fan ikke afslutte 
det nu, men De ved bedre end jeg, 
hvorledes jeg skal afslutte det, da De 
nu kjender Sandheden med mig. 
Hvad vilde De sige, hvis De var en 
Mand, der var blevet Blind og var 
forlovet med en ung Pige, font De 
har bedømt Frøken Harfords. ' Er 
ikke fun tre Ord mulige...". „Du er 
fri"." ,, • 

„Der er tre Ord til mulige, nød
vendige Ord, font maa føies til," 
svarede Esmee. „Det bliver fe^ 
ialt, „Du er fri, hvis du vil." 

„Det bil hun ønske." 
„Det tror jeg ikke." . 
„Hborfor ikke?" 
,,Jo — fordi " 
Esmee' kunde hobe tilføiet: „Fordi' 

De er den, De er, og ingen Kvinde, 
der kunde faa Dem, bilde opgive 
Dem." 

„Vi vil faa at se," sagde Power, 
„Sæt Dem ned et Øié&Iik og afslut 
mit Brev, som De — som en ung Pi
ge — mener, at en anden ung Pige. 
vil mene, det burde afsluttes." 

„Net," raabte EsmA. „Det vilde 
være hende modbydelig, hvis hun vid-
stedet." " ; . 

„Hun vil være ligeglad. Det vil-
de bære Friheden, hun vilde sætte 
mest Pris paa. Skriv, og læs saa for 
mig, hbad De har ffrebet. Hbis jeg 
liger det, skal det faa Lov til at staa." 

Esmee fatte sig ned, og i et Anfald 
af Desperation, frådsede hun et Par 
Linjer ned med Stenogramtegn: 
„Jeg føler overfor dig, font jeg altid 
har følt uden nogen Forandring, men 
jeg ønsker af være ærlig overfor dig, 
som er faa vakker og har Ret til Lyk
ke. Derfor skriver jeg dette: Du er 
fri, hvis du vil." . Hun understreget 
det sidste Ord, tænkte sig om et Øie» 
blik og saa læste hun dem høit. j -" 

„Jeg billiger det," jagde Power.' 
Det var en Indrømmelse af, at han 

stadig elsket Elizabeth Harford faa. 
høit som før, og det var det, Esmee 
i sit Anfald af Desperatton havde 
ønsket. at faa vide. ... . . 

12te Kapitel. 

Mnsikværelset. 
. Da Esmee gik ud, fif hun-pludse
lig den Ide at finde paa en Undskyld
ning for at faa en Passiar med Fru 
Neale. „Jeg vil stanse vrå Portner
boligen og spørge hende om hun ikke 
kan sige mig, hvor der er en god Pia
nostemmer i Harnpstead," sagde hun' 
til sig selv. \ _ •; ; 

Familien Neale hadde netop spist 
til Middag i det lille Værelse, der 
vendte ud mod Laagen. Manden fad 
ved Ilden og røgte en Pibe, og hans 
Kone,d6r havde et stort hvidt Forklos. 

de^paa, lukkede op for Esmee^ Til 
Esmees Overraffelse fjendte de en 
Pianostemmer Me langt borte, som 
ofte havde været der i ttdligere Tider. 
„Men vil De ifke komme ind. Frø
ken," fogde den gamle Kone. „Jeg 
vil faa min Mand til at skrive Adres
sen ned for Dem paa et Stykke Pa
pir!" Esmee tog med Glæde imod 
Indbydelsen, skjønt hun aldrig glem-
te Adresser. N 

Medens den gamle Match paa en 
Konvolut tegnede en Platt for hende 
af forskjellige gadehjørner, hun 
maatte dreie om fot at komme til 
Klaverstemmeren, kikkede den unge 
Pige paa Billederne, som hang paa 
Væggene Den kongelige Familie 
havde en ZEresplads over Kantinge-
stutsen, men ved Siden af det var der 
et Billede, som var klippet ud af en 
Avis, Billedet, af en Mand, der faa 
udmærket ud og vor saa lig den nu
værende Herre til Cannon Wood, at 
Esmee vilde have antaget det for 
ham, hvis ikke Gnippen havde været 
af et gammeldags^ Snit. 

„Det er den nuvcerende H5 Po
wers Far," fagde Fru Neale, da hun 
saa, hvor den unge Pige saa hen. „De 
vil synes, at de ligner hinanden me
get, er jeg sikker paa. Det gjør de 
ogsoa. Den unge Hr. Richard er sin 
Foders udtrykte Billede i somme Al
der, en af de vakreste Mcend i sin 
Tid blev han anseet för, og det samme 
var Tilfældet med Bedstefaderen og 
saaledes saa langt tilbage som Fami
lieportrætterne gaar. Det er mær
kelig, og det har man ofte fagt om 
Familien Power, at'hver Søn slæg
tede paa fin Far, skjønt heldigvis ikke 
altid i Karakter." 

„Jeg synes det er interessant," ud
brød Esmee. Hun var heldigere end 
Rogers og hans Drabanter,' font hav
de fundet Familien Neale spærret in-
de i et SM af Toushed, men kanske 
holdt de kun sin Mund, naar det 
gjaldt Emner, de ikke syntes out at 
diskutere. Begge syntes at være 
snaksomme nok nu. „Jeg vilde øn» 

.ske jeg kunde faa fe Familieportræt
terne," fortsatte Esmee. 

„Det kan De i Estermiddag, hvis 
De bil, Frøken. Hbis De gaar ind i 
Musikværelset jammen med Pian'o-
stemfrteren, naar Han kommer, hvad 
han sikkert gjør," sagde Fru Neale. 
„Te hænger allesammenderinde. Det 
er et Slags Billedgalleri saavelsom 
Musikværelse. Jeg skal selv bære der 
for ot forklare Dem Portrætterne, og 
hvis De gjerne vil se nogen gf de an-
dre Værelser, skal jeg vise Dem rundt. 
Hvis De har en halv Time fri. kan 
jeg vise Dem omkring." 

„Jeg |ar fri til Klokken fire," 
svarede Esmee. „Jeg gaar ttl Piano-
stemmeren før jeg gaar hjem, og min 
Frokost vil kun bestaa af et ZEg ' og 
lidt kogt Frugt> saa den fan jeg faa, 
naar jeg vil. Saa kommer jeg igjen 
Klokken tre. Det er m/get elskværdig 
af Dem at ville vise mig Billederne 
og Værelserne." 

„Jeg sagde igaar til min Mand, 
efter at De var kommet, hvor det dog 
er hyggelig for Hr. Richard at faa 
en ung Dame som hgit alt kjender til 
Sekretær?" 

„Ja, men hvordan vidste De, at 
han kjendte mig?" spurgte den unge 
Pige forvirret. „Det var før Gui-
feppe saa mig og føje —" 

„Aa, ingen og intet an&et end mi
ne egne Øitte fortalte mig det," fog
de den gamle Kotte. „Det vor det 
deilige Elfenbensmoleri af Dem i 
den lille Sølvramme med Døren, 
som jeg saa, da jeg hjalp Hr. Richard 
med at paffe ud. Dengang trodde 
jeg ikke det var et virkelig Billede af 
nogen bestemt. Det fyntes at være 
altfor vakkert til at være en virkelig 
Kvinde; eller hvis det var en virkelig 
Person/ maatte hun have levet for 
lang, lang Tid siden, .dg Kvinderne 
var yndigere end de er nu, da de gaar 
og slentrer om i Khaki ogr næsten i 
Burer" ligesom Mandfolk. Men felv-
følgelig, t samme ØieBlik jeg saa Dem 
vidste jeg hvem Maleriet forestillet. 
Jeg formsder, at det blev malet af 
Dem i Mafleradedragt, Frøken?" 

„Det, det husker jeg ikke," stam
mede Esmee, „men jeg er glad over 
ot være her og hoober jeg kon gjøre 
mig nyttig. Hr. Power var snild mod 
mig i Italien før Krigen. Nu maa 
jeg skynde mig." 

Hun forsvandt ligesaa^ glad over 
at fomme ud af Portnerboligen, som 
hun havde været over at fomme ind 
i den et Par Minuter tidligere. Hen-
des Billede i den skrinformede Ram-
me, som havde været Aarsagen til 
Gibbs Unaade! Hun kunde-ikke tro 
det. Det var ikke sandsynlig, at Grev 
Ricardo ha^de faaet malet et Mnta-
turbillede ester Hukommelsen. Hmt 
havde aldrig hørt ham tale om, at 
han havde Talent som Kunstner, og 
et portræt lavet ester Hukommelsen 

maatte vrere et Mirakel af Nøjagtig
hed, naar Originalen fmtde blive 
gjenkjendt ved første Blik af en gam
mel Kone som Fru Neale. Esmee 
begyndte at blive ræd for, at Fristel-
fen vilde blive for stor for hende, hviK 
hun nogensinde fandt Døren til Rom-
men staoende oaben. 

Skjønt hun vor vantro funde hun 
ikke la være ot klamre sig til Tanken: 
Et MiniatUrbillede, som lignede hen-
de, stod paa hans Skrivebord omhyg
gelig tillaoset, medens Fotografiet 
af den pragtfulde Frk. Harford stod 
langt Borte fra ham paa Kamittge* 
simlen f ammen med et halvt Snes 
attdre. x  •  

Hun fandt Pianostemmerens Hus 
uden Besvær. Det første han sagde 
var, at han var optaget for Eftermid
dagen og umulig kunde paatage sig 
mere, men da han hørte at det var i 
CononWood, man ønskede hatts Hjælp 
kom der Liv i hans gamle triste Øine. 
„Cannon Wood," raabte han. „Ja, 
men jeg har jo hørt, at de har slaaet 
det gamle Flygel i Stumper og Styk
ker, og ot en Dame har danset paa 
Laaget af det for et Væddemaal." 

Den unge Piges forskrækkede Blik 
bragte ham imidlertid snart pacn an
dre Tanker. . 

„Undskyld, Frøken," sagde han. 
,^Jeg skulde ikke have talt saadan, men 
jeg og Flyglet paa Cannon Wood 
har været Venner i Aarovis. Det er 
et ædelt Instrument, og det gjorde 
mig meget ondt da jeg for. et Par 
Maaneder siden hørte af en af Tje
nerne, der var blevet afskediget, hvor-
dan der gik for sig der. Jeg kunde 
neppe tro det ttl ot begynde med, for
di jeg før Krigen mere end en Gang 
af den nuværende Herre havde faaet 
Ordre om at stemme Instrumentet. 
Mit Indtryk af ham bar, at han sat
te megen Pris paa god Musik og bil-
de habe megen Respekt fo.r det. firte 
Flygel. Naa, unge Mennesker er jo 
unge Mennesker, og denne Krig har 
jo bendt op og ned paa alting. Jeg 
er ræd for efter det, der naadde ntine 
Øren af de afskedige Tjenestefolk, at 
det er sandt, at det er knust, og hvis 
det er Tilfældet, kan jeg rimeligvis 
ikke gjøre meget, mefl'jeg skal med 
Glæde komme og se." ' ' 

Mandens Udtryk var venlig otf 
undskyldende efter det første voldsom
me Udbrud, og Esmee kunde se, at 
han brændte F.f Nysgjerrighet. '' 

Hun var. ogsaa nysgjerrig, og hun 
bestemte at være i Mustkværelset sam
men med Frit Neale, før Pianostem
meren font. ;3": 

. Hun næsten løb hjeitt, flugte sin 
Frokost, soty kun et ungt Menneske 
med ett god Fordøie^se vilde driste sig 
til at gjøre, og var ttlboge i Portner
boligen før Klokken tre. 

Fru Neale ventede paa hende, og 
de gik sammen op til Huset. Esmee 
ventede, at hendes Ledsagerske skuldes te ud af Hovedet paa hende, 
skilles fra hende for at gaa ind od 
Tjenestefolkenes Indgang, men hun 
forklarede! at det kunde hun ikke lige. 

'„Jeg ftaar ikke paa den bedste Fod 
med Luisa," sagde hun. „Jeg vil ikke 
gjerne have, at hun skal se^mig komme 
ind, og hun faar at vide, at jeg fører 
Dem ind i Huset, Frøken .... Hun 
vil synes, at det ikke er noget, der an-
gaar mig, og komme med ubehageli-
ge Bemærkninger. Gibbs er her ikke 
i de første Par Timer, ved jeg tilfæl
digvis. Guiseppe vil passe Døren, 
medens han er borte. Jeg tror ikke, 
at der fornmer andre end De og jeg 
og Hr. Fredwell,^ Pianostemmeren, 
men Guiseppe holder lige saa lidet 
som jeg af denne Kvinde, og han vil 
ikke sige et Ord til at jeg smutter ind 
med Dem." 

Medens de ventede et Øieblik ved 
Indgangsdøren, før Guiseppe lukkede 
op, kom Pianostemmeren gooende, og 
de blev alle tre lukket ind - sammen. 
Fru Neale skyndte sig ind i Musikvæ
relset for at træffe Gardinerne fro, 
og do. alt var parrot kaldte hmt paa 
Frk. Alton og hvis det vor gattet ef» 

Jtev den gamle Kones Ønsker, vilde 
hun først hove forklaret Esmee Por
trætterne. Fredwell bar imidlertid 
kommet ind sammen med dem og var 
gaaet lige hen til Flygelet. Esmee 
hørte ham stønne, og gik hen til ham 
for ät spørge hvad der var iveien. 1 

„Se paa det deilige Rosentræ," 
sagde Klaverstemmeren i en kjølig 
Tone. „ „Historien var alt saa sand." 

„Se Mærkerne af Hælen. Män 
skulde tre, at en Elefant havde danset 
paa Flyglet." 

„Sludder og VrSvl, Hr. Fredwell 
bed Fru Neale ham af. Elefanten 
danser ikke paa Flyglers Gentlemens 
Hus. Der skedde desværre et Uheld 
en Aften med Instrumentet, men hel
digvis blev kun Kassen beskadiget. Be-
tragt fim det Indvendige af Instru
mentet, >saa skal De fe, at det er i Or
den, andet jfdl De iffe bryde Dem 
om> og yu er det bedst at vi begylchex 

paa Partrætterne, for ellers bliver 
det mørktr 'I de gode gamle Dage 
sad der hundreder af Voxlys i disse 
Krystalkroner, Let har. vi intet 
af nu." »r' 

Esmee fulgte Vinket. Da hun saa 
op paa de regnbuefarvede Prismer, 
faa hun, at Værelset' havde været op-
lyst, for ikke lang Tid siden, eller i 
hvert Tilfælde vor det dryppende Vox 
fra sidste Gang Lysene havde været 
tændt, ikke blevet fjernet. "Nogen af 
Prismerne paafden ene Lysekrone var 
ogsaa knuste. Det saa ud, syntes Es-
mee. som om en Sten forsætlig bar 
blevet slynget imod dem, eller som 
om de bar blevet knust af en Kule. 

„Dette er Portrættet af Hr. Ri-
chards f£ar i Jagtdragt i Hons, 24 
Aar,"' forklarede Fru Neale, medens 
Hun førte Fru Alton gjemtem Værel
set. „Paa høire Haand hænger hatts 
Bedstefar, til Venstre Hr. Richard 
selv som ett Gut paa 12 Aar. Læg 
Mærke til Familieligheden mellem 
de tre, Frø vett. Er den ikke forbau
sende?" 

Esmee lagde Mcerke til den. Lighe
der bar birkelig forbausende. Men 
samtidig lagde hun Mærke til noget' 
aqdet, som bar saa forbausende, at 
hun glemte at befbare Fru Neales 
Spørgsmaol. Den prægtige, unge, 
lyserøde Mands Hjerte bar gjennem-
Boret af et lidet Pistolskud, og den 
bakre tolb Aars Guts Øine bar Blebet 
skudt ud. Pupillen manglede i hvert 
Øie. Et lidet rundt Hul paa Lærre
det angav det Sted, hbor den hobde 
værets Denne'Opdagelse fik det til 
at løbe koldt ned ad Ryggen paa Es
mee. En Djævel havde bæret paa-
færde i dette Værelse. Hun faa hur
tig paa Portrætterne bed Siden af. 
De bar ikke røret. Den eneste Skade 
der bar Blebet gjort, bar Blebet an-
rettet paa de to sidste Herrer tit Con-
non Wood, hvad der sikkert bar gjort 
med fuldt Overlæg, og hvis der ikke 
havde været noget særlig ondskoBs-
fuldt i at gjennemBore dett døde Fars 
Hjerte, syntes der at ligge en gemen 
Trusel i at gennembore Sønnens 
Øine. ' . ' / 

For første Gang slog det"den unge 
Pige, at Richard Powers Sygdom 
ikke skyldtes naturlige Aarsager. En 
som hadet hendes elskede Grev Ricar-
do havde fundet et Middel ttl at slaa 
ham med Blindhed. Hvem end denne 
var, faet havde han været i dette Væ
relse. Han eller hans Hjælpere hav-
de med en ironisk ' ^Profeti ødelagt 
Portrættet. 

• „De siger ifke noget, Frøken," sag 
de den gamle Kotte bebreidende. „Sy 
nes De ikke Ligheden er staoende?" 

„Jo? det synes jeg," svarede Es 
mee, „men, Fru Neale, naar sfede 
det frygtelige med Billederne?" 

„Det frygtelige?"' gjentog . den 
gamle Kone, og hendes Øine traad-

Hun 
saa forbauset paa Portrættet „Jeg 
bed ikke, hbad De mener, Frøken. 
Der ikke skeet noget." 

Sao gik det op for den unge Pige, 
at hendes gamle Øine ikke habde feet, 
hvad hendes fkarpe Blik øieBIikfelig 
havde feet, og ved nærmere Eftertan
ke bhr det ikke faa mærkelig. Por
trætterne hang høit og i nogen Af
stand fra Vinduerne. Rebolbevkug-
lerne bor meget stnaa, og Esmee slut
tet, at Skuddene maatte bære affy
ret i nogen Afstand af en Haand, som 
box sikker paa sit Maol. 

„Der er et Hul af en Kugle i den 
lyserøde Frakke lige ober* Hjertet," 
sagde hun, „og der er et gjennem hver 
af Guttens Øine. Vidste De iffe 
det?" 

„Du store Himmel, Frøfen! Det 
er umulig, De maa tage Feil," gis
pede den gamle Kone. „Ingen, felv 
ikke hott, vilde gjøre noget faadant." 

„Selb ikke han," faldt Esmee hen
de, i Talen. 

Det gab et Sæt i Fru Neale og faa 
syntes hun at synke sammen. Og i 
samme ØieBIik udstøtte" Fredwell et 
Skrig af Raseri.^ - , 

„De bil ikke kunne" tænke Dem, 
hvad jeg har fundet i Flygelet," raaB-
te han. , 

et et Lægemiddel, som har bestaaet sia Pr^ve ved over 
Hundrede Aars stadige Brug. Den forbedrer Blodet, 

styrker og fornyer hele Systemet og giver Kraft og Spandstighed til de 
adle Organer. 

. Tilberedt af tene, sundhedsgivende Rødder og Urter indeholder den 
bra, hvad det vil gjøre godt. Det er faa, om nogen, som kan sammen-
Iignes med de» i Behandlingen af 

Grixpe, Reumatisme, Mave-, 
tever- og Nyre Svagheder. 
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^ • 13de Kapitel. 
Hvad der fledde oveupaä.. 

Esmee og Fru Neale var all for 
stærkt optaget af Portrætmysteriet til 
strax at forståa, hvad der var skedd, 
men da Fredwell t den ene Haand 
svingede ett høihælet gylden Danse-
sko og i den anden et Kniplings Lom
metørklæde, Blev deres Opmærksom-
hed strax fanget. 

„Den Iaa inde i Flyglet," raoBte 
pianostemmeren, „inden i det, siger 
jeg Dent. Htm dansede altsaa allige
vel." -

„Hvem, Elefanten?" spurgte Fru 
Neale ̂ nervøst. Hun gik hurtig bort 
fra Portrætterne, og Esmee fulgte 
Fangsomt efter. „ 

„Nei, et kvindelig Væsen," mumle-
de Fredwell, „men hun var ingen 
skjøtt Askepot. Se poo den." Hatt 
rogte Danseskoen frem. Derb bor vak
kert formet og vakkert syet, men den 
vor lang, usædvanlig lang, og maat
te have tilhørt en høi Dame. Fru 
Neale ligefrem snappede Skoen ud af 
Fredwells Hænder og tog ogsaa Lom
metørklædet. 
" „Det er frygtelig, frygtelig," raaB-
te hun. „Gud skal vide, hbor længe 
disse Ttng har tigget i det stakkels 
Flygel. Huset har bæret leiet ud Ad
skillige Gonge, maa De, bide, og selb-
følgelig, ttaar Folk flyttede, tænkte 
hverken Neale eller jeg paa at se inde 
i Flyglet. Hvem bilde dog ogsaa det ! 
Herren har bæret her faa lidet siden 
Krigen, og har ikke habt Tanke for 
Musik, saa disse Ting kan muligvis 
habe ligget der i aarebis." 

Fredwells Ansigt bar veltalende; 
han sagde ikke et Ord. Det var ikke 
hans Sa$ at modsige Richard Po-
toers trofaste tjenende Aond, f om 
pligtskyldigst forsøgte at dække ober 
sin Herres Udffeielser. 
- Han gik tilBage til Flyglet og at 
tømme efter de Torter, hatt lokket ud 
af det, syntes Esmee, at dets Meka
nisme iffe habde taget synderlig Ska
de. Hmt ønskede heftig at tage Baade 
Skoen og Lommetørklædet og under-
søge dem, men Fru Neale hobde stop-
pet Lommetørflædet ind i den for
gyldte Skos Taaspids og stukket det 
hele i en rummelig Lomme i sin gam
meldags«. Kjole. 

„Det kommer of at leie et Hus ud 
til fremmede Mennesker," forklarede 
hun. De har ikke Baaret sig pent od. 
At tænke sig at skyde paa Familipor-
trætterne!" . 

„Men De syntes jo før at have en 
Ide om, hvem der havde gjort det," 

udBrød Esmee. /„Te sagde, at selv 
han vilde ikke gjøre noge^ sligt." 

Den gamle Kotte faa uforstaaende 
paa den unge Pige. „Meit kjære 
Frøken. Nei, det kan jeg umulig ha
ve sagt. De maa ikke have hørt rig- • 
tig. Jeg bed ikke mere end Manden 
paa Mamtett ved, hvem denne Slyn-
gel. er, der hat lovet disse Ulykker i et 
fremmed Hus, Bore for at more sig 
og fina Venner uden Tvil, men," sag
de hun og dæmpede Stemmen. „Jeg 
vilde ikke fortælle Richard Power det. 
Frøken. Det kunde let Bringe ham i 
Harniff, og det er til ingen Nytte at 
opirre ham, før han mere er sig selv 
igjen, stakkels unge Mand." 

„iIeg skal ikke sige et Ord," lovede 
Esmee, „men det forekom mig dog 
stadig, at De sagde ...." 

(Fortsættes næste Uge). 

Uroligheder i britisk Østafrika. — 
London den 17de Marts. Et Cen
tral News Telegram fra MairoBi i 
Britisk Østafrika meldte idag, ot cit 
Skare paa ca. 1,000 .indfødte BevæB-
nede med Knipler aitgreB Politista
tionen der og forlangte Løsladelse af 
en ledende Agitator Khutu. De næg
tede at sprede sig paa Kommando, og 
Soldaterne affyrede ert Salve, der 
dræfite 20 af Skaren, saarede 30 og 
adspredte Resten. 

Præsident Harding hjemkommen 
fra Ferier. Washington dett 19de 
Marts. Præsident Harding kom idag 
tilBage fra sit Ferieophold i Florida, 
^præsidenten sagde, at han følte, at 
han havde havt godt af Turen. Sam-
men med ham kom. Krigsminister 
og Mrs». Weeks, Justitsminister 
Dougherty, Undersekretær Fletcher, 
Brigadegeneral Sawyer og Sekretær 
Christian. * 

Foruden de seneste telegrafiske Nyheder fra 
' Ind- og Udland samt fuldstændige Postester-
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