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Indholdet af be foregaaende Kapitler. 
Esmee Alton, en vakker og velopdragen 

ung Pige, som staar alene i Verden, har 
lcest et Avertissement i et af Londons 
Blade fra Detektiven Charles Rogers, 
der søger en ung Dame som Privatse
kretær. Hun søger Pladsen og faar den. 

Den unge Piges Fader, der hed 
O'Connell, var for nogle Aar siden bød 
under mystiske Omstændigheder. Dagen 
før sin Død havde han aftvunget hende 
det Søfte, at hvis noget tilstødte ham. 
fluide hun prøve at leve stille og ubemær-
ket sammen med sin Tante og lægge bort 
Navnet O'Connell. 

Rogers lader efterhvert den unge 
Pige forsiaa, at hendes Hverv vil 
blive "at lade sig ansætte som Privatse-
kretcer hos Grev Ricardo, der nu gaar 
under Navnet Richard Power, for at 
tiispionere dennes Forhold, idet han er 
mistænkt for en vis Forbrydelse. Hun 
finder, at Manden er den samme som 
Helten i hendes Eventyr, Grev Ricardo, 
som hun i sin Tid traf paa en Beise i 
Italien. Hun føler sig strax overbevist 
om, at han ikke er skyldig i-nogen Zorbry, 
deise. - • 

Da hun indføres i Huset, føler hun 
sig dybt skuffet over, at Greven ikke gjen-
fjender h-ende. 2>lcn Sagen er, at Greven 
holder paa at blive blind. GjenHendelsen 
kommer senere. Hun opdager, at.mt)stifte 
Ting foregaar i Huset. Rudolph Silvers, 
der af Udseende er Greven meget fig, 
giber sig tildels ud for at vcere denne 
og optræder font Husets Herre. Med Gift 
i Vaflevandct forsøges der paa at gjøre 
Greven blind. 

Et Telegram fra Elizabeth Harford 
meddeler Greven, at hun haver Forlovel
sen med ham, og at hun agter at ægte 
en Harry Horne Johnstone. Kort ester 
tilstaar Greven og Esmee sin Kjccrlighed 
for hinanden. Greven fortæller hende 
Rudolph Silvers Historie: Hans Fader 
havde i Schweiz ægtet en østerrigst Skue
spillerinde Hilda Silvers; hun havde ud-
givet sig for at bære Enke, men det viste 
sig senere, at hendes Mand var ilive, at 
de ikke var skilt ^engang. Han stødte 
hende fra fig, og selv da hun fødte ham 
en Søn, nægtede han at fe Moderen og 
Barnet. Faderen reiste tilbage til Eng-
land og blev feriere gift med ert Jtaliener-
inde, der blev Grev Ricardos Moder. 

i-.'mée giver i ei Brev Bogers Med
delelse om fin Forlovelse med Greven. 
Hun lommer saa i Tanke om, at Esmee 
Alton egentlig ikke er hendes Navn, og 
hun beslutter den næste Dag at fortælle 
Ricardo Hemmeligheden ved' hendes 
Navn. 

Som Følge af, at Fru Jennings, 
Esmees' Værtinde har bedt hende om at 
finde fig et andet Opholdssted, og Esmee 
flytter til Fru Neal, Portnersten. paa 
Cannon Wood, kommer hun senere end 
aftalt til Powers Værelser. Han er kjørt 
ub, men har lagt igjen en Konvolut, der 
indeholder en blank Check, som hun bedes 
udfylde med saa stort Beløb, som be-
høvedés til Brudeudstyr. Hun bliver 
længe borte, og da hun atter kommer til 
Cannon Wood, er Greven borte. Den 
gamle Tjener Guifeppe lukker hende ind 

_j Bibliotheket. 
For at forkorte Ventetiden begynder 

hun at spille. Hun hører en Banken, som 
hun^ opdager kommer fra Væggen. „Lad 
mig komme ind, Ricardo," siger en 
Kvindestemme. Efter Anvisning fraStem-
men indenfor aabner Esmée en hemme
lig Dør under Kamingesirnfen. En ældre 
Dame træder ud; det er Originalen til 
et Miniaturbillede, font Powers forva
rede, og som Esmee havde troet var af 
hende felv. Den blege gamle Dame for-
tæller, at hun havde været Powers Mo-
ders bedste Veninde, og at han for sin 
Moders Skyld havde frelst hende fra et 
eller andet. Da den unge Pige fortalte, 
at hun hed Esmee ^ Altona, fatte den 
gamle Dame i et Skrig og segnede om. 
Efteråt Esmee havde spillet en Stund, 
kom hun sig. Den gamle Dame gaar 
ud og kommer tilbage med en Krave af 
Hermelin, fom hun læggerv om Pigens 
Skuldre. 

Sige ester den mystiske Dames For
svinden dukker Rudolph Silvers og 
Lyons, en anden ubehagelig Perfan, 
pludselig op. Silvers vil komme ind i 
det hemmelige Rimt; det er vigtige Pa
pirer, han vil have fat paa; han tilraner 
sig nogle Smykker. Den Hamle Tjener 
Guiseppe kommer med Revolver i Haand 

"og skræmmer Sjæliringertte.' 'A " 
Grev Ricardo indfinder fig. Lyons an

giver Frk. Alton som Spion, siget Hun af 
Scotland Aards er sat til at udspionere 
Greven, og at hun ikke engang gaar un-
ber sit reite Navn. Esmee tilstaar, at 
hendes rette Navn er O'Connell. Hun 
synes, Verden falder istykker omkring 
hende. Greven beder hende gaa. 

Esmees Drøm synes at være forbi. 

'i 
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30te Kapitel. 
Overraskelsen.' 

Da Esmee var kommen til Hjørnet 
of den ensomme Vei, erindrede'hun, 
at hun ikke længere boede hos Fru 
Jennings. Hun huskede, hvordan 
hun havde bragt sin Bagage til Port-
nerboligen, og hvor lykkelig hun var 
gaaet ud for at gjøre Jndkjøb til sit 
Bryllup. Hun vendte mekanisk om, 
men stansfde, uden at vide, hvad hun 
skulde gjøre. 
i Men Nødvendigheden af at toge en 
Beslutning, styrkede hende til en 
Kraftanstrengelse. Hun bestemte, at 
hun vilde gaa til Charles Rogers og 
fortcelle ham alt, hvad der borteet. 

Hvis han vilde gaa ind paa det, og 
hvis han kunde opnaa Adgang, kunde 
han rense hende overfor Richard 
Power, i det mindste sor Beffyldnin-
gen sor Spioneri. Den Maade at 
forklare sig paa overfor Ricardo vil-
de vcere bedre end at skrive, for ak, 
de svage Øtite kunde ikke lcesk^ hendes 
Argumenter. *" 

Ten unge, Pige.havde intet Haab 
om, at Power skulde 'ønske at faa 
hende tilbage, og det var bedre, det 
blev hende, som hævede Forlovelsen 
fremfor ham. Hun var nu utaalmo-
dig ester at komme bort,' men hun 
maatte vende tilbage^til Portnerbo
ligen og give Fru Reale Resten af 
Ricardos Pengegave. HuÆ maatte 
ogsaa tage sin Bagage med sig. Hel
digvis var den ikke pakket ud, saa det 
vilde ikke forsinke hende. Hendes 
taarevcedede Ansigt fortalte Fru 
Reale, før hun havde aabnet 'Mun
den, at der var skeet noget ulykke
lig, Iltert den unge Pige gjorde nce-
sten intet Forsøg paa at forklare sig. 
Hun sagde bare, at. hun maatte af-
sted med det samme, at Hr. Power 
selv ønskede det. Senere Vilde hun 
sende Besked, men nu ønskede hun 
ikke at efterlade nogen Adresse. Hvad 
der var tilbage af Ricardos hundrede 
Pund gav hun den forstyrrede gamle 
Kone og bad hende om at levere-dem 
til sin Herre. Hvad Jndkjøbelke an
gik, saa skulde de sendes tilbage, naar 
de kom. .. 

„Ja, men," stammede Fru Reale, 
„de er kommet, og jeg har betalt dem 
med de Penge, De gav mig. Jeg er 
ræd for, Forretningen ikke vil tage 
dem tilbage." 

„Hvis ikke, maa de gives til Hr. 
Power, for at han kan gjøre med 
dem, hvad han vil. De er kjøbt for 
hans Penge, og de tilhører ikke mig," 
sagde den unge Pige med en Hulken. 
Fru Reale var maalløs af Graad, 
men da Esmee havde beherfket sig, 
bød hun det gamle Par Farvel med 
venlige Ord og Tak for alt, hvad 
de havde gjort for hende. 

Familien Rogers, Fader, Moder 
og Datter, var omtrent færdig med 
Middagen, da Esmee uventet gjor
de sin Entre paa Rose Sea. For dem 
saavelsom for Portnerfolkene fortalte 
den unge Piges Ansigt om hendes 
Ulykke. Og Ansigtets blege Fortvi
lelse stod paa ett underlig Maade i 
Modstrid med hendes sidste og glade 
Brev. Te havde siddet og talt ont 
hendes Forlovelse, da Pigen havde 
meldt Frøken Altons Ankomst, og 
alle reiste de sig xfra Bordet for aT 
hilse paa hende, men deres Lykønsk-
ninger blev siddende i Halsen paa 
dem. Fru Rogers Bad hende om at 
spise med, men hendes Mand og Dat-
ter, som havde et skarpt Blik, saa at 
Overtalelser vilde vcere frugtesløse. 
Rogers fik hende til at drikke lidt 
Portvin og fulgte hende saa til sin 
velkj endte Hule. 

„Ud med det. Barn," sagde han, 
og den venlige, næsten faderlige To-
ne, fik Taarerne til at strømme ned 
ad den unge Piges Kinder. 

„Han ved, at jeg var en Politi-
spion," sagde hun, og lidt efter lidt 
fortalte hun ham hulkende heleHi-
skorien. • 

„Fa, vi kan i alt Fald Paa Klo i 
Silvers nu, det er da en god Ting, 
hvis Power vil have det. Han har 
stjaalet Familiesmykkerne. Men jeg 
tror, Power vil have ham mere end 
nogensinde, sordi han har sørt Lyons 
med sig til Huset. Det er muligens 
det sidste Halmstraa, og han vil ikke 
bryde sig det mindste om Familieffan-
dale, naar Silvers kan blive straffet 
for det Slag, han rettede mod Dem. 
Forresten er jeg ikke saa langsom, 
som De synes at tro, mit kjære Barn. 
Jeg har ikke ligget paa Ladsiden. I 
de sidste Par Timer har jeg fundet 
ud, hvordan jeg kan lægge Haand 
paa Silvers og hans Donna. De 
kan ikke smutte bort, trien først maa 
-jeg tale med Power.- Deser ud, som 
om De tviler paa, at han vil modtage 
mig. Det vil han nok,'naar jeg bru-
ger Deres Navn som Lokkemad. De 
kan være to!i& for, at hän vil saa 
Lyons til at æde sine Ord i sig og faa 
bede ham ryge og reise. Naar han 
har hørt min Forklaring, vil hatt 
være glad over at saa Dem tilbage, 
og jeg "skal. nok være veltalende, det 
lover jeg Dem. Min Profession gaar 
fremfor alt, men nu kan det Me ska-
de nogen at tale fra Leveren. Powers 
Uskyldighed paa de første Punkter er 
bevist, takket vcere Dem. Og hvis 
jeg faar ham t Tale, v!l han muli
gens løse Resten af ©tradert. Hvorfor 

han skjuler Kvinden. (Jeg var tem-
melig sikker paa, at han^ skjulte hen
de og at han vidstehvem hun var), 
og Sandhedett otti Perlerne. Jeg 
{Tal ikke ødelægge Deres Liv, fordi det 
var nødvendig at bruge Dem som 
Spion. Det er 'De for god til. Des-
uden vilde Em aldrig tilgive sin gam
le Papa." •' 
. Esmee lod ham tale ud og sagde 

faa, at hun kjendte Grev Ricardo be
dre end han, Rogers, nogensinde kun-
de kjende ham. Him Vilde være tak-
nemlig, hvis Rogers Vilde rense hen? 
de saa meget som mulig, men ingen 
kunde ændre den Kjends gjerning, at 
hun havde været betalt Spion, og 
hun tog til Cannon Wooh under paa-
taget Navn, og at hurt kanske uforva
rende havde voldt den vakre, triste 
Kvindes 2>ø&. Tet Skrig, hun havde 
hørt bag Reolen, lød endnu i den 
unge Piges Ørett, og ogsaa Lyden as 
et Legeme, som faldt. „Hun er mu
ligens død," sagde Esmee, „og det 
Vilde være min Skyld, fordi jeg aab-
nede Døren. Hvis jeg ikke havde 
gjort det, vilde hun have været tryg. 
Hr. Rogers, fortæt mig, hvem hun 
er, og om det et? hende. De tænkte 
paa, da De sagde de mærkelige Ting 
om mit Udseende, og at jeg var den 

.eneste unge Pige, Te ønskede til at 
gjøre Arbeidet paa Cannon Wood og 
om, at mit Svar paa Deres Avertis
sement var mere end et Sammen
træf." ) 

Rogers sad taus et "Øieblik og 
faa tankefuldt paa den ltnge Pige. 
„Den gamle Tame sagde til Tem, at 
der Vilde være en Overraskelse til 
Tem paa Deres Bryllupsdag," sag-
de hatt til den unge Pige, „er det faa 
ikke bedst "at vente til da for åt faa 
mere at vide om hende?" 

„Hvis "Power har ansøgt om at 
løse Kongebrev, vil det tage nogen 
Tid, naar Teres Navn ikke er Alton, 
men O'Connel. Jeg beder Dem ikke 
ottt at vente til den Dag, dä Te gaar 
til Alteret med Power, for muligvis 
har Te Ret angaaende hans Følelser 
og jeg Uret, og Tamen kommer kan
ske aldrig, men Tamen troede, at De 
Vilde faa Overraskelsen om et Par 
Dage. Hun ønskede, at De skulde 
faa den, og det er muligvis vigtig for 
Power, at De faar den. Naar den 
Dag kommer, at De skulde have 
holdt Bryllup, hvis alt var gaaet 
vel, saa følg Damens Anvisning." 

1 „Det vil jeg, siden De reader mig 
til det," sagde Esmee, som havde 
tænkt paa at sende den tunge Herme-
lins Fichu tilbage til Cannon Wood. 
„Men hvis Te gaar ind paa det, hvis 
De vil laane mig nogen Penge, til 
jeg kan betale dem tilbage, hvis De 
vil bruge Deres Indflydelse til at 
fkaffe mig et Pas, vil jeg være uds 
af England før den Dag kommer." 

„Hvor vil De da hen?" føurgte 
Rogers stilfærdig. 

„Til Italien og prøve paa at faa 
Greb Ricardos Ven Marchese d'Alle-
gri i Tale. Jeg fjender hans Adres
se, og han kan fortælle mig, hvor jeg 
kan sinde den berømte Øientæge, 
Dr. Florio, fom ikke besvarer Ricar
dos Breve. Hvis jeg kunde faa Flo
rio i Tale, tror jeg at jeg kunde ikke 
bare saa ham til at skrive, men ogsaa 
til at komme." 

„Jeg forftaar," sagde Rogers. „De 
vil have 3Eren af at frelse hans Syn 
saavelsom hans Liv." 

„Jeg ønsker ingen 3Ere," svarede 
Esmee. „Jeg ønsker ikke engang at 
Ricardo skal vide, at jeg reiser til 
Italien, og endnu mindre hvorfor 
jeg reiser did." 

„Nan, ja," sagde Detektiven stadig 
spekulatw. „Jeg tror ogsaa, det bed
ste De kunde gjøre Power »är at rei
se til Italien. Det vil sige, hvis det 
som Damen kalder en lykkelig Over-
raff else, er det hvad jeg antager. 
Har 2te gjættet Dem til noget?". 

„Jeg har ikke havt Tid tit at tæn
ke paa det," svarede Esmee. 

„Saa ser det bedst ikke at tænke paa 
det. Bi kan let blive skuffet. Mett 
jeg vil laane Dem Penge til en Rei
se til Italien, og jeg har Indflydelse 
nok til at skaffe Dent et Pas. Om 
tre Dage fra nu af kan De reise hvor
hen De ønsker, om saa Overraskelsen 
finder Sted eller ikke, mett gjør som 
Damen bad om, før De reiser." 

Natten tilbragte Esmee i det hyg
gelige lille Værelse, som havde Hær et 
hendes under Prøveugen, før hun 
kpm til Cannon Wood. Den Gang 
havde hun ogsaa været rastløs, men 
denne Vat sov hun flet ikke. Da Da-
gen gryede, laa hun endnu og tænkte 
paa Grev Ricardo og paa det eneste 
Haab, hun endnu havde, Haabet om 
at sende Dr. Florio til. ham. 

„Jeg vil ikke komme tibage fra 
Italien," bestemte hun. „Jeg vil bli-
ve der og finde Arbeide der. Jeg 
kan ikke holde ud at vcere ^England 

med Ricardo i Nærheden, naar han i 
Aanden er saa fjernt fra mig." 

Næste Dag prøvede Rogers for
gjæves at fatt Richard Power i Tale. 
Guiseppe, der passede Tøren sagde 
paa hakkende Engelsk, at hans Herre 
var syg og ikke kunde tale med nogen. 
Detektiven som ikke kunde et Ord 
italiensk, telefonerede til en naturali
seret italiensk Detektiv han kjendte, og 
indyndede sig taktfuldt hos Familien 
Meale, idet han gav sig ud for at væ
re en Ven af den lille Frøken Alton, 
som han holdt faa „meget af. Hatt er
farede, at Guiseppe ikke havde sagt 
Usandhed. .Power var syg og havde 
saai voldsom en Hovedpine, at det tru-
ede med Hjernebetændelse. En Læ-
ge var blevet tilkaldt'mod hans Vil-
je. Og dennes Udsagn gik ud paa, at 
Patienten ikke var i Fare, ,mett^ at 
hans Tilstand krævede absolut Ro. 
Han hørte intet nyt om den mystiske 
Dame, hvorfor Rogers ikke mente, 
hun kunde, være død. Muligvis var 
Doktoren ogsaa blevet hentet til hen-
de, men det var umulig for ham at 
opdage. Hvad Lyons angik, havde 
Neales feet ett forstrækket. Mand, 
som lignede en Fremmed, men ganske 
ude of sig selv, blive kastet ud, bog-
stavelig talt, af Teres Herre og Gui
seppe. Da Porten var blevet lukket 
efter ham var Power gaaet ind i 
Portnerboligen for at stzørge efter 
Frøken Alton. Han ltfd til at tro, 
at hun kunde være der. Men da Fru 
Neale forklarede, at hun var reist og 
havde taget sin Baggage med sig, 
havde hart intet sagt. Han havde 
kun vendt sig bort og havde feet bleg 
og forpint ud. Saa var Fru Neale 
kommet i Tanker paa de Penge som 
Frøken Alton havde givet hende og 
Pakkerne fra Forretningen. Hun 
havde skhndet sig ester Hr. Ricardo 
med Beskeden og Pengene i en Kon
volut. Da hun spurgte ham, hvad 
der skulde gjøres med Bryllups mi)-
kjøberte, havde han sagt „Gjern dem, 
indtil De faar nærmere Besked." Ftu 
Neale nærede den Anskuelse, at harts 
Sygdom skyldtes en Uoverensstem
melse med Frøken Alton,. 

Esmee blev meget bedrøvet, da hun 
hørte denne Historie af Rogers. Han 
mente, at hun burde vende tilbage, 
men Esmee holdt Stand. Kanske, ar-
gumenterede Rogers, - tog Ricardo 
hendes Flugt for en1 Tilstaaelse om 
hendes Förseelse. Ikke desto mindre 
var,hun sikker paa,/'ijk/hans' Kjærlig
hed var død. Hvis Han var syg, var 
det ikke.fordi han Mskede at se hende 
igjen, men as Lede og Afffh. 

Rogers havde travelt de følgende 
Par Dage. Esmee vidste, at han 
tras alle Forberedelser med Hensyn 
til hendeS Pas, og hun gjættede, at 
han traf Nættet tættere sammen om 
Rudolph Silvers og Violetta Diaz 
og kanske ogsaa om Lyons, men han 
var ikke i meddelsomt Humør, og den 
unge Pige kjendte ham alt for godt. 
til ikke at stille ham Spørgsmaal, 
naar han ikke opmuntrede til det. • 

Saa kom den Dag, da Passet og 
alle Formaliteter var iorden. Ter 
var ingen Grund til at stille sig 
hindrende overfor Esmees Ønske, 
naar han undtog, at Richard Power 
stadig var utilgjængelig for Rogers. 
Og hvorfor skulde det forøvrig gjøre 
nogen Forskjel, medmindre det da 
skulde anspore hende til hurtig at be-
give sig afsted for at opsøge Florio. 
- „Ønsker De saa at reise i Mar

gen?"- fpurgte Rogers. • > 

- ,,Ja," sagde Esmee. 

. „Naa, faa følg mit Raad og fe ef
ter Overraskelsen imorgert tidlig." 

„Det vil jeg," sagde den unge 
Pige. * 

Det viste sig, at hun lige saa lidet 
kunde sove den Nat som de tidligere 
Nætter. Da Klokken slog tolv kunds 
hun ikke længer ligge stikle. „Nu er 
det Morgen," sagde hun til sig selv. 
Værelset vgr kun oplyst af den døende 
Kaminild. Hun reiste sig, slog en 
Kimono om sig og tændte det elek
triske Lys. Hermelinsfichuet hang 
paa en Stol tæt ved hendes'Seng. 

Det var mærkelig, hvor den frem
kaldte Giverens blege, næsten over-
jordiske Skjønhed. Det forekom Es
mee, at him kunde se den slanke Skik-
kelse, Trækkene> som var udpføaret i 
Elfenben og de mørke Øine. 

Forsigtig rev Hun et Stykke af 
Hermelinssichuet og ffilte Kraven 
fra Foret. Neppe havde hun taget 
et halvt Snes Sting op, før noget 
mærkelig hændte. Fichuet hang sta-
dig over Stolerækken, medens hun 
arbeidede, og en Række umaadelig 
store Perler begyndte at glide ud 
gjettnem Hullet ligesom en glitrende 
Slange. Der var saa mange Perler 
og de var saa tunge, at de vteldet ud, 
saasnart de fik den første Chance for 
at komme i Frihed, og ved deres 
egen Vægt og takket vcere Tyngde

kraften gled de ned mod Gulvet. Vil-
de det da aldrig blive slut? tænkte 
Esmee. Det 'var jo ikke en Kjæde, 
men det var et helt langt Reb. Da 
hun tog dem op, strømmede de ud 
over hendes Haand. De mindste var 
lige saa store som- den runde, lyse-
røde Negl paa hendes ^Lillefinger, 
de største større end Tommelfingerens 
Negl, og de var af en gjennentsigtig 
cremefarvet Hvidhed og straalte i det 
elektriske Lys med et feagtig Skjær 
j)g Skygger af rosa, rødt, blaat og 
lilla. 

„Kan de virkelig være ægte." spe-
kulerede hun paa. Saa fom htm til 
at huske paa de stjaalne Perler. Ja 
dette maatte være det kongelige Per-
lehalsbaand, som Grev Ricardo var 
anklaget for at have bragt til at* for
svinde og for Ttt have. givet sin vakre 
'østerrigffe Spion. 

Esmee kjendte kun Omridsene as 
Historien, som Rogers havde fortalt 
hende, sFrst med et Par Ord og sene-
re mere udførlig. Hun havde' været 
saa sikker paa, at Richard Power tt= 
fe havde havt noget at gjøre med 
Perlerne og hele Sagen havde fore-
kommet hende saa fantastisk, at hun 
havde tænkt mindre paa den end paa 
nogen af de^andre Beffyldninger 
mod ham. Saavidt hun funde huste, 
havde Dronning Margarethe, den 
italienske Konges Moder, eiet et 
pragtfuldt Perlehalsbaand, fom var 
begyndt at blive mat eller at dø, som 
det tekniske Ord var for det. Det 
eneste Haab sor „døende" Perler, 
havde Rogers forklaret, var at de 
laa i Aårevis i Saltvand. Dronning 
Margarethe havde sendt sitte1 Perler 
til Sagkyndige, og et stærkt Skrin af 
Jern var blevet lavet til dem. Dette 
Skrin var fastgjort med en Kjæde ble
vet sænket i Havet og lænket til en 
Klippe ved Kysten i Nærheden af 
Sorrent. Tet var ett meget steil 
Klippe og var en af de mange, som 
lignede den, der laa udenfor en Eien-
dom, fom eiedes af Dronning Mar
garethas mest betroede Hofdame. 
Denne og en Guldsmed, som den 
kongelige Familie benyttede, var de 
eneste, der var inde i Hemmeligheden. 
I mere end tretten Aar laa Skrinet 
skjult, og man gik ud fra, at ester 
femten Aars.Forløb vilde Perlernes 
Sygdom være kureret.. Imidlertid 
udbrød Krigen, og nogen Tid efter 
sluttede Italien sig til de Allierede. 
Der gik- Rygter om, at Undervands-^ 
baader kom tæt ind til 6e italienske 
Kyster, og Dronningen besluttede sig 
til at faa: Perlerne fisket op. Skri
net blw bragt op til Overfladen, og 
man fandt det forsvarlig aflaast, 
men Perlerne var forsvundet. Hof
damen paastod, at hun ikke havde be
troet Hemmeligheden til nogen, men 
man kom i Tanker paa, at hendes 
Nevø 'havde været tilstede, da 
Spørgsmaalet om Perlernes Gjem
mested var blevet debatteret, og vt 
det faktisk var ham, som havde fore-
slaaet Skjulestedet. Denne Nevø var 
Grev Ricardo. ' Perlernes Forsvin-
den blev Tagens Thema i Rom, cg 
Dronningens Ønske om, at man 
skulde lade Sagen falde, blev ikke 
ændset. Det hemmelige italienske 
Politi fatte sig i Forbindelse med 
Scotland Dard. Matt fortalte, at 
Grev Ricardo havde taget Perlerne 
for at forære dem til en vakker øster-
rigst Spion, som en Gang havde 
været ett populær Primadonna.. — 

• Her var de kongelige Perler. Det var 
der ingen Tvil ottt i Esmees Sind, 
skjønt hun vilde have givet sit Liv, 
ja tnere end sit' Liv, paa at de, hvad 
Ricardo angik, godt endnu kunde lig-
ge skjult paa Havets Bund. Men 
denne Kvinde, han havde frelst, hav-
drhavt dem i firt Besiddelse, Hvor
dan havde hun faaet fat i dem? 
Hvis Esmee kunde faa SanWden 
at vide og tettfe Ricardo, vilde hun 
være lykkelig, for Restert af sit Liv 
selv uden hans Kjærlighed. 

Medens hun tænkte paa dette, 
kom hun i Tanker paa den anden 
Overraskelse, som.den mystiste Kvin-
de hav>e talt ottt. Perlerne var 
selvfølgelig, hvad hun havde kaldt 
det smukkeste matt kunde tænke sig, 
den glædelige Overraskelse, men der 
skulde være en anden, noget der for 
en Stund vilde gjøre den unge Pi-
ge bedrøvet. 

Med sin skarpe Sax pillede hun et 
Par Sting op endttu og stak sin 
Haand ind under Hermelinet. Der 
var et blødt Mellemfor mellem det 
og Stifett. For Esmees Fingre søl
tes det, som om det var dobbelt, 
som om der var noget indenfor, no
get fom raslede, ligesom et Lag tyn
de Pengesedler. -Hun maatte ogsaa 
plukke den anden Ende op, før hun 
kunde faa Mellemforet ud. Saa 
kom der noget ud, som lignede et 
sammenlagt Silkelommetørklæde.Det 

var lavet af fint Stof, som lignede 
Silke, og fastsyet paa Indersiden af 
det var mange Ark eiendommelig 
tytidt Papir. Ingen vilde nogen-
sinde tænke paa at se ester Dokumen
ter indenfor et Hermelins Fichu, o^ 
det var ikke forbausende, at Perlerne 
aldrig var blevet opdaget. — Papi
ret lignede nærmest skrøbelig Rispa
pir fra .Japan, men den halve Snes 
Ark var dækket med en Skrift med 
Blæk, meget liden med tætte Linier, 
men fuldkommen tydelig. 

Da Esmee havde fjernet Silken, 
prøvede hun paa at ordne Arkene i 
Rækkefølge, men de var ikke pagine
rede. Hist og her saa hun Data, men 
ikke en Gang de hørte sammen. Man
ge af dem var tnere end tyve Aar 
gamle, og disse Ark par blevet svagt 
gule, og Blækket falmet, x Nogen af 
Dagbogsoptegnelserne var lange, 
andre latte. Flere var strevet sor 
kun et Par Maaneder siden. Sep
tember 1918 var den sidste Dato. 

Da den unge Pige havde ordnet 
Arkene ester de Aar, 'i hvilke de var 
blevet strevet, tog hun det første og 
holdt det tæt op til Natlampen ved 
sin Seng. Hun havde stadig en Fø
lelse af, *tt dett triste, vakre Kvinde 
var i Nærheden af hende. Hun følte, 
et hvis hun løftede sine Øine, vilde 
hun fe det blege Ansigt bøie sig over 
hende. Men hun faa ikke gp. Or
dene øverst oppe paa* den første Side 
fangede hendes Tanker og hvirvlede 
dem ind i en Malstrøm. 

„Hvis nogen nogensinde finder 
denne Tilstaaelse, er det mit Ønske, 
at den stal sendes David O'Connell, 
Islands Bank, Dublin. 

Ten er fra hans Kone, stmt aldrig 
ophørte med at tilbede ham, hun som 
er kjendt under Navnet Altona Ama-
rartti." 

31de Kapitel. 

Gaadeus enkelte <£e*>. 
Paa Veien til Italien forekom det 

Esmee, at der var gaaet et Aar-
hundrede, siden hun havde oplevet 
det store Eventyr for lang Tid siden, 
da den lille Frøken Smith havde li
stet sig hjemmefra sor paa egen 
Haand at opdage Livet. " 

Ten Gang havde hun ikke vist no-
get om Grev Ricardos Existens. 
Nu tænkte hun bare paa den Kvinde 
som han havde ostet sig for at frelse 
:— hendes Moder. For nu kjendte 
hun hele Hemmeligheden om den my
stiste Kvinde, en Hemmelighed, som 
kastede et Lys over hendes Faders 

Fortid, og over. Begivenheder i_ 
hendes eget Liv, spm hidtil havde 
forvirret hende. . 

Altona Amaranti var af italienst? 
Afstamning, men født i Fiume og 
ester Loven Østerrigerinde. Ta Där
vid O'Connell—en ung britisk £>H; 
ficer i Ferien— mødte den utM Pi^.: 

ge, var hun alt en yndet Sangerinde 
ved Wieneroperaen. De blev forel
sket i hverandre ved første Øiekast, 
og Altona brød sin Forlovelse med 
en Wiener, Herman v. Esten, som 
havde forspildt sin Karriere i Hæ
ren for hendes Skylk. Da v. Esten 
forlod Hæren var han traadt ind i 
det hemmelige Politi, og hans Stil
ling satte ham istand til at hævne 
sig paa Irlænderen. O'Connell,' 
havde i al Uskyldighed taget Fotogra
fier paa forbudt Territorium, og . 
v. Esten anklagede ham sof Spione
ri. O'Connell blev arresteret og 
dømt til 10 Aars Indespærring i en 
Zæstning, men Altona Amarenti be
sluttede at srelse ham. Hun tilbød 
det hemmelige Politi sitt Tjeneste, 
da hun vidste, at den vilde være vær
difuld paa Grunb af hendes Skjøn
hed og Popularitet, og fordi hun 
stod i Begreb med at foretage en 
Tournéei i Italien, Frankrige, Eng
land og Amerika. Hun foreslog at 
arbeide i Udlandet som Spion for 
Østerrige, og lovede ät opgive O'Con
nell. Hendes Tilbud blev modtaget 
mod v. Estens Vilje, af dem som 
stod over ham. O'Connell blev sat. 
i Frihed som'en „Høflighed" mod 
Storbritannien, men. fik Ordre til 
aldrig mere at vende tilbage til 
Østerrige. Enhver Forbindelse op-
ljørte mellem ham og Altona, men 
da hun optraadte paa Covent Gar
den, bad O'Connell hende om at be
søge sig. Altona kunde ikke og ind-
vilgede i at O'Connell traatoe ud af 
Hæren og fulgte med hende til 
Amerika. Det gjorde han og i New 
Dork blev de hemmelig viet. Men 
kort ester røbede ett falsk Ven hem
meligheden for en Journalist. Of
fentligheden blev indviet i Prima
donnaens romantiske Kjærlighedshi-
storie, og Altona, som vidste, at hun 
ikke kunde vente nogen Tilgivelse for 
sit Forræderi, frygtede for sit eget og 

sin Mands Liv. Hun foregav, at 

hun var fyg og flygtede med O'Con

nell til en liden By ude i Vesten, 

hvor de levede fredelig under et fin

geret Navn. Ester nogen Maatte-

ders Forløb blev deres Barn født. 
(Sluttes næste Uge). -
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