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Den Tredje Delen.
CAPITAL Ï.

phurü nögd Eetfy Var med fin nya 
Ä fegervinning, få kunde hon doek 

ej annat än htfröfver göra fina an-
* märkningar. Hon hade hvarken 

funnet fmak i Lorå Fredrics pérfon eller 
Väfende. Des fnille tykte hon våra afveii 
få ofmakeligt fom des utfeende, Alt fant 
Æon löjligt, främmahdé och länt; ïnen des 
lyfande ftänd och lycka fom man hänne 
befkrifveU gaf h&nne luft at behålla ho
hem, ej fom man, men väl fom Alfkare. 
Hannes fåfänga gick ej få långt 4 at hon 
ville4 med at upofra alt-, blifva en förnäm 
Fru ; men hoh åftuhdade endaft at fâng- 
fla en man at få hbg och anfenlig rahg.

Munden vat hannes enda fr»ate, oeb hon 
tykte ej i’la < m at ge Z>ohom er, rival pâ 
det Z>an ej fktille blifva för mycket förmä
ten. lîet/ÿ fant fåledes nöje nti at Æon da- 
geti förtit ^ade på fädant lä? affardat bo
ttom; men /jos Mademoileile Arifche var 
<ton, ocÅ urfägtade fit utejlifvand», .
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Munden orolig, kom igen följande da
gen, ocZ då Zan ej fant Zänne, lemnade 
et bref til Zänne, Zvaruti Zan med ömma- 
fle ord ytrar lin ängflan öfver Zännes Zarda 
fvar ocZ lät veta, at Zan följande dagen 
ville komma i Zopp at finna bänne rörd 
©fver det. lidande Zon förorhkat den til- 
gifnafte ÄHkare.

När Bctfy kom Zem, fick Zon detta bref 
jämte et fom fades en af Lord hrodrics 
betjentcr ditbragt. Hon råkade Mundens 
förft, ocZ fedan Zon läft det, fade Zon le
ende: ftackars man! Zan är redan fvart- 
fjuk, ocZ vet ej öfver Zyad eller på Zvem ? 
T«nk när Zan får vetat. Han trodde Zaf- 
va mig faft. Nu dr tid at dämpa Zans 
inbillning

Sedan laS Zon Lord Fredrics bref, Zvar
uti Zon få g fig mera förgudad än någon- 
fin. Så lydde det:

Til den oförlikneliga Fröken
Betsy Thoughtless.

' fjanfedt jag i afton väntar det nöjet at /<» 
kyjfa Edra händer, fä kan jag ej lejva utan 

at fäga Er, at jag tilbeder Er. j är Drott“ 
ning uti mit hjerta och Gudinna i min fj^‘ 
Dff förra älfkctr, Er med renafle kärlek, den 
fednare anfer Eder fom ledare och uphof til allti
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fina rörelfer. Jag kan ej lefiva utan Er. J 
allena kan göra mig lyklig eller olyklig. df- 
füg därföre min dom och lät mig ej längre fid 
imellan himmel och helfvcte. Jag nedlägger 
för Edra fotter min perfon och min lycka. Mot
tag det jag ber ; men mottag det Jnart ; ty lå
gan förtärer mig och det blir ej annat än 
fkuggan öfrig af en äljkare, fom med renafle 
nit är altid, min Fröken* Eder fkönbets fiaf 
teb tilbedjare

F, FINCER.

Oh! oh! ropade hon‘ han har mycket 
brått om; men han får vara få god att 
vänta få väl fom många andra, fom varit 
bätre än han. Men hvad för en vältalig
het? Man Ikulle tro at han genomfökt al
la romaner för at komma mig at gråta. 
Hon förundrade lig at en män af des föd
fel och, fom hon tänkte haft anftändig up- 
foftran, yträde fig få löjligt. Men hännes 
fåfänga fnbillade hänne at en älfkares 0- 
måtteliga begår at behaga, förleder honom 
ofta til många ofmakeligheter Full af 
denna tankan, fade hon, huru många dår- 
fkaper är ej kärleken mägtig formå man
folken til; men detta raferi uphörer då de 
blifva gifta. Om jag ägtar Lord Fredric* 
få tör han åter få fit förnuft, D'flä- an- 
giärkningar roade. Åänne och-hon fmakade

H À redan
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redan det fal/ka nöjet at förtvifla bägge 
defla breflkrifvarne. Vackra Fruentimmef 
äro fom barn, hvilkä i förftone fägna fig 
öfver fina leklaker, ledan icdfna vid dem 
och ändteligen flå dem i ftycker.

På defia roliga tankar följde orö öfvet 
fin yngre broders tilftånd , fom hon vän
tade och ej korn. Men juft då hoil tänck- 
te hårpå kom eh betjänt från Herr Thought- 
Jeff och berättade at des Herre reft ut emot 
fin bror, lom var i ankomft och at de kom-1 
mo til hänrte at förblifva eftermiddagen» 
Hon hade dåröfver en innerlig glädje och 
vpofrandes gerna Lord Fredricr vifite för 
fina bröder, lät hon Taga Madame Modela 
at en vigtig angelägenhet hindrade hanne 
emottaga Lordens belök denna affon,

CAPITËL IL

lifter de förfta kärleks betygeller yppade
Thoughtlefs för fin bror Herr Goodman/ 

fifta råd angående Betff och kommo de 
öfverens det hans tankar hade grund och 
at de borde med all flit föka fnart gifta 
bort hanne De följdes åt til hänne och 
knapt hade Bet(y tid at yttra fin glädje öf
ver fin yngre broders lykliga ankomft, in* 

na
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îian den äldre lät talet falla på Herr Good
man och berättade alt hvad han på fit li
fta tait. Och J, Min Syfter, fade han bör 
aldrig låta hans fifta ord gå ur Ert hjerta. 
•Han ålade ofs, fortfor han , en hård fak 
at altid påminna vår fyfter des begångna 
fel, på det Åon hädanefter må bli varlam- 
mare uri fit upförande. Skulle J ej nu 
tycka om mina varningar, få känner jag 
Ert hjerta, at det väl en gång ärkånner 
min välmening. Ehuru det må vara, få 
ogillar jag aldeles Edert lefnadsfätt. Det 
är alt för farligt för en flicka af Er ålder 
och humeur, at lefva för fig fjelf. Med 
et ord: det är hägft nödigt at få Er för- 
förjd. Eder flyfctighet och falflça principer 
öfvertyga ofs nog om denna nödvändig
het.

En annan hade ej fådt tid lykta et få- 
dant tal; Men Betfys kärlek för fina brö
der och vördnad för tterr Goodman/ minne 
af holt hänne at afbryta det. Hon flöt i 
tårar, och fade, hvad har jag då gjordt 
fom kan gilla fådana hårda tankar om mig 
Jag trotfar min ftörfta ovån at finna mig 
fkyldig i något fom kan fläcka min heder»

Bröderna rörde af hännes tårar omfam- 
hade hänne och den äldre fade: Min kära 
lyfter, jag har aldrig tviflat om Edert tan- 
«efätt i hvarken Herr Goodman jag eller nå

tt 5 gon
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gon bar anUagot Eder för någon laß. Vi 
fökom endaft at fätta Er i fäkerhet at af 
andras lafter befmittas. Alt lådant behöf- 
des ej, fade den yngre Thou&htlefs, om J 
hade lemnat Tru^oYth rätt. Man bar lagt 
mig. fade den äldre, få mycket godt om 
honom, at jag högeligen ön/kat Åans ali
gnée, och vet ej hvad fiim åindrat min fy- 
fer at antaga et là fördelaktigt anbud» 
fietfy förvirrad. Ivarade, jag har aldrig ne
kat des fortjenfter, eller fördel, jag Åade- 
endaft fagt mig tj fa fnart vilja gifta mig 
och Åan var ej-få beftåndig, at han ville 
vänta. Utom des, voro våra finnelag få o- 
lika, at föga iiknelfe var til någon lyklig 
lefnad ofs emellan i framtiden. Det var 
något gnabb emellan ofs, och derpå Ikref 
han mig et fkamlöfl: bref til, Sedan har 
jag ej iedt Åonom och altfå är det Aans 
jkuld at vi upflagit. Lät ofs fe det bref- 
vef, fade den yngre Tbougbtlcfr, det tör 
ge uplysning. Bctfy ångrade at Åafva nämt 
det; men fom hon ej kunde förftälla lig, 
få kom det hanne ej en gång i finnet fa- 
ga det var upbrånt, utan gick efter det och 
fade, lås och le han förebrår mig faker, 
fom jag intet förftår, och det i fådan* 
ord fom ej komma öfverens m»d den kär
lek Aan föregaf lig toy fa för mig. Oht jag 
vet hur t.an ällkat Er, fade den yngre,'
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®ch är derom ingen tvifvel ; men detta tör 
ge ofs tilÅänna orfaken til des ombyte. Han 
las brefvet och de ögnakaft Z>an fom oftjft 
på fin fyfter kaftade gaf nog at förftå des 
Jnißnöje Jag fer, fade han, at hans be- 
flut är tagit ocb jag fruktar, at felet är pä 
Er fida. Emediertid fkal jag tala med 
honom, och otn möjligt är, föka â ny® 
förena Er,

Nu upvaknade Betfys ftolthet oagtadt 
hannes högaktning för fina bröder. Jag 
ber Herre, fade hon, J ej vil tvinga Er 
fyflers böjelfc. Om Trucmortb kom
mer af egen drift, få fkal jag för Er fkull 
taga honom til gunft igen; men at gifta 
mig med honom vet jag ej, om jag för 
hans eller någon annans fkull vil nu eller 
nâgonfin'gora, Emediertid om J behagar, 
kan J höra Trucisortbs undflykter och huru 
han yil urfäkta det Saftiga fatt han läm
nat mig på.

Jag vet intet fade den unga Thoughtlefs 
om. jag b'efattar mig med en affaire, fom 
jag förtryter at hafva bland, t mig uti, ef
ter J få litet agta deras råd fom älfka Er. 
J är bägge för häftige fade den äldre, jag 
går i borgen at min fyfter är för ädelfint 
at egenvilligt fätta fig emot fin egen lyc
ka. när />on far betänka fig, Jag be/;öf- 
ver ej betänka mig fade Z>on, at veta min

H 4 flkyl-
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jfkyldighet, oeh faftän jag ej altid vH flå 
under förmynderlkap, lâ vet jag min pligt 
mot mina broder, och vil intet företaga 
utom deras vettikap. Dçt bief intet mer 
nu talt härom oçh de Zkildçs, åt ftraxt där-, 
pä.

CAPITEL III,

p1 a ft än Betfy vifte at den yngre brödrens 
- väpfkap för hänne var orfaken til des 
hårda forebråelfer, väntade hon dock ej 
at få dem få fnart och få häfngt, Hon 
hade lätt at flyta det vara Qfverlagt och, 
at de- vijle gouvernera, hänne Det var ej 
i hannes tycke. Min vän/kap för dem, 
fade hon, (kal altid förmå mig följa de
ras råd; men de bedraga fig, om de tro. 
fig berättigade at förelkrifva mig lagar. 
Men likväl* hvad är deras upfåt? Jag bör 
vara billig. De vilja ju mit bafta. Hyarfö- 
re Ikal jag då förkafta ’ broders råd, fom. 
vilja vara mina vânr De känna man- 
foikex ; de veta för /ad faror vi äro ut- 
ftälde. Jag vet hur jag fjelf varit blott- 
ftäld. Kan jag förglömma hvad mig bän
de för det jag ej hörde Trueroorth. Deflä 
tankar påminte hänne denna trogna älfka-

&n.
/
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fen, Hon kunde ej af hälla fig från «t gö
ra honom rätt, och hon lade med fuckan: 
jag har gjordt honom orätt kommer han 
merit igen, förlåter han mig, få bör jag 
åtminflone af ärkenfla belöna des kärlek. 
Man anmälte i det famma Madame Mode- 
ty och fade at hon redan under brödernas 
därvaro vifat fig. Hvad har J nu för nyt 
Madame, fade hon til hänne?

Sköna Fröken, fade hon, J och alla vac
kra tro £der bafva rätt Aandtera en karl 
fom Er behagar. Den ftackars Lord Fre- 
dric dör om J ej fvarar gunftigt på detta 
bref Betfy mottog det kaltljnni^t och fann 
det få löjligt fom det förra. Det kan va
ra nog at blott nämna utanflcriften, hvar- 
af kan dömmas om innehållets beskaffen
het. Den lydde få här : Til den Jkönaße 
af alla fkönheter : Den aldraförträß'eligaßc 
Fr ëkcn Betty Thoug^tlsty.

E/;uru alfvarfam Betty böd til at var.a, 
kunde hon ej afhålla fig at utbrifta i en 
fior Ikratt, och fade, om jag aldrig fedt Er 
man fkulle jag tänka brefvet var ifrån en. 
fcZ>olegoffe fom förälfkat fig, Han må va 
ra tokug çller tror han man kan ällka vid 
ftrfta ögnakaft. Ah’ Min Fröken fade Ma 
damen, en ung Herre fom äger 10000c? 
dalers ränta tror fig ej beMfva mer än öp- 
ha munnen, Sådant Ikulle jag ej ftort ag-.

Ü 5
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ta, fvarade Betjy ftålt; men vet J vift han 
ar få ri& Sä vift Tom ja^ vet ja^ lefver 
fade Madamen. Mer än tjuçu perloner 
hafva fagt mig det. Han har et flott få 
ftort fom en ftad, mer än femtio betjän
ter; men han är nyfs ankommen och vän
tar fm flat efter Crnediertid har han be- 
fiält fig prägtiga vagnar : de åro nu fär
diga ; det felar endaft at fätta vapnet och 
väntar blott få veta om han får låta fätta 
Ert med på dem. Oh ! fade Betfy med lö
je, tror han kunna vinna mi^ på få kort 
tid fom det vil til at måla en vagn. Men 
fade Madame Modely, det är ej et partie 
at afflå. Han äl/kar Er otroligt, det år vift 
Jdan vil ej hafva en ftyfver af edra pengar 
och om J vil få kan J äga alt hans B<.r- 
fy grundade härpå och fade omfider : det är 
något fôr häftigt för mi£. Jag har ej fedi 
Aonom mer än en gång: ja^ känner ho
nom knapt och kan intet fä^a om jj£ tyc
ker om honom eller ej. Men, fade Ma
damen, J kan ju åtminftone tillåta /jonom 
Z>älfi på Eder: Betfy betänkte Lig något och 
fade derpå: ja^ går intet ut i da^: vil han 
komma, Ikal Jan />afva lof; men Madame 
Modely, at han ej gör fig förmycket til öf- 
ver min bevågenhet, få få^ at f åaft ftör- 
fta fvåri^het öfvertala mi^ därtil ; ty i mit 
tycke få håppas fan förmycket oc/> fruktar

nä-
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«à’ftan för litet för en fâ kär J ut^ôr 
àonom. Ja^ /kal väl veta hur ja/ fkal 
föra mit tal: lit pâ mi/, fade Madamen 
ocå /ick förnöjd bort.

Ambition följer alla flånd, alla åldrar. 
%etjy ßg at des Äl/kare var en narr; men 
denna narren var en ftor och rik Herre. 
Detta förblindade hanne och aföölt hän
des föragt. Den rang fom tilböds hanne 
fmickrade des begär,' men under defla kit- 
lande tankar fåg hon at åon /kulle förbin
das med en man, för h vilken hon hade 
hvarken eftime eller böjelfe. Den höghet 
vore för dyrt kept. Ledfen vid flera öf- 
verlågningar beflöt hon at lejnna alt åt 
lyckan och roa fig med fina Äi/kare fom 
hon hittils gjordt.

Hon väntade Munden ockfà i dag, och 
roade fig i fit finne öfver defla bägge ri
valers oförmodeligafammanÅomft; men det 
flog felt; de råkade ej hvarannan-; dock 
roade hon fig ej deftomindre.

Lord Frcdric hade bråare; än åan /kul- » 
le länge upfkjuta fit beßk. Han kom 
ftrax efter Madamens bortgång. Betjy mot
tog åonom med mycket alfvarlam mine, 
men hon kunde den ej länge behålla, 
/fans tal och upförande voro i famma 
fmak förta hans bref. Når han kom in tog 
'feaa lig den driftigåeten at kyfla hännes

åand ;
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hand; men fedan talte han ej annars 
pä knä. Pilar, lågor, odödelig glädje, död, 
rörtviflan, himmel, hclfvete; alt detta bör
jade, upfylte och Hutade hans kårleks fnack« 
Var det dä möjligt får Betfy at afhâlU 
fig frän löje?

Won fÿntes helt glad och Lord Fvedric\ 
fom fuller ville, at man borde fmikrä fin 
ållkade, men förftod ej at rätt urlkilja, 
anfåg hannes nöjda mine med ftörfta 
fägnad och fom en comediant uprepade 
â nyo fina ofmakçliga uptåg och orimli
ga fnack.

Betfy hade til flut Içdfnat och /kulledet 
afven utvifat, om ej fallflçap ankommit» 
Lord Fredric hordç ej få fnart främmande 
komma, fom han. ej genaft lagade lig 
bort, under förevändning, at des, kärlek vo~- 
re lör llark at vifas för vitnen.

Fri frän denna löjliga vifite, var hon 
nu helt munter, då Munden en ftund ef
ter kom. I detta goda lynne gjorda hon 
urfägt för fit haftiga fvar, fom hon förra 
dagen honom lemnat. Detta lieg hade 
hon aldrig för någon ällkare förr tagit. 
Hon gaf honom handen och bad honom 
beledfaga fig til et fällkap hon lofVat fig 
famma afton»

CA-
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CAI’ITEL IV»

p}at år fvârt behålla tvâ friarê pâ en 
gâng ; men det var Betfyr fatts at ej 

aÛkeda någon. Munden var orolig öfver 
den ringa framgång han vunnit på han
nes hjerta och Lord Fredric var altför brå. 
Hon fann väl något fom dels iittlade dels 
behagade hos fina ällkate ; men aldeles 
ingen lufi ät förbinda fig med dem» Det 
var endaft för at upfylla det tomma. In
tet kunde utplåna Trucïvorth Ur hannes 
tankar. Så vift ät det at en förtjänt man 
kan val ej lyckas ; men aldrig bhfva utan 
agtning hos et Fruntimmer, fom äger vett.

Betjy var nu mer in' någonfin förr in
tagen af TrueXvorth Faft hon ej tyAte fig 
vilja belöna hans karlek, längtade hön lik
väl efter hans återkomft, dch måfte i fit 
finne erkänna honom för den fuUomliga- 
fte af alla des ällkårc. Hon vintade med 
otålighet få höra Z>vad hannes yngre bror 
fkulle bringa för en förklaring från honom. 

Morgon bittidå finde Lord Fredric, för 
at underhålla, fom han finite, den låga 
han antindt, och at vifa fin qvickhet, et 
href på vers til Betjy. Det behöfs ej an
föras, emedan man kan förfiira, at han

var
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Var ö'fven få löjlig i bunden fom uti o» 
bunden fill. Han beg^rer dtfruti til flut 
lof at fâ upvagta hanne klockan 5 famma 
afton, Bet fy, fom väntade fin bror, och 
hade desutom lofvat bort fig, lät höfligt 
fvara med uttkickaden, at, e/jtiru des Her
res befök vore hanne angenämt, kunde 
hon det ej nu emottaga ; men hoppades 
innan kort fâ tilfölle därtil.

Den vngre IJwughtlefy kom; men fade 
at ^an ej träffat Truetoortb, och efter han 
måfte tala med fin bror, gicå han ftrax 
bort.

Kläckan var nu Tre, och Munden /kul
le komma kläckan Fem, altfå ville Betty 
nyttja defia tvä timmar at göra vifite hos 
Fröken Mabell. > Hon tog en vagn och for 
äftad; men en befynnerlig händelfe hin
drade detta belök.

Hon åkte fort genom en trång gata, dä 
en annan vagn ftötte fâ Æârdt emot hån; 
nes, at axlen gick fönder och alt gädt i 
ftycker, om ej Kuflcarna med möda fådt 
häftarna at ftadna. Tvänne Herrar ftego 
ur den vagnen, medan Betfy helt förtkräk t 
bief af en Köpman hjelpt, fom tog hänne 
in i fin bod. Förfkräckelfen hade hin
drat hänne at könna dem fom ftego ur 
denna vagnen ; men, då de kommo in» 
kände - hon til iin förundran, at det var

Kid-
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Riddar Bazil och Truetoorth. Bazil gjorde 
en vördfam urfögt för det des Kufk va
nt fa vårdslös; men Trueworth frågade 
endaft hel kalt om hon var fårad Nej, 
fvarade Betfy på det Mgfta beftört öfver 
en ton fa ny för hanne; men jag har 
blott blifvet fträmd. Riddar fvarade 
hon mycket beletvat pâ des antörda ur- 
fögter. Sen fade hon til Truetaorth: jag 
tänkte J var redan på £dra gods, eller 
har J nu få förlorat' fmaken för Landt-lef- 
nadens enfligäet.

Jag håx väl varit omtånkt, fvarade True- 
north lika kallfinnigt, at refa på Landet} 
men oförmodeliga affairer hafva uppehål
lit mig. Men, fade Riddar Bazil, min 
Fröken, mig tyckes hafva fedt Er förr. 
Det år fant Herre, fvarade Bafy^ J bar 
fedt mi/ dlr J aldri/ får fe mi/ mera, och 
ja/ ber J må tro at ja/ ej vifte på ävad 
för et ftölle ja/ var

De klofafte kunna fela en /ång, fvara
de Trueroörtb Betjy märkte väl at han 
med ordet en /ån/ ville förebrå hè’nne 
des andra vifite hos For to avd-, men fom 
Buztlr betjenter i det famma kommo och 
berättade va/nen vara la/ad, /xide hon ej 
tid fvara utan /enom et äarmfalt ögne- 
kaff, Won ville nu ej nyttja fin van/ ei
ter /öra någon vifite, utan lät kalla en 

; poit-
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portchaÜe ocb for hem, full äf en örö, 
fbm är lättare at begripa än befArifvâ.

CAPITEL U
TAetta oformodeli^à möte fôrorfaÀade cj 
"YTruetoorth mindre finnes oro än Betfy, 
ÂtanÂan af den oforrätt hart af hännc lidit, 
den laft jan trodde härtne f Æyldÿf bti* 
Flora/ careflef*’ och hans järlej för Hen
riette, Åundc ändå ej aldeles utftryAa Bct- 
fys bild titur des jjerta. Såforn ett illå 
fla’Æt eld fig lätt ätet itänder, fä bejäfdö 
Truetoorth, alt iit förhtifts flyr ja, at etnot- 
flä och ofvervinnâ fin fvaghet. For . at 
junna fegfa gjorde hail en jämnförelft 
imellan Betfy och Harriolte. Hos fin nyä 
Härljarinna fann han‘en beha glig luftig-1 
jet, grundat vett, äterhållighet och niild- 
/æt; jos Bet/y flygtnjhet, enfinni^het, fjelf* 
Alojhet ocj ftoltjet. Betfy äfveil fä fÅön* 
fä ädelfint, fä jloj och välgörande jade 
çn fjelf-kärteA fä oriiätteli^ och ötidig, at 
den förderfvade alla des ^qda fördelar.

yrueTdorth öfvetgaf ej Betfy förr, än hart 
trodde jänne böra föraktas, Mera klo k, iä- 
ftade han fit hjerta ej förr til Harriot än 
han var «fverty^ad at des finnes e/en*

fjape*
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Jkaper fvarade mot des (könhet. Han ha- 
de ej ännu drillat förklara fig, Han vifte 
at Harriot af kärlek för, fin fyfter hade 
mänga fördelaktiga anbud afflagit, och tyk» 
te, utan at veta orfaken, det Riddar Bazil 
var föga angelägen at gifta fin fyller« Han 
beflöt darföre tiga och bemödade fig endaft 
behaga Fru Wellair och Riddar Bazill. Dör- 
Uti hade han ej fvärt för at lyckas: Gam
la vönlkapen uplifvades fä ftarcÅt, at de in
gen dag voro från hvarannan. Fru Wcl- 
lair vifade bortom mycAen eflime och Har
riot fade /jonom iooo:de Aöfligheter utan 
at förutfe påföljden. Trucaortb fvarade 
qvickt och belefvat, utan at låta mörka fi
na tankar. Han trodde fig ej nog kunna 
dölja fit hjertats mening, och kan Aånda 
Aan ej få fnart låmnat denna förftällning, 
om intet en oväntad händelfe den ombytt. 
Fröken Blanckenfielfl, en vacker, rik, qvick 
ocZ> hederlig flicka frän famma landsort 
fom defla fyftrar och deras vän, kom til 
London för at ärfva en rik Morbror. Hen
ne hade Truevtorth at^tilfkrifva orfaAen til 
fin lycka.

En dag föger Bazil til Truevorthz jag 
Aar något at föga Er, fom förtjänar Er 
bpmörkfamhet. Hvad är det? fade True- 
inorth. Om en feger J vunnit, fvarade 
Hazil. J är juft en Cäfar. Jag Aom, jag

I fäg
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fâg, jag fegrade- Se ! Eder hiftoriajmett 
f«g mig: har j intet drömt något i natt? 
känner J intet någon aning? Truetoorth, 
fom intêt förftod af detta narri, bad öo- 
jiom uttyda dct. Det vil jag gora, fvara- 
de Bazil', välan! Fröken Blänchenfieid älfkar 
Er. Àflikar mig fade Trucïvorth: J narras. 
Jo fökert, fade Bazil oc/a berättade dö pä 
at hon för hans fyfter Fru Wellair tait om 
Tvuenorth med lädant beröm, frågadt få no
ga efter alt £bm honom angâdt, at vi låt 
kunde fluta det hon ville göra Er til äga
re affin perlon och fin lycka j men hvad 
fäger nu Ert hjerta ? Jag är hvarken fä 
fafång at jag tror Er, fade TrucWorth, ej 
heller få ähredryg at jag önfkar det varâ 
fant fom J lagt mig. Huru förftår jag det 
ropade Bazil ? Hvar finner man et Ikönare' 
och rikare partie och fom äfven til Z>alfs 
tilbjuder fig fjelf.

Det är völ talt, lade Tructoorth ; men ef
ter* J känner alla delfa förmåner, hvarföre 
har J ej fjelf utvalt hanne? För det för- 
fta, fvarade Bazil, få var jag ej läker, fom 
J, at behaga, och för det andra, få vil jag 
förtro Eder at mit hjerta var bortgifvet in- 
inan jag kände />änne och, vore ej et hin
der i vågen, få Z>ade min perfon ock va
rit bunden. Är det juft alfvarfamt, fade 
Trutäorth, och juft en ftadig kärlek? Man 

kan



HISTORIA. J31

kah ej emofftå lit öde fade Bazil. _7ag, 
fem aldrig kunnat fafta mig, har nu änd- 
tclig funnit et ämne, fom inneftuter alt 
hvad jag kan onfka, och det har jag för
bundit mig med för all min tid. Kan man 
f« vetå namnet på denna undervärda, fa
de Trürtpûrtb ? Ja väl ! fade Bazil, hon be
ter Mabell Fröken Malell, ropade True- 
t»or'th. J känner /jaune dâ fade Bazil Ja 
vift (varade Ttfucïportb, och juft för et 0- 
■figinal til den målning J gjordt Det 
fmickrar inig at j gillar mit val, fade Ba- 
zil, hon är ock vißerligen ällkansvätd; 
tnen des fader är ^deh ftürfla girigbuk. 
Han famtycker' gerna vårt giftermål, han 
ikulle ge mig fin doter i denna dag om 
jag begårte; men han Ville ej gifva en 
ftyfver ifrån fig få länge han lefver Det 
är juft det fom hindrat fnlbordan, af mit 
giftermål Jag toge gerna Mabell utan 
pengar^ ja äfvcn utan hopp därom; men 
mit olykliga öde tillåter det ej. Min Fa
der hat gifvit 6000 P. Sterling til Fru 
ÏVellàir och äfven få mycket til Harriot. 
Hon kan gifta fig då jag det minft förmo
dar, då Ikal hon hafva denna Z>errtgift. 
Hon har väl hu liten böjelfe; men hurt 
fnart kan någon röra des hjerta

Nu märkte TrucXoorth orfaken til Bazils 
liknöjdhet at gifta fin fyfter. Aldrig kän- 

1 2. da-,
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de han ftôrre glådjc; ty detta hindret var 
intet för honom, och trodde fig aldrig fä 
bätre lågenhet at yppa fina tankar.

Min kära Baron, fade han, eder frugtan 
tyckes niigzvara fåfäng. Hvem /kulle tän- 
Åa på den oförlikneliga Harriot och låta 
et få ringa intrefle />afva del i des affigt. 
jlel min vän ropade Bazil, J talar fom 
en man den ej kånde verlden. Jag talar, 
fvarade TructBorth, fom en man fom Aän- 
ner kärllien och des valde och min kära 
vän, nu är ej tid längre tiga ; jag vil be* 
tala Frt förtroende; jag ål/kar Er fyfterj 
jag öl/kade hänne den förfta gång jag fag 
hånne. Dos ljuflighet, fedighet och na
turliga vett, har lättat den feger des ögon 
vunnit.

Bazil, i förundran, ropade är det möj
ligt at J ål/kar Harriet7. Ja^ tilbeder hän* 
ne, ropade Trueroortb häftigt, och all min 
önfkan ^år ut p<? at erhålla hannes hand 
och hjerta. Hvad des hemgift ang<rr, fä 
behöfver ja^ den ej ; j vet min förmögen
het, och ja£ vil ej hafva den , förr än ef- 
ter Mabel»- Fars död. Jag /kulle anfe mi£ 
lyckeli^, om min lycÅä Åunde upfylla E- 
der. Alfvarfamt fvarade Bazil, vil j före
draga Harroit, med liten eller ingen för' 
inö£en/;et, framför Fröken' Blachenfeld och 
100,000 P. Sterling. Ja framför hela verl

den
■7
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den, fvarade Trà&oortb, faft defia tutende 
vore millioner. Bazil innerligen rörd af 
fin väns ädelrftodighet ytrade fin erkänfla 
och fade : min fyfter vore Er ej värd om. 
hon intet tager del uti mina tankar, och 
var förfä&rad, at, öm mit förtroende kan 
något förin/), få fkal hon höta Eder til. 
Tru^oorth omfamnade fin vån med glädje, 
och Bazil fade: ja för at /kaffa min fyfter 
en lådan män lom J, /kal intet i verlden 
fparaä. Harriot /kal hafva fin hemgift och 
jag vil ej mifsbruka Ert ädelmod,

Tala ej därom, jag befvär Éder ropa
de Truemorth, och 1/zgg denna gunft til. 
den, fom J vifar mig ihed ät famtycka i 
Inin lycka. Följ Er böjelfe för Fröken 
Mabell oCb var få lyklig med hanne fom 
jag, Eder vän/kap flce pris! hoppas det blif- 
Va med Eder älikvärda fyfter« Efter nå
gon ftrid måfte Bazil emottaga fin väns ä- 
delmodiga tilbud. Mina fyftrar årö nu ute, 
fade hah; men tå fnart de komma in, 
Ikal jag tala med dem om Er. Han bad 
TnuiBmtb möta fig på Caffée-hutet få vil
le han föga honom hvad han uträttade

1 3 CA-
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ça bit EL VI.

At tjäna en vän, fom han framför all«, 
värderade: At fördelagtigt fôrfe en. 

lyfter, fom han hjerteligen ällkade, och. 
at bevaka fin, egen, fördel, fom af True- 
norths ådelfinta tilbud yppadçs, gjorde 
denna (ak för Hazil, angelägen Han tvif- 
lade ej at ju Ha>riot*e tkulle intagas af en 
fådm ä'.tkarcs älffivärda egenfkaper, iom. 
hon redai hogt värderade, öch han tänk
te nu endaft på at uppenbara, för hanne; 
denna flora fördel.

När de kommo in, mötte han dem. pä, 
trappan, och tade : ,J. får ej gå längre in-, 
nan jag vifiterat Edra, varor. FörftårjEr 
på fidant lappri, fade Fru Wellair- leende». 
Intet nu, fide han; men, jag måfte lår» 
mig, för af kunna dö.mma om min, Åuftrus. 
hushälning och fmak, när jag får någon. 
Lät qIs gå då, fade Fru, Wellair; vi måfte 
väl någon gång vilja, det manfolken vilja.

Bazil lottade betragta alt, och fade fina 
tankar; men. när Harriot kom. fram med 
et vackert ftycke hvit Damaft fade han* 
för hvem är detta? för mig fide Harriot». 
Des bätre fade Bazil, fe juft en brudrobe 
oçh jag vil vafs at j gifter Er med denna 

roben.
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toben. Det kommer bara an pä at löka 
mig en man, fade Harriot med ikämt. Det 
IJpi bli min fak, fade Bazil; Z>an är alt 
Utfökt, Oh ! det är val, fade Harriot , är 
han utfökt, fä tar han vänta tilsjag fårluft 
at jjilta mig och jag tror intet han tar mig 
innan min. robe blir utfliten. Svår intet, 
fade Bazil ; en /redçrlig och ällkvärd ung
karl, fom j ig könner, år kär uti Er, och 
j;'<£ talar för honom. J narras ocä vil bara 
bry mig, fide Harriot ; men j (kal ej bedra
ga mig Hon tpg fin robe och fprang bort.

Stackers. Harriot , fade Bazil, jag gjorde 
hanne röd;; men imedlertid fà är det intet 
narri Därpå berättade han för Fru Wel- 
lair fit hafda. fimtal med Truetoorth och 
förteg intet paer än det, fom. angick hem
giften, på det hon ej mätte tro Z>onom 
förledd genom denna gencrofité, at fä^a 
mera godt om. fin vän, än han förtjente. 
Han lemnade hänne ock utförlig underrö't- 
telfe om Truetoorthf födfel, ftånd och för
mögenhet. Af detta alt blef Fru Wellair 
öfvertygad om den flora fördel des fyfter 
tilflöt genom denna förbindelfe. Hon glad
des hjerteligen och lofvade famma dag ta
la med Harriot därom. Men, fade Bazil, 
jag har lofvat Trueroorth underrtfttelfe i af
ton, och vi få främmande, huru fkal jag 
dà få veta hvad j utröttadt. J kan endaft

1 4 fråga
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fråga mig huru jag mår, och mit Ivar fkal 
nog underrätta Er, lade Fru Wcllair, Det 
ar godt, fade Bazil ; jag gär bort en ftnnd 
och gicA därmed til Fröken Mabell at lem- 
na />änne del af den förändring, lom fkedt 
til deras önfkans fulbordande.

Vid fin återkomft tykte han fig fe nå
gon förvirring uti //arriottes ögon, oc/j frå
gade Frn Wellair huru mår j min lyfter? 
Sä völ fom j vil det önfka fade Fru lPel> 
lair. Bazil nögd, mötte Truetoorth och glad
de honom med denna tidning, lamt fa
de : vi hafva in^en tid at förlora ; mina fy- 
firar göra fin.handel fnart ifrån fig od> vil
ja refa hem; därföre lom och fpifa med 
mig i morgon, få fkal j omflöndeii.gen få 
veta Tfarriottes fvar och därefter taga de 
fteg fom j a^tar båft vara.

Truemortb tackade honom pä det öma- 
fle och lofvade komma, Han gick därpå 
//em för at i ro förnöja fit finne med def- 
fa fmikrande tanAar ; men et bref, fom han 
vid /jemÄomften ficA, lemnade honom ej 
frihet därtil, Det var från Flora-, däruti 
hon ytrar fin häftiga Aårlek, fin ängflan af 
ej på tre dagar hafva fedt honom, fin frug- 
tan at förlora tom, och fparde hvarken 
fmikran eller koiift för at bibehâîia det 
Zgerta hon trodde fig hafva fängat; til flut 
ber /jon honogi möta fig vid Cafféehufet 
* kl, S famma afton. En
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En àfvergifven käreftas geftalt, fom from

mer ur grafvcn och vifar fig för fin otrog
na, kunde ej förorfaka ftörre ftrfkräcfrelté 
wn Truätoorth bekom af detta brefvet, Han 
förebrådde fig- nu alfvarfamt fit upförande, 
f . uni han ej ^jordt annat än en hvar i 
ban flälle hade gjordt. Det är, fade Åan, 
fn flicfra af vacfrer Åärkomft, hon älficat 
mig och, fait jag ej fökt förleda hanne, 

' iå Åvem vet hvad et fådant finne fom hän- 
nes, bragt til förtviflan, kan (göra. Oak
tad t fin upriktighet var han tvungen den
na gängen at förftalla fig. Han beflöt efter 

'Åand låta Flora förftä det fom hon en da£ 
mâfie fâ veta. Han kom i denna taiiÄan til 
Cafféehufet - - och, iå fnart Åan fick bud, 
.gick /;an ut til Sänne, fatte fig i vagnen 
■och, i ftället för deras vanliga mötes-plats,., 
befalte han Kulkeii Åöra til St. James 
luftparfr,

Hvad betyder det? fade Flora , fkal vi 
endaft promenera ? Jag har lämnat några 
vänner fvarade True&orth, pä Caffehufet 
fom jag iofvat komma tilbaka om en liten 
flund. Dcfla ord voro fom ftyng uti Flo
rar hjerta. Otackfamma, fade hon, är det 
fâ du vil belöna min öma kärlek, Se ! hu-

I y ru
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ru lika J äro, fade Truetvortb. När j ÇB 
gång har en kärlek i hjcrtat få tänka J 
på inter annat; men vi manfolk hafva är-- 
ven andra göromål, Tom alla hafva rått 
fifver vår tid. Er oro ängflar mig ; men 
kärleken fordrar frihet och nöje: dårföre 
ber jag Er, fade hän med mera,vänlighet 
för Ert egit häfta /kul, ftilla Er oro och 
var förfökrad, at jäg altid /kal fe Er med 
nöje få ofta jäg kan. Han låg hänne ba
da i tårar och omfamnade, hänne. Jag fer 
jag är förlorad, fade hon: min. olycka ät 
vifs Nej fvarade Truevwrth och jag Ikal 
ej vara otackfam ; men jag har nu faker, 
fom mycket fyftelfätta mig en tid ; därföre 
var til f rids och. tag igen den munterhet fom 
gör Et få älfkvärd, När /kal jäg då få fe 
Er, fade Flora, gråtande, Så fn irt fom möj
ligt år, fvarade han, och fkal. jag låta Er 
det veta ; men nu kan. jag intet vara lin- 
gre hos Er. Han, lät därpå köra tilbakars 
til Caffehufet, och, faft Elora entragit bad 
honom utfätta en vifs dag då de /kulle mö' 
tas, gjorde han det dock ej, utan /kildes 
ifrån hänne, fen han ånyo onjfamnat och 
loivat /krifva htfnne til,
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ÇAPITEL VII,
J?ru Wellair använde altfitförftånd til atöf- 

vetala fin lyfter til et giftermål, Tom hon 
fjelt var öfvertygad om fkulle vara det 
fördehktigafte fom kynde tilbjucjas. Hon 
hade dårföre ej Tvärt för at lifligen afmå- 
l.a 'I'rucaortbi meriter for fin fyfter och al
la fördelar Tom dçnna förbindelfe med fig 
förde,; men, Harriots blygfäméet tillät han
ne ej utan rådnad afhöra cn kärleks för
klaring genom fin fyfters; mun framföras. 
Hon var Tjelfva menlösZietcn :: hännes fkön- 
hets yårkan förorfakad.e hånnemer oro än 
nöje: hon rådnade ötver det, fom andra 
göra fig ära af;, likväl hade hon ej något 
at fäga mot Truemurtb. Hans fällfkap ha
de behagat hanne. Hon hade tned ho
nom få förtroligt ornats, fom med fin bror; 
men det var juft fom, hon fig nu. förebråd
de, i fruktan at Truemorth anfcdt derm 3 för
troliga fri,het härröra, af annat än des Z>ög- 
a^tning för honom. Detta var nog för han
ne at grubbla p<î Ej under dä at Bazil 
fann hânnc là förvirrad.

Fru Wellair, fom grant mä kte hos hän-, 
ne ingen affky fördetta fom för alla de 
ftrra tilbud, fattade dârafv godt Åöpp, fom 
^on ock lör fin broder, fom fagt år, ytrade.

Om
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Om afton började Fru Wellair igen fam- 
ma tal och föreftälnin^ar, och braute Har
riot at tilftâ dét* TrtteXoorth var af alla hon 
fedt den, fom mäft förtjente at älfkas. Men 
fade hon, min Aära fyfter, jag vjl intet 
gifta mÎ£, jag kan intet /kiljas vid Er, ja£ 
anfer för min lycka at lefva alla dagar- 
hos Eder. Det är et barnfli^t tal, fade Frii 
Wellair. Det fkal en gång däran, bittid 
eller font, och tro mi^, min lilla fyfter} 
lät ej detta tilfäile bortgå,- fent och katt- 
Ike aldrig Ur j fådant igen; därföre när 
Tnieroortb Aommer, få tag emot ÅOnöm, 
fom en man j har tycke för, hvats lycka 
j bör göra, och fom bör tilbakars utgöra 
Eder, Harriot ville länge ej däran ; men ' 
ändteligen fade hon: nå väl an dâ miii 
fyfter, fö fkal jag låta leda mig utaf miii 
brors oeb Edra råd: J förftår bäft hvad 
mig är nyttigt. Fru Wellair berömde hån- 
ne för detta beflut, ftyrkte h>nne däruti 
och lade lig därpå til fömns,

Strax om morgon underrättade Fru Wel‘ 
lair lin bror om Harriott fvar och de kom- 
mo öfverens at lamrha dag Iktffa True- 
worth tilfäile, fjelf få göra lin kärleAs för
klaring

Bazil underlät ej, medan de frukoftö1- 
rade, at bcröpima Truetåortr ^oda egen- 
Ikaper, Fru Wellair lade mycAet godt till

ine-n
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men Harriot teg. Tinker j ej fom vi fa
de Bazik Förlät mig fvarade Harriot; han 
à’r alfkvÿrd. Det var et mâtteligt beröm, 
fade Bazik och det tyks vara tvungit. In-; ■ 
tet vil j jag fkal vara kär, fade Harriot. 
Jo, det onfkade jag at alt Z’jcrta, fade Ba- 
zil; han fôrtjenar det? och, efter J en gang 
fkal älf/ta, fà ville jag det vore nu. Jag 
fer ingen nödvändighet, fade Harriot, och 
jag doppas det 1/ær aldrig. Vçt j intet, 
fade Bazil Z>vad en Poet fäger: at kärle
ken är äfven få oundviklig fom döden.

Poeter äro ej altid fanna 1’ropheter, fva
rade Harriot leende. Det får Truefrortfo 
bevifa fade Bazil; men j fkal veta at Aan 
i dag kommer Ait at fpifa. Min fyfter och 
jag gå bittida ut, och j får Aafva forforg 
om Caffeét, famt Aålla honom fälfkap til 
vår äterkdmft. Jag 1er, fade Aon, J äro 
brtgge i fimråd emot mig,- men agta Er at 
tro Ert orjcle vara ofvikeligt. Några beföl? 
afbrot detta famtal fom nog brydt Hariot,

Hon fann väl intet hos Truevortb,fom mis- 
Aagåde hänne; tvärt om fann hon alla dego- 
da qualiteter man hos honom berömt och Aon 
tyZ*te mer om honom än hon fjelf viftejmen 
hennes naturliga blygfamAet kunde knapt 
tåla at man nâ'mde honom Di fom älfkåre, 
Hon fann nog at det var en fvaghet ; men 
kunde den ej öfvervinna. Fåfängt påmin

te
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te hon fig Truevorths vördriadsfulla lppf*Ö- 
rande; fåfängt förftälde hon fig/nfva fedt 
otaliga af fina vänner i likal fall cniot- 
taga fina älfkare ined eh friZ>et «fvcn 13 
anfländig iom ofkyldig. j/j rtat bultade, 
.da Z>orl fig honorn kömmst des föfvirn g 
var ogemen: ton /rôde fvârare för at tala 
än ma igen har at tiga.

Bzzz/'/Z och fru WtViiir girigö tit och 1'm» 
nade den bekyim de Hanot enlam med 
Trueverth. Han nalkades Zwirne och. fa vörd-* 
famt fom kärt, ytrade fi^: Min van lad
dar Bazil har fagt Er, Min fröken, af ja^ 
«Hfkar Er; men jag allena kan fä^a hunt 
högt jag älfkar Min brof £ar fagt mig; 
fvarade Harriet ftapplande, tin^ fom jajr 
minft förmodat och intet förtjent. 'jW-* 
north fvarade fom cn kär ÄllÅaré; ,meii 
Harriott fedi^het tålde ej des finikrandé 
utlâtelfer. Hon föll honom i talet, fijan- 
de: håll, ja^ ber, Herre; om j vilja^fkat 
tro, fö tala ur eii annan ton Mahfölkert 
bruka en falfk politique med at fmikrà; 
då de vilja behaga Ar vart kön få få fängt 
fom man fä^er, få åto de fjelfva orfaken 
därtil. De fkada fi^ fjelfvä ^enorri detta 
upförande; ty, otnvihifva den fva^heten 
at tro ofs äga det envälde öfvcr dem4 fom 
de ofs tilå^na, Z>vad förbihdelfe äro vi då 
fÅyldijje et bjerte, fom öfver^ifver fi/, da
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det ej kan undvika det Hvad mig an
går, fa känner jag ej karleken; men efter 
mit lilla begrep, ia beftär det uti mbilning 
öcå at man fig därvid tager alt för myc
ken möda. Vore ej bätre at en karl fi
de rent ut til den han äl.iÅar: J anftår 
mig och jag älüar Er iner än någon an
nan. Vore ej denna Vpriktigået bätre, ån 
at upräkna en hop förtråfteliga egenf kaper, 
fom, Åan hända ej gifvas utan i inbilnin- 
geh. 'Xruétoorth, på det högfla glad at 
höra bånne tala ia förnfiftigt, fvarar: J 
har fkäl, min Fröken, och jag tilftår at 
en Höghet utan hjertats och förnuftets för*- 
måner erhåller blott en fly^ti^ triumph. 
Hon Åan /orblinda ; tnen intrycÅet utplånas 
fnart. Fången bryter fnart fönder fina 
bojor öcö fÅåms /ör at ha/ya burit dem; 
tnen då alt är /Örenat, fåforn hos den ällÅ- 
värda Harriot, fade han Åyfiände Åårligt des 
hand; då uti en fAön .Aropp man finner 
en dygebg fjäl, då /örb!i/ver /örbindelfen 
evig och fl a/ven lyAlig Med et ord fade 
han vidare : det är ej Er fÅönhet jag en- 
fam tilbeder, det är Eder Z>c1 orh hållen jag 
tnig upo/rar, det är a/Eder j-g väntar min 
lycAa Harriot ville fvara ; men förmåd
de ej. J tilfiår då at jag har rätt, fade 
^riatoortb vidare, och det /agnar mig på 
det hogfta; ty hur fkulle jag Aunnat lyda
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Êr, om i förbudet mig- berömma de be- 
^a^lijjieter fom /ängflat mi^. Han gjor
de fedan en lifli^ a/mälning pä den Jyc/<a 
tvänne hjertan ä^a, fom dygd, förnuft*, 
fÅyldi^het och framför alt Åärlefccn /örena.

Ja^ tviflar ej at ju de finnas, fom anfc 
^Trutvorth för mindre bele/vad, och finnas 
flotte at höra öono.n tala om ^i/termÄl 
/örfta gången. Harriot tönfcte ej ia. Et 
kär'eks anbud utan foregângit famtycÆe a/ 
des anhörige, lÅullc verÅcli^en /är t örn at 
hänne ; men nu, tilftyr^t a/ fm flä^t, ve
tande at hännes /öreninj- med TrucXoorth 
var Ändamålet a/alt detta, trodde hon lig 
ej böra mifstyc/ca om' han talte därom, 
och ehuru hännes blygfamhet Åunde fvär- 
ligen tala dylikt famtal, var hon for myc- 
jtet upr’£t'£ at v^'a nä^on a/fly, fom hon 
ej heller /’yfte.

CA PIT EL VHI.

TA en un^a Tboughilefs^ /jade tvänne /«n-
£er fö7<t TrucWoYth utan at träffa bo-> 

nom. Sifta ^änjen />ade äan fa^t korr^ 
maiden följande da^en, Åvar/öre ' True' 
toortb cj blinde und^ä at vara iemma. De
ras ä«lsnin,g' var bele/vad ojcå vänlig; æen



HISTORIA. i4y
Utan den vänAärbet de förf hyft för hvar
andra. De Ulade en läng ftund om alle
handa; men änteli^en bröt Tbitughilefs fpit- 
fen' af otålighet at få uplysning uti en fak 
fom han ägt förtroende utaf, och fôr hvil
ken han fig gjordt få mycken möda. Jag 
Hr beflört, fade han, at vid min ankornft 
^it fe en karlek få ftark, fom den j fade 
Eder/?afva för min fyfter, få fnart utfläkt. 

, Jag trodde den faken flutad och jag fin
het den afbruten. Sâdane affairer, fade 
Truetborth, Hutas aldrig förr än de äro ful
lbordade. Minfta Aändelfer kunna åtfkil- 
ja två perfoner fom man trodt vara fom 
aldranärmaft at förenas. Men vi /;afva 
aldrig kommit få långt.

Min Herre, fade Tbougbtlefi förtretad, 
det tyckes mig at, när man en lång tid 
och få publikt upvagtat en hederlig Flicka, 
fom min fyfter, man då bör gifva något 
Ikäl til lin ändring. J är ingen Ikyl- 
dig räkning för mit göromål, fvarade 
Trucioorth, irhedlertid och i anfeende til 
vår gamla vänlkap, lä vil jag fäga Er up- 
tiktigt at £r fyfters c/;arafter pallade aide
rs intet iZ>op med min. Vil i Z>afva vi
dare uplyfnmg få kan hon gifva Eder 
den. //on Z>ar vifat mig et bref från Er, 
fvarade Thoughtleft Z>etfigt. Alt väl, fade

, dä kan det vara nÖ£ ocb be- 
K vifa
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vifa at jag ej annat gjordt an Z»Vad mitt 
Zæder mig före/krifver. Heder, ropade 
H hough tieJs läggande fanden pti värjan; 
hvad vil j faga Herre, /kulle Er feder hin
drat Er at ägta min lyfter, Inga hot, fvä- 
rade ’Trueisorth kallfinni/tj känner mig 
nog at fàdant ej Ikrämmcr'mig ‘ men jag 
Ilas ej med Er für denna orfak. jag an- 
t.,ftar aldrig f r (yfters heder ^ag vil för* 
fvara den med mit lif ; men fvad kärlek 
och ägtenfkap angår, ia är bätre, ju min
dre man därom talar.

’Thoughtle/j\ var väl hctfig; men, lom 
Truenooyths ädelmod och upriktigfet, få val 
fom lin fyfters fjelfkloAfct ocf flygtigfet 
voro fonom no/famt bekant; få ville ej 
lång eftertänka til at öfvertala fonom det 
fkulden var fos fänne, Intagen af for/ 
kaftar han lig pâ en fiol och fager: hvad 
feår icke en famille lida af et Fruntim
mers elacka upförande.

Döm intet få fnart, fade Trucioorth, Frü
hen Betfy kan nog ändra fig ocf, tör ^än
da, hon blir lyklig med en man, fom äl- 
fkar mindre grantykt än jag. 'Thoughtle^ 
loflade ej höra det ; men fte/ up och fa* 
de: nå väl Herre, jag fkal aldrig oroå Er 
mera med denna faßen, och förtryter fafva 
gjordt det. fvarade, at fan hop
pades deras vånfkap ej däri/enom fkulle 
nä/ot lida, at han aldrig fkulle förgäta at 

af*
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äftjena den möda Åan fig ^gjordt i denna’ 
fak, faft hon ej lyckats. Men Thoughtlefe 
fom anfög detta för en fåfäng compliment, 
tog affked utan at fvara därpå och^ickpå 
det Åögfia bekymrad bott.

'Tr-neUDOYtb lag des bortgång utan miß- 
höje, intet för det han ej älfÄade honom; 
ïnen ämnet hvaröm taltes var för ömt. 
Han fiel ej länge tänAa harpa: följande 
bref gaf nya reflexioner»

4//» Herre!

Qvamligà mériter bora gord bvaiifig verkan.
J har ovetande vunnit et hjerta, font 

mänga fåfängt anfallit. Jag är anförtrodd 
at fä ga Eder, det en läng., vacker och heder
lig Elicka och fom är-ägarinna af flera me
del , finner ingen -annan än Er värd at äga 
detta alt. Men, fom hon ej vet cm Ert hjer- 
ia är fritt, få vii hon härütinnan häfva et 
up riktigt fvar frän Er, färfäkrad at j ej be
drager hännc. Dä vil hon antingen bjudit 
til ntftäcka fm päffion eller gifva nödig up- 
lysuing om J är fri et antaga der hand och 
hjerta. Man väntar fvar pä dema billet och 
utbeder få väl upriktighet fem tyfihet,

'Vruetnerth i förtindran öfver denna nya 
föndelfe fvarade flrax, at, forn des hjerta

Ü3 de

/
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ej mer var hans Aunde han ej mottaga 
den lycka Åonom tilböds, at han önfkade 
en värdigare än han måtte få njuta den
na lyckan och förfäkrade om fin tyfthet 
få väl fom dära/ kunde dömmas om des 
ùpriktighet

Knapt var detta affänt innan man til- 
jftälte ionom et frän b'lora, hvaruti äon kal
lar honom otackfam och msd mäft rörande 
ord förebrår honom des lift utvilta kalfin- 
ni/het, des förgätna lofven at fkritva hen
ne til, ytrar hunt hon med längtan vän
tar honom livar /ang nägon klappar pä 
porten, frugtar at någon dragit äans /’jerta 
fråp hänne, utvifar dåröfver fin föitviflafi 
ocä hotar med äämd. Truemorth Aände 
den häftigafte rörelfe i fit finne vid det
ta brefvets läsning. Han vifte Z>vad man 
haäe ar fru/ta af en /örtviflad qvinna af 
fadant flag, ocä aldrig kände han få ftor 
änger, lom ä/ver den färbindelfe han plä
gat med denna FZicka. Han beklagade 
äänne; men /rugtade för des /örtviflade 
beflut. Tiden at /å til Bazil var inne 
ocb han lät fvara Flora at hon /öljande da
gen fÅulle /å fvar. \

CA-
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,J CAPITEL IX,
jQen unga Thougbelcfs gicA ftrax til fin 

fyfter. ,7ag tomer fràn f'rue'wortb, 
fade ÿan, och är alt for mycket öfvertygad 
om hvad jag förut giffade, at Eder ofta- 
dig^et, fjelfklokhet oc/-> flygtighet här gjordfc 
om intet et partie, fom aldrig mer lärer 
återfås, och jäg Z>ar Ikäl at frugta det E- 
dert oanftändiga upförande ådrager Eder 
famille nya forger.

fom altid fmiÄrat fig med True, 
toorths återkomft, rördes på det högfta öf- 
ver fin brors tilvitelfer och fvarade med 
harm: jag trotfar Trucroortb eller någon at 
belkylla mig för någon tvetydig gerning. 
Oh! min lyfter, fvarade Tboughtlefs, tro 
fà'kert, at j är för True\vortb helt indiffe
rent. Han talar om Er utan någon rö
relfe, Han har äl/kat Er, det vet jag; 
men at han det ej nu gör, är Eder fkuld. 
Alen talom ej mer dårom ’ hans eld är ut
flykt. Alt hvad jag åftundar är at j på
minner Er Herr Goodmans fifta råd. Hvad 
mig angår, fö har jag ej fcdt Er fen den 
grufveliga händelfen i Oxford, och jag 
fmikrade mig at den /kulle vara Er en nyt
tig qc/j beftändig låxa,

. .Hade
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Hade Betfy ty kt fig hafva några vigtiga 
förevitelfer at göra tig, få hade />on utan 
tvifvel mera ftiUa .fvarat fin bror; n.en 
hannes ofkyldighet gjorde hanne ifrig uti 
de faker /»varom ej taltes] och lät hänne 
flinka öfver dem fora man hånne förebråd
de Hon yttrade häftigt fin aftky för laftcr 
och fin karlek för dygden ; men nåmnde 
ej et ord om at utf kta fina obetänkfamZ»o- 
hetcr. lag tviflar ej om Er dygd, fvarade 
Thoughtlejj ; men talet är nu om ZTrt he
derliga namn och ryckte. Det är juft det 
iom angår och fa nära rörer Eder famille. 
Et fel kan dö'jas men obetänkfimheter för«» 
darfva alt och ftadna på Er flägt.

Edert tal år ej rätt och billigt fade Betfy, 
HvadJ håller ni det bättre at hafva be^ådt , 
en nedrighet, fom kunnat döljas, ån af 
derfore vara ofkvldigt mifstänkt. Det är ej 
enahanda fak, fvarade des bror; det fora 
Jkämmer et fruentiminer är ej värkellg 
nedrighet utan en ivaghet; men dygden 
i>os en k<?rl är defs mod, defs ärlighet, och 
defs ftåndaktigZ>et. Skiljer han fig därvid 
få ar Z»an föraktansvärd bäde i andras og& 
egna ö^on. Det vtll få mycket Daga, fva
rade Betfy med hetta,. at et fruentimmer 
fom förlorat fin ofkyldighet är ej föragie- 
lig i fina egna ögon, om hon har den lyc
kan at kunn^ dölja fina fel. Det fäger 

IB'.' ' jajr



HISTORIA, ïji

jag ej, fade Thougbtlefs; men, ehuru'det 
wå vara, ft hat et fruentimmer ej forgen 
enfam. Defs flägt bat ock fin del oc/j tro 
mig fökert, at en dumhet är Z>änne mer 
Ikadclig än tjugn dâlda felfteg. Nå väl 
nu fvarade Bctfy, jagfkal föka undfly beg- 
ge delar; men hvad mitt lefnadsfött an
går, få kan det no/ billigas /enom flera 
fruentimmers exempel af förnämfte qvali- 
teter och 7;ederligafte namn.

Tbougbtfefs hade härpå fvarat, kan <6än- 
da, no/ fkarpt, om ej i det famma etbref 
blifvit lämnat Betfy frän Lord Friedric. Hon 
las det och lät fåga at hon Ikulle blifva 
hemma. Tag och läs, fade Zion til fin bror, 
få för ni fe at, faft jag förlorat Er van, f4 
har ja/ dock ej förlorat alt, Jag Ikulle ön- 
Ika det, fade han och låg pä utanikriften 
ibm var få har

Til den Gudomeliga mitt ödes har» 
fkarinna, Den attförmående och 

högft älfkadc Fröken
Betfy Tbougbtlefs i

Gudina, grymmare än. den hämdgiriga 
Nemefis. Ffyad bar jag gordt för at blif

va plågad fom Ixion på fruktans och hoppets 
hink Jag tänkte i går få nalkas Edra lyfan- 
de behagligheter i men ni. hade lämnat Eder

bel-
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hdgade boning och bevärdigat et annat lykli- 
gare but med, Er närvaro. Kan bända en rid 
val* Adel at himmel* fliernor* måne och hela 
■firmament et det ej tilläte. Den tankan ärgrufj 

eger fg in uti mia fjälr inner- 
fa rum. fag anropar och beder Er på mina 
hnä at lillåta mig i afton dricka en tap nec
tar vid Edert t bebor d. Om ni kan* få affkilj 
alt fälfkap* at jag i frihet får för Edra jöt- 
ter nedlägga min brinnande andagt* och fäga 
Er. at jag är Eder lyfände ßiönbett bejtän-.

< diga ßav,
F, FINCER*

Thoughtleft kaftade brefvet med föragt 
pä bordet och frågade: hvem är denna al-» 
Ikaren? Jag fer nog- det är en tok elleir 
tr<>r han Er vara tokig. Jag hat ej båttre 
tankar om Conorn än ni, fvarade Bet fy \ 
men ni må tro, at Lord Frcdric är en Ror 
Herre oeh fa rik, at han kan Z»älla mig en 
vagn med tolf häftar för, om det blefve 
mode.

Thaughtleff grundade något, tog igen 
brefvet och las det med upmärkfamhet få- 
jandes därpå: Jag fruktar at Eder flora 
Herre är en förklädd Jkälm. Akte Er min 
fyfter ; ty denna ftaden är full af fådane 
bofvar fbm foka tilfälle bedraga unga nym- 
pher, hvilka olykligen r«da ft^fjelfva,fomj 

min

velig och trä>
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rain fyfter. Nej, fvarade Betfy’, den fom 
vifat mig honom, känner honom fullkom
ligt och vet. at Z»an har oräkneliga /katter. 
Hon har fjelf varit på hans gods ; men, pra 
ni har lull ar fe Z-ionom, få kom hit i af
ton, få kan ni dömma om Conorn fjelf. 
Hvad mig angår, få anfer jifg honom ej 
äga fa mycket vett åt han kan vara en 
Ikäim. lag iar ej tid i dag, fade han idet 
han fteg up; men i morgonen Ikål jag 
och Er bror komma hit, laga då at Er fö- 
regifna Lord infinner lig, få få vi fe hvad 
det är.

Sen Tbougtäefi gädt- bort, tänckte B et fy 
länge på 7rui worth- Hon Liknade honom 
och gjorde honom nu mera rätt än någoniin. 
Alen, fade hon, det fel -.r mig ändå ej an
bud. Munden har lika lycka med True- 
Wortb: han har qvickhetijag har rönt dels 
kärlek oçh bçftândighet; han lefver i Lon
don; han ällkar nöjen; en huftru kan ej 
Vara olycklig med honom. Och fe Lord 
Fiicdric \ Han är väl en tok* men förnäm 
och jag Åånncr många fruer, afvundsöm- 
nen för det ena kiönet och önfkans äm
nen för det andra, hvilkas männet åro 
narrar.

Hon raifonerade rped fig fjelf på detta 
fattet, när Lord Fricdric kom med fina van
liga grimacer. Han fåg henne, alfvarfam 

, ' ock
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frågade : hvad föret main fördunk’ar Edrâ 
ögon och undangömmer hälften af min 
Gudinna? Man är ej altid i lika lynne,, 
Min Lord {varade Betfy. När ni blir min, 
fade han, Ikal ni altid blifw glad. Ni 
fkal ej hafva annat göra än fmycka Er, äta 
dricka och blifva tilbeden. Tala da! min 
Engell, utlätt dagen! När fkal det bli? J 
morgon.

Betfy kunde ej längre behålla fin alf- 
varfamAet ^gta Er i morgon, min Lord 
ropade hon. J fanning jag har ej ännu en 
rang betänkt mig derpå. Det Aar intei 
på fig, {varade han; det kan ni göra i mi
na armar. Uplkiut ej längre begges vår 
Jvcka! Lät det fke i morgon. Ni år tokug, 
min Lord fade hon, och vift vore jag ock 
tokug om jag /kulle famtycka, eller Avar 
äro tilredeHerna ?

Oh! Mm Fröken, fade han, förnämt folk 
gifta fig altid i tyfthet. Livreéer, equi- 
pager och kläder ! alt fådant göres efteråt. 
Vi behöfva det endaft för at vifa ofs vid 
hofvet eller i Kyrkan. Men behöfs det 
då inga anordningar, fade Betfy leende* 
Jnga fynnerliga, fvarade han. Jag ger E- 
dej all min ägendom til mor^ongåfva. Ar
tiklarna fkola upfättas denna afton och til
lika med trolofningsringen blifva Eder til- 
ftåld. Oh ! jag är ej få brå, fade AVr/y ; ui 

vet
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intet at jag har tvänne bröder och gör in
tet utan deras vctfkap Vid denna nyhet 
fyntes Lord Jredric beflört och fade : jag 
tänkte at ni, mm Fröken, rodde Er fjelf. 
Ja^ gör få ock fvarade Betjy-, men jag äl- 
ikar mina bröder och gcrintetutan atråd- 
fräga dem. Ach ! grymma Ikönhet! fade 
han Åur litet ni känner min ftarka kårlek, 
Jag fruckfar ej Edra bröders famtycke; 
men det år af Er f elf jag vill £ga Er, 
Hàn blcf hindrad genom en betjånt tron 
hennes bror, fem bôd henne til honom at 
fpifa ocå bad henne komma ftrax. Det var 
förfta ^ån^, fum denna bevågenÅ# henne 
viftes och för henne dcfto mera angenäm. 
Hon ville veta orfaken oçh noga utfporde 
alt ; men betjönten vifte ej annat at fäga 
ån at defs Herte tait en läng ftund med 
en främmande Herre om faker fom angin- 
go den afledne Herr Goodman. B*tfy fvara- 
rade hon fknlle llrax komma och lät kalla 
en portcÅaife. Jag han ej afflå min bror, fa
de hon til Lord Frcdric, ocb få vi talas 
vid eri annan ^ång. Han tåg förvirrad 
Ut, då han gaf Åenne handen, och fade: 
ni går nu til Edra bröder; men ja^ b&r 
Er, Min Fröken, tala ej för dem om min 
perfon eller kärlek tils jag för le Eder igen. 
Jag har därtil ftarka Ikäl, fom ni ej tkal 

ogil-
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©gilla oeh gick dermcd fin kos, nog miß-; 
nögd med fin vifite.

SBSWMSWSMiB
CAPITEL X.

pru Mellafin har Z>aft för mycken del uti 
denna Hiftoria, för at låta Läfaren va

ra i okunnoghet hvad denna lafttulla qvin- 
nan företagit fen bon from från fin man, 

Herr Goodmans Advoçat anfå^ för nöd
vändigt at hålla den uplysning hemlig* 
fom man fällt at Marplus huftru, tils tid var 
at betjäna lig däraf och ft fom en tordön 
därmed krofia den ikyldi^a, när hon det 
minft väntade, och st förekomma ikymfe- 
liga anlägningar, fom man hade orfaA; 
frugta af /»änne.

1 denna afli^t går ock denna fkikliga och 
redliga Advocaten til Fru Mellafin likfom 
af fig fjelf, Imikrar hännc med hopp at 
des man fnart fkulle ta^a hänne i/en, gif- 
ver hänne ock något pengar fägande, at- 
Herr Goodman fakert med tack£imZ>et be» 
talte Åonom, då faken blefve uplyft. Den" 
na fin/’Ct hade ock fin önfkade verkan. 
Den flillade Fru Mellafin tilfrids, afåöll hän
ne ifrån at göra några fiämplingar och 
fatta % uti nya guider, fom annars all 

för-
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fßmg'tighet ej , hade kunnat förekomma. 
Det var en lilt; men en nödvändig och 
råttmäiig !jft, lorn tjänte at tkaffa fattnin
gen leger ocÂ laften fit förtjänta ftraff.

f ru Mdlafin kände få vAl fin mans go- 
d. njcrteiag, at hon fnart trodde Advoca- 
ten. Hon gaf ocb emottog vifiter med lin 
v nltga luftigt«, talade med kärlek och 
refpt'Û om lin man och fade at det var 
en iun fajnillé-ftrid, fom för en liten tid 
IKildc /’Anne från des man; men at den 
Inart Ikulle biUggas och förlikas.

Hon var i denna fäkerhet då hon fick 
ftömning at infinna fi^ för Domftolcn. Des 
förlkräc«elfe var ogemen. Hon frugtade 
at des laftfulla be/tantfkap med Marplus up- 
dagad (kulle flörta hänné i de olyckor /jou 
fa länge f At undvika Hon kunde ej ut
grunda fiuru Z>on blifvit rögd, ocZ» i denna 
beftörtning fände hon efter Marplus, fom 
hon ej fedt fen den dagen hannes man 
blifvit arrefterad. Hon fick veta at Herr 
Goodman låtit arreftera honom och efter 
någon tid Iläpt honom lös, dä han med 
fin huftru afvikit.

Alt detta förökade h«nnes oro; men 
hon företog fig doci modigt förfvara fin 
elaia fak. Herr Goodmans fiu^dom gaf han
ne tid at rådföra fig. Hannes råd var en 
Advocat utan famvete och heder, fom vi

lle
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fte alla Iconftgrep *oçh var altid färdig al 
utöfva dem.

Han tröftadé hänne och förläArade at få 
inviÄla faken, ät hon aldrig /fculle blifva 
domfärdig. Men Herr Goodman/ död gäf 
Fru Mellafin et bätre medel, fom Zwn ej 
lät lig undgå.

Knapt fick hon höra atiman tviflade om 
hans lit irihan hon fammanfmidde et fallkt 
teftamente, hvars innehåll, utom de van* 
liga ordaformer, var följande:

* “ <• - fiag gifver och iejUmetiterär min al* 
filade huftru Margarite Mellafin en fumma af 
30000 P. Sterling Engelfkt mynt, utom det gij- 
torätt, och det til erfdtning för den ftora oför* 
rätt, jdg af elaka männifkjvr låtit mig för le* 
da at hänne tilfoga och hvilket mig hjertelig än» 
grar. Därpå jolgdå nä gr à find teftamented 
til fiägtingarech vänner jom man vifte hanhaft 
k är aft j men ej til 'förre fumma an 7 a 800O 
fund jlerling. Och, fom alla vifte at Herr Good
man ärnade (in bror jon all fm ägendom, fagor* 
det det pä följande (ätt onyttigt^

-- item jag gifver och tejianïeiiteràr mifl 
kära brorjon Edouvard Goodman-, nu vißandt 
uti Jndien, all mitt öjriga ägendom, fådan ded 
vid min afgatig. befins allenuft him til fin ägta 
buftru'tager Fröken Flora Mcllafin, doter af 
Bäddar Baronet- 'Thomas Mcllafin och förenäm*



HÎSTO^IA; z ÏJ9
Frît Margarite. Men i vidrigt fall Jkal han til 
bemälte Flora betala $000 pund fterling til är- 
fäitning for de olyckor hon utftådt af den (för- 
rätt hinnes Mor af fnig är Jkeddl$c.

Denna fdl/ka fkrift var med Herr Geod- 
mam namn underteÆnadoch det fä lika, at 
på intet fått någon fkilnad künde fynas, 
hvarjemte tvånne falfka vittnen detta un- 
derfkrifvet. Fru Mellafin latte lig emot 
det råtta teftamentet oc/> framdrog detta.

Faft denna lögn var handgripelig; fa 
ville Hem Goodmans advocat intet förfum- 
ma, fom kunde lätta fanningen i lin dag. 
Han ville derföre, hafva uplyfningen af 
Thoughtlefs och Bctfy fom varit hos honom 
i Z?ans ljukdom och det var på des begä
ran, fom Thuoghtlefr budit fin fyfter til ng» 
Hon förfäkrade» at under Herr Goodmant 
fjukdom ingen annan advocat än Herr 
Marktend varit hos honom, at hon intet an
nat teftamente hördt af än det han fädt om 
hinder och hela hufet vifte af, o c/? kan 
den end i articklen om Flora vifa defs falfk- 
het, efter man vet at Herr Goodman aldrig 
lagt fig vilja £it‘va hänne mera än 500 
pund fterling Et fäkert prof at hah ejär- 
hade hänne ät iinbrorfon. Man talade om 
denna afaire under måltiden och advoca- 
tens närvaro hindrade Bctfy frân fit upfåt 
at uppenbara fma bröder hvad fom ån-
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Lord Fredric. Den befynnerli^a ^emli/het 
han begärt af henne gjorde, at hon anfàg 
denna fôrliclctighet for oumgängclig.

C A PI TEL XL
Sä ft'nge Flora fmickrade fig med £opp 

at des mor tkulle bli/va förlut med Herr 
Goodman förlorade hon intet af fin Vanli
ga luftig^et ; men, dä detta /jopp flog feit, 
hlefhon orolig. Hon lag da at hennes al- 
ikare var härme nödigare fôr fit intrcffe 
an fôr fit nöge. Förlkräckt vid «îtankan af 
fkam och elände, var Trucfyortfa nu dels 
tilflykt. Hon gorde fin riAning p« defs äd
la tänkefätt och defs förmögenhet ^orde 
honom för Aanne få mycket Aäräre. Det 
är dä ej underligt, at blotta anfeendet af 
dels kallfinnighet gorde hannes förtviflan 
få häftig fom defs bref utvifat.

Van at fe honom alla da^ar, ble/ />on 
beftört at pâ en hel vicka ej fe honom 
mer än två gånger; men, när hon e/ter 
g dagars /rÄnvaro fökte honom pä Caffe* 
hulet, £a/ hans bemötande, fom omtalt är, 
henne et dödeligt ftyng och hon trodde 
fig förlorad.

De fvagä fkäl Tm-toorr^ anförde föröka
de endaft hannes onda. Hon tyckte fig fe 

fan-
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fannîngen och tviflade ej hon ju hade en 
rivale. Denna grufveliga tanka f nkte hån- 
ne i /örtviflan. Hon föreftälte fig fin äl- 
ffore, fôÂande hos en annan de kârleÆs- 
tikn hon fjelf honom upo/rat och brann 
ännu af åtrå at Conorn upofra.

Z/vad blir det af mi£? ropade hon Tn- 
Viklad ut/ min mors fkam^ ta^er denna 
otrogna det til fkal at öfvergi/va mi^ åt 
det onda, Z>vafi/räu ja^ hoppats Z>an /tulle 
rni^ ha/va /râlft. At Z>an lo/vat Jktifva 
hanne til, ftillade tal nägot Cannes oro; 
men hon tordes cj hoppas den tröft des 
finne behö/de.

Truéinortb var ej i mindre oro. Det var 
honom fvårare at bl-i/va qvitt en qvinna 
än at /äriglla en annan Men Floras cha
racter var, fom mäft brydde honom. Han 
kom i/jog de Æonftiga och liftiga medel 
Aon brukat at binda Aonom ,oc/> han hade 
Jkä\ /rugta, at ton yftulle använda Åra/tiga- 
re at bibehålla /jonoin Han hade velat 
e/ter Z>and lata Z>änne /ôrfiâ at en fådan 
/örbindelfe forn deras, kunde ej vara evi^; 
men med en fädan fom Flora var det in
tet möjligt. Han beflot där/öre at under
rätta hänne genom ./oljande bre/

L Ma-



är ej utan med fiörßa grämelje jag 
maße J äga Eder at vi ej fâ fe hvarandra» 

Gudomlig ocb verldflig lag jörbinda mig der- 
til lika. Mit tiltänkta giftermål förbjuder 
mig en förbindclfe, fvm endafi mit ungkarlf- 
fand kunnat urfägtä. Jag fkulle med ofog 
af min huflru fodra en trohet, fom jàg ej fjelf 
hülle obrotßig. Men var förf ä\irad, at jag 
aldrig förgäter den ömma kärlek j mig vi
fat och fkal altid JökA vifa min erkenjla ocb 
upriktiga venjkap»

trUevorTM
Detta meâ aîîa de bref Åan /ädt /råri 

hanne fände Åan Åenne tilbaka, /örfekrad 
at nu géra flut pâ des otidigÅet.

Flora Àade /ôrnôtt natten imellan /rtij- 
tan och Åopp, dâ hön om mörgonen be- 
Åom detta bre/vet. Afyii af Åennes bre/ 
/ör/fcreÅte Åenne; men dä hön !<ïft billetert 
och fag fina Åopp /örfvlindna, ficÅ /örtvi/- 
lan åos Åenne ö/ver/;anden; Åon flet fit 
här ocå fönderre/fina Åläder ; men da den 
/örfta Åå/tigÅet var ö/ver, fade hon för dg 
fjel/. Hvar/ore fÅal jag bc^nfta förluften 
af en Altare? Det är bätre tänka pä at 
/örekomma detta, Han är ej ännu gift» 
Jag Åar rykt trdn Åonom en fliçka : Åvar- 

/öre
L a
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före kan jag ej £Öra få ännu ? Han älyfcar 
ej denna />ögre än Z>an älikade B et fy, tyde 
denna /orrädareh /Örtjenar ej bätre.

Hon ville fbrïk ffa lig kun/kap om fin 
ïykliga rivales namn, ftjnd och hemvift. 
Det var hänne fej Tvärt; men förft måfte 
hon bibehålla Truenorthr eftime för fij, 
fiånhe var ej oküßhigt, at en qvinnas för- 
tviflan, foto Varit »llkad, men blifvir öf- 
Verg-ifven, upväckct tner a fik y än kärlek. 
£7on ville därföre lofla .gifva vika för des 
jkäl, på det hon genom detta fteg kunde 
ioppas å ervinna des bjerta. /lon ikref alt- 
få pä detta Tätt til honom:

Min fÎEkRÈ.’

‘‘vt ig tro? väl at j hvärkén ifhindar eller 
J väntar något fvar på ’Ert bref, altfå fkrif- 
ver 'jag endafi for -at för fahra Er at detta 
blir det fifla. Hej, j fkal ej få någon forvi“ 
te fe, ingen klagan: jag bejkyllar Er intet. Uni 
fr; min kärlek förblindat mig, få fkulle jag för
ut fedi mit Öde, fåfom oundvikeligt. Jag
marker nu fÖrjl mid fm'irta, at min lycka ej 
kundè l\nge beftå. En man af Ert flând mà- ' 
fie gift à fig. Ert namn borde bibehållar. Jag 
hvärken bör eller vil knorra Öfver en händel
fe, fom jag er k inner för oumgängelig, FÖ r hvad 
annat jkäl jag blifvit öjvcrgifvcn, hade jag 

det
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det ej erkånt; men nu vil jag tvinga mig til 
en finner rolighet fom är långt ifrån mig. Hvad 
denna feger mig kofiat vil jag ej figa. Nog af 
mit förnuft har vunnit. Adieu för evig tid\ 
Måtte den, fom j utvalt, göra Eder lyklig ! 
Och för at fäga alt, matte hon älfka Er med 
famma köi/tk, famma ifver, famma renhet^ 
fom den kära och olykliga Flora.

Detta konftiga bref hade den Verkan 
hon väntadt, Det öfvertygade Truciäorth 
icke aliénait om des åftz/ndan at hela fit 
får, utan gaf honom ock den häfta tanAa 
om hannes vett, om hdnnes hjerta och om 
hannes billighet. Man får fnart fe om 
han denna tanhan behåller,

CAPITEL XII.

'T'rue'toorth hade gjort fä fnälla framftpg 
x uti Harriots Zjerta, at hon, öagtadt fin 

blygfam/æt, nu likväl lofvat med nöje fam- 
tycka fin flägts åftundan, och lät honom 
märka at hon med ^onom delade des läng
tan. Bazil hade intet förglömt fig fjelf: 
han hade alt afgjordt med fin Svärfar: 
han förde fin Fäftmö til fina fyftrar och 
de voro fij nöjde med hasas val at innom

kort
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kort voro de Hå förtroliga, fom de/ade al
tid varit kända. Aldrig hafva Allkare, i 
väntan at fe deras önlkan upfyld, varit 
förnöjdare än Bazil ocb Truemorth voro. 
De fyfielfattes endaft med at roa fina äl- 
fkade och at pä/kynda de nödiga tilre- 
delfer.

En dag hade 'Yrmisorth fölgt fin vän 
Bazil til Fröken Mabell öcb Ånapt voro de 
inkomne, dâ en betjänt anmälte en fernen 
karl och qvinna, fom begärte tala med Frö
ken Mabell. Jag har fa^t dem, tade betjen- 
ten vidare, at Fröken har främmande; men 
kjrlen, fom jag tror är en Soldat, fäger 
fig hafva endaft et par ord at tala. Han 
begärer et barn och qvinnan är älven fä 
enträgen. J /kal le, fade Fröken Mabell, 
at det är far ät det barnet, fom Bctfy och 
jag haft omforg för. Lät dem komma in. 
Då de kommo in förde qvinnan ordet och 
fen de gjort Z*ärs och tvärs några bugnin
gar, fade hon: jag vet intet om Fröken 
känner mig; men det är jag fom vagtade 
Jinks under hännes fjukdom. Jag var hos 

> hånne då j och FröAen Betfÿ voro faddrar 
för hannes barn ocb låg Éder chriftliga 
och berömliga gerning at draga omforg 
för det ftackars barnet.

Ja^AännerEr väl, fade ÅM*//; men hvad 
vil i nu. Jag vil, fade qvinnan, låta Frö

ken
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Aen veta at detta Hr Jinks man< Wan bar 
nu funnit fin derfkap ; han bar (kaffat fig 
affked ocb vil fatta fig ned at arbeta. Han 
vil äfven nu ^erna, öm broken det täckes, 
tillåta, hafva igen fit barn Det är rätt
mätigt fade Mnbelli men, fade hon tji Sol
daten, år j i flând at förförja det ? Ja, fva- 
rade han, Gud Ike lof{ Jag hadç çn Mor
bror, fom är dqd och jag nu har ärfvat. 
Jag är nu gift och vil ej at mit barp lka| 
vara någon fil laft Jag är glad, fade Ma-, 
bell, at fe Er i fiäpd at förförja det. J ba-. 
de en bra hufiru och hon led mycket för 
Er dörfkap fkul. Löt nu fe at j erfôtteç 
det genom £der omforg för Cannes barn. 
Ackl FröAen. fade Z>ap ; det fkal altid pö- 
minna mi^ hånne. Jag ^andterade />än-, 
ne iptet, fom hop bade fqrtjent ; det ön- 
/rar mi^, och jag ville hon leffie för at nu 
höfta frugteq af min ånger« Uppehåll 
intet Fröken, fade q vin nan; om öon bara 
vil vara få god och fäga hvar vi fkola fin
na barnef, Vi hafva varit hos Fröken 
Betfy; men Z>on var utgången oeh därföre 
hafva vi fommit Z>it. Mabell fade dem 
namnet pä Goody Bufhman, och därmed 
gingo de bort.

Under detta famtal var Bazil Aallad in 
til Mabellf fader och Trucwovth var allena 
hos <6önne» Hon fåj på Z>ans anfigte en 

/ör-
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förändring fom latte hänne i förundran. 
Hvad felas, Herre fade hon? Gör åtanåan 
af Betjji Er bedröfvad. Pä det högfta, fva- 
rade han ; men intet p<i det fött fom j tän
ker. Jag har gjordt hänne den ftörfta o» 
rätt och, faft den vant innefluten i mit 
hjcrta, kan ja^ docA aldrig förlåta mig den. 
pärpå berättade han hiftorien om brefvet 
oçh des egit efterforlkande i Den^am, fom 
Öfvertalt honom at tro denna grufveZiga 
lögn. Gode Gud ! ropade Mabcll. Nog 
vet jag Betfy haft ovänner, lom illa uttydt 
des ord och gerningar; men denna fafeli-

be/kylning har ej utan en djefvul kun- 
nat upfinrja. J fanning, min Frozen, fa
de 'Trueroorth^ kan jag någonfin upfpana 
uphofsmannen, fö är intet ftraff, fom kan 
förfona des brått. Det är då denna veder- 
ftyggelig^et fom fkildt Er från Betfy, fade 
Fröken Mabell. Intet aldeles, fvarade True- 
\»orth\ ty ja£ hade redan fedt omö^elig- 
Æeten at ingjfva hänne de tanAefätt, fom 
jaç önlkade hos min huftru. Jag älfAade 
hänne; men mit förnuft ftridde emot och 
har ändteligen vunnit leger.

Jag förlför Er, fade Mabell, ocZ>, faft 
mit hjerta gör Bet fy rà’tt, ma jag liAväl til- 
flâ at hännes flyAtiga finne ocA des fal- 
fAa inbilning at fâftta fin heder uti flera 
älf Aares egancle, farleder hänne til fel, fom

L 4 ej
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ej annat kan än flada des heder och /or- 
ftöra des mans ro. Det är flor fitada at 
få älftvärda e^enfkaper fördunklas af en 
iâ dâragtix fâfànga. Bazil kom i det fam- 
ma in. Mabeltf fader hade velat /åta ho
nom fé gittermåls-punäarna, fom Åan Åa- 
de upfatt. Klåckan var d« två: de fkulle 
fpifa klåckan tre. Vi fkola ^å och Zemna 
Er i ro at k löd a Er fade Bazil-, men råd
fråga ej för länge Er fpegel. J Åar nog 
behagli^hcter för mig. Och ja^, fade åom 
med et angenämt löje, rådnar ej, at inför 
Jierr T me wort b fä^a det jag har dem för 
ingen anmn än Er. Bazil lyfte des Åand 
ocå gick ut med fin vän, iom ännu ej rätt 
^terfadt fin lifagti^a färg.

CA PIT EL XIII.

T ord Fredricr fifta ord hade uti Bctfys 
finne ^jordt et djupt intryck. Hon kun- 

de ej tänka på> dem utan förundran och 
afven bly^d. Swing allena Åade vågat 
göra en hem/ ghet af fin kärlek, och där- 
til hade han fora ikäl ; men Lord Eredric 
däremot var aldraminft at urfägta och, u- 
tan det blinda /örtroende hon hade til Ma
dame Modcli, fiulle hon trodt honom va

ra
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ra en Rölm. Annars var det Betfyr ftör- 
fta nöje at låta lim* fegrar blifva almänfc 
Jcunnoga och Lord fredria upförande ftrid- 
de mera emot denna hannes hufvlid-maxi* 
me, än at hon kunde honom det tillåta.

Hvad tänker han völ, fade hon? Vil han 
dölja vårt ä/tenfkap fom fin körlek? Eller 
må Z>an vil hafva n ig til fin huftru för at 
i almönhetens ögon göra mig ril fin mai- 
treffe. Hvad för en oförfkömd? Han kan 
vara vifs at mtet annat än des ftånd och 
rang ftulle ö/vcrtala mig för />onom. Deffa 
tankar fyffelfätta hanne Z»ela natten och 
hon lieg up i beflut at mera ej fe honom. 
£t brc/från honom, fom man tilftälde hön« 
ne, ftadiöftade detta beflut.

Han anförer däruti fina fkål ^vårföre 
han begört fin körlek höllas hemlig. Han 
J&ade mörkt, färger han i lit vanliga taie- 
fätt, at intreffe, flägtens inrådande och dy
lika orfaker, ftifta de mäfta ägtenfkap, dö 
hjertat tager liten del däruti och därföre 
aro få få .giftermål lykliga. Slikt at unö- 
vika, figer San lig hafva gjordt cn dyr ed, 
at aldrig taga nögon huftru, ehuru högt 
Z>an hänne ölfkade, om hon ej, til prof af 
fin kårlek, ville ^ifva Conorn handen uran 
at rådfråga fin (lägt. Han trodde ej Son 
vi/le göra honom menedig. Knytom då, 
föger San, detta lykliga band och, fom fö

len
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len om a/tonen döljer fig uti Thetis JkötQ 
för at göra fip årerÅomft få mycket ange
nämare ; altfö fkolom vi morgon efter värt 
giftermål med famma Ålarhet, fom folen^ 
förb/inda Edra beftörta flägtingars ögon. 
Til flut fager han fig famma afton vilja 
Åomma och vidare fika förmå hanne därtfl.

Alt bärtil hade Betfy anfedt Lord Fre-, 
dric fom en karleks - narr; men nu tyÅte 
hon lig kåpna igen något bedrägeri. Tör- 
hända, fade öon, han är gift eller föilofvad 
och, för at få mig, har öan updiktadt den-, 
na eden at fä mycket lättare bedraga mig 
ocZ>, fen äet vore gjordt, j^ulle jag fä lof 
tåla det ondat fom då vore oboteligt, Def- 
ta var väl ej fäkert; men få tyÅte Aon dock 
inter Jkäl borde /örmå en Jiederlig flicka 
til en-förbindelfe, fom des Altare blygdes 
at .bekänna. För at därföre göra flut på 
et galanteri, fom i bô'rjan gjordt hänne få 
höga tanÅ/zr, gar hon i fît ça/inetr, gör et 
paquet af alla Lord Fredricr bref och y&rif- 
ver -til Madam Medely, at det. enda medel 
hänncs Lord hade, at kunna hålla fin ed, 
var at aldrig lomma til hönne, J annat 
fall ville hon låta finavbföder veta denna 
hiftoria. Befinna, fade hon vidare, at j 
bätre förflår Er på nipper ån på amanterg 
men, oagtadt detta narri, få var /örfäkrad 
om min vänfkap. Sift ber hon bänne lem-

na
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Hfl ÏLorcï Fredric brefven, efter de kunna 
tjtfna honorn en annan gang. Han lâ’rer 
finna, at, om jàg ej har den kärlek han 
trodde ficg ingifva, fä har jag åtminftone 
nå^on flj£S, ^od/’et för honom.

. ....... . . ............ \ . ...................

Ç API TEL XIIII,

jQnapt hade Bctfy affärdat detta, dâ des, 
yngre broder tom til hänne. Hon be

rättade honom, hvad j&on gjordt; han be
römde det och vilade mera Aårlek än na-, 
.gonlin fen fin ankomft. För at belöna 
Er, fade han, få vil ja^ berätta Er goda 
nyheter. Ed.uvard Goodman Åommer nu 
ocZ> des /Repp. ligger i famnen. Ridder 
Halph har låtit min bror yeta at Herr Good- 
mans död, med Æyilken han hade mJnga 
affairer föranlåter (mom komma til Lon
don ocb at han med fin Fru oförtöfvat lä
rer'komma. Och altf-, fade han, får j fnnrt 
fe en vänn, hvars kärlek, öm/jet ocZ> för- 
figti^Ået bora fifrmå Eder anfe Garnie fom 
en annan moder. Betfy tacLade honom 
och 1 det famma anmältes Herr Munden, 
rVhougbtle(s, forn fåg fin fyfter tvifveLagtig, 
fade: lat honom komma, jag långtar fe ha- 
nom och dömma om han går up emot

Trut-
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Truefyorth. Jag har aldrig Tagt at han går 
up emôt /«nom, fade Betff om ej för den 
rätt /»an gör mig; men har j icke lofvat 
mig at aldrig tala om Er vän. Kom ihog 
det. Se! det är gjordt, fade Though tie fr., 
jag Ikal aldrig mer tala om honom; men 
lät intet Munden lé/ngre vänta. Betfy be-, 
falte ftrax at man Ikulle fläppa honom in.

Munden tänkte träffa hänne enfam; 
men blef beftört, då han fick fe en ung
karl, fom Z>an ej kände, iitta bredevid hän
ne med armen vårdslöft lagd öfver bonnes 
ftol, Jag fr.ugtar, lade han fen han hälfat, 
at mi( beföA är i otid. Aldeles intet, fva- 
rade Thoughtléf, jag talte med mm lyfter 
om famille faker och vi kunna altid åter
taga det famtalet. Ja! Herr Munden fa
de hon, fe här den brödren föm jag få 
mvcket fkigtat e/ter ocZ» fe, fade hon til 
fin bror, Herr Munden, fom ibland gör 
mig den äran och hälfar på mig och lom 
j fätert Ik il finna nöje uti at blifva kå'nd 
med. Därpå omfamnade de ocA fade hvar
andra tuiende /jöfligheter; men Thought- 
lef hade angelägenheter annorftäded och 
^ick ftrax diiïrpâ bort Munden, fom var 
helt förnöjd at biifya känd och aîBefy fjcif 
få höfligt förcftäld des bror, tykte dock 
vål om hans bortgång, efter />an nu fick 
tilfälle at n'arma fit ärende ; ty han ville 

nu
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nu vift veta Åvad haa /kulle ha\\a. 
lig vid,

Bet fy kunde nu ej längre fvinÅa, och 
Ion mâfte nu anrin^eii ^ifva Munden af- 
fked eller hopp. Aldrig var hon uti fâ» 
dant bekymmer; ingen af des Al/kare ha
de Åänne fà ^rårdt tilfatt. Ändteli^en fade 
hon, e/ter han fâ envift ville veta fit öde, 
/kulle <6an tala med hannes bröder, utom 
hvilkas famtycke hon lofvat ingen förbm- 
dclfe ingå. A7en, min Fröken fade Åan ; 
om jag fär deras bifall, år jag dâ få lyÅlig 
at äga Edert? Vil j lata hata Eder, fade 
Betfy häftigt ? Längt därifrä’. fvarade han 
och tror ej at j kan tänla mig därom. Sko
na mig då, lade Betfy, qcå göx intet at 
jag måfte fe Edér med rodnad. Det år £- 
der nog veta at jag hyler eftirne /ur Eder 
och tål .Eder kärlek. Var förnöjd, och lät 
mig ha/va omforg för reften. FröÅen^Ma- 
bell Åom ocå af bröt detta famtal til Bet- 
fys ftora nöje. Hon lopp emot Åånne och 
fade: min lära Mabcll j är altför god, j 
glömmer at jag är /kyldig Eder tvänne 
vifiter och kommer ändå til mig. Om vi 
/kulle räkna, fvarade Mabeil, 1« är j väl 
/kyldig mera, men jag kommer nu för af
fairer. Munden gick af höflighet bort ocå 
fade fig hälfa på Betfys bröder. Sedan fa
de Mabeil fig vilja låta hanne veta at den 

lilia
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lilla Flickans fader varit hos hänne ocA be
gärt igen lit barn Jag vet det, fade Betty, 
de ha/va äfveh Vant hos mty. Defla bägge 
våhner faites ännu vid någon ftund ; men 
deras eftirtie ocå vän/kap gick ej til för
troende» De få^o hvarandta f/dlan ocå de
ras oöfvcrensftämmande finnelag. förorfa- 
kade en köld, fom deras hjerta var långt 
ifrån ät känna. Mabels vifite var kort och 
Betty, fom längtade efter enfam^et, var där
med ej misnögd.

Så fnart hon Var i frihet t'nktc hon 
på hvad hon gjordt. Det Var mycket föt 
hänne at a a/lkedat en älikarej meh 
Z>on var mera orolig ö/Ver deh ändras up* 
förande. Om mina bröder famtycka, fadé 
hon, få blifver jag årfvön få plågad fort 
fÔr Tnie^orth. Jag ÅvarÅen hatar eller al
lkar Mundeh. Dehna förbindelfe änftåf 
mig; men jag hwc ingen luft. Jag var ert 
toka, fom fände Conorn fil mina brödet Dé 
åro få angelägna at draga mig utilr dettå» 
fom de kalla farliga, ftånd, ät de lära gif' 
va mty åt den förftkommahde, utah ätt* 
nat fpörsmål än af han j&ar förmögenhet 
och vacker /järkomft. Men om jag ändté- 

' ligen Ikulle gifta mi^ efter deras vilja: 
hvårföre to£ jag icke 'Vruettorth ? Dock det 
är förfent: ja^ fer nog at han tagit fit Hut 
Imedlertid /«gnade fig Betfy öfver fît up- 

förande
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fôrande èmot Lord Frcdric. Dèh glädje, 
fom cgit vittnesbörd UpvZZcker, år mäft 
angenäm ; tncn vår Zdeltinna imakar den 

‘ej länge. En beiynnerlig och grufvefiga- 
, re handelte, än hanne någonfin/wldt.för- 

flörer defs ro. Man röres däraf fa myc
ket mer, iom del» goda hjerta met «a 
ûefs vanliga obetänkfamhet och fåfänga 
hade däruti del

Betfy ftod i ditïpa tankar, vid fönftret 
dä Åon hörde en vagn ftadnavid defs port 
bch fäg Madam Modeli ftigà derütur. Hon 
beredde fig üppâ at tilbörZigen affärdä 
hâ'nne, ofn hon tom nYéd någon olidi^ 
'commisfion. Madam Modeli iom färfkräkt 
in, kaftade ii/ på en flol och fade: Ali 
Min Fröken £våd för en håndelfe? Den 
fiackars Lord Fredric A'ch ! hvarföre har ban 
ledt Er? Hvarföré har jag blandat mi*' 
Uti Edra affairer I jag är förlorad-----jag
Är ruinerad. Hvttn vil bo hos mig? Hvil- 
ken olycka? hvad blir det a/mi^? [’« det
ta tal följde en tåreftröm och des fny/tan- 
de uppehöll hanne något, få at Betfy fick 
tid fråga hvad fom Varpå farde: för Guds 
fkul, fade Z>on, håll up med Ert rop och 
få£ mig hvad det dr.

Ach! min Fröken, fade hon; jag vet 
intet hvad jag fä^er eller gör. Den fläc
kars Lord Fredric har ftuckit fi,£ igenom 

med
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med värjan. War Åah tagit lifvet af fig, fa* 
de Betfy for/kräkt? Nej han år intet aide* 
les död; men det felar ej mycket. Värjan 
fitter å'n i kroppen ; ty Fält/kören föger at 
få fnart den drages ut, ft dör .6an

Modeli feéndes Betfyn oro> fade därpå: 
hans död, Min köra Fröken, vore föga om; 
men hans fjäl, hans föl. Fälttkären fade 
han öäde ej mer än tre timmar at iefvl 
på. Jtijr fände'firax efter en preft; men* 
kan j tro, hart vil intet be, intet bikta, in* 
tet tala -om Gud; om han ej fôr fe Eder* 
Mig, ropade Betfy, och hvarföre det? Jag 
vet intet, fvarade Modeli' men han vil det 
abfolut. Var U chriftlig ! af medlidande 
fir des fjäl, hör hvad han öar at fäga. Men 
hvad godt kan jag göra honom, fade Bet
fy. Intet för denna vcrlden, fade Modeli; 
men, min.Frökgrt-, betänk den tii^ornman
de. Tänk på des olykliga Öde, om han 
dör utan ånger. Ah! han />ar nog fyndat 
och j vil fâkçrt intet han fk d bli evigt för* 
dömd. J fanning, Madame Modeli fade

J må föga Ævad j vil, jag går in
tet dit. Den fyn är förfafelig. Det tilfWr 
jag, fade Modeli; men j behöfver intet 
vara där mer än två minuter Han vil 
bara fö Eder; men ac//l han dö’r, kanlke 
medan vi tala och, om han dör i detta til- 
fiänd, fä kan jag aldrig trollas och j fö

rebrår
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rebrår Er det Åelt vifl fjeJf. Nej /a^ kan 
då aldrig gä in i det hufct. DefsFann 
ikulle jag altid tycka mig £e< Komm, 
Min kära Fröken, var medlidande, var 
chnftlig Î jag har vagn med mig, han flår 
Utan för Er port.

lät ofs dâ gä, Tade Betly; men j fk 1 
intet lemna mi^, Det förfåkrar jag, fide 
Modelii men lät ofs haftä. Gud gifve det 
intet är törfent. Nd’r de kommit til Ma
dame Mvdeli, fördes Betfy in uti en nog 
mörk kammare, Det förfta fom mötte hån- 
hes öron var en aflidandes klagolåt. Hon 
hade knapt gådt några fte^, innan Mode
lt, fom fölgde hänne, fmatt fig ut och 
ftängde dörren för - hänne. Betfy beflört, 
frugtade nu någon fara, fom Z’on förut va
rit långt ifrån at inbilla fig Hon böd til 
at f<i up dörren, då hon hindrades af en 
tnan, fom hon på röften kände vara Lord 
ffed/ric. Hvar är jag? ropade Betfy. J Z>ö- 
tcr mig til, fade han. Jag Z>ar budit få
fängt til få äga Fr på annat fått.. Ert mot- 
ftånd kan nu ej mer tjena Er. Madam 
Modcli, fom känner mit ftånd och lycka, 
har underftödt mit upf<?t och det /kal j en 
g<lng tacka hänne för, då j blir mm hu- 
ftru. J Z»ar nu ingen annan tilflygt. En 
J'reft väntar; vil j at han fkal gå in. Gör 
J naotftând, fä våldtar jå/ Er, b^g hvad j 

v " AA vil.
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vil. Ja/ vil dö, fade Betly oc/> (let fig ur 
hans armar Han böd fåfängt til at ötver- 
tala hänne. Hon fvarade ej annat än med 
gråt och ikrik. Åndteligen var j6an i up- 
fåt at fuiborda fin laft och vi le våldtaga 
hänne; men, på Bet/yr fördublade rop, blef 
dörren upbruten och hon fàg en man kom
ma in med blott värja, fom lade til Lord 
Fredric: du fkälm, hvad för en vederftyg- 
geli^het vil du begå? Ah! hvem j är, ro
pade Betjÿ, få har himmelen fåndt Er til 
min hjelp ; ryck mig, jag befvär Eder, ur 
den fafelrgaftc fara. Frugta intet, fade den 
okända - - Han hade ej tid låga mer Lord 
Fredric hade ute värjan ocä kom emot fin 
fiende. Det är min huftru, fade han mo
digt. Hvad rätt har j at blända Eder uti 
våra affairer. Det är en grof lögn ropade 
Betjy. Hännes belkyddare fvaraöa intet; 
men lopp in uppå fin fiende, rykte värjan 
af honom och bröt den fönder.

Det mörka rummet och Bet fyr forlkraC' 
keife hade hindrat hänne kanna den hon 
hade at tacka för fin frälsning; men, dä 
hon dragit från gardinerne, kände hon 
med /örundran och blygd uti fin förfva- 
rare igen Truetocrth. Han föll uti ej mm' 
dre förundran, då äan uti Bctfys förnedrare 
igenkände en Ikälm, fom varit i Paris Kam 
martjenare Æos en af des vänner oc^fe
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dan beftulit fin Herre ; men genom Her* 
fens fromhet fluppit utan ftraff. Du bof, 
ropade Trutibortb^ har du i Paris Undflup- 
pit galgen för at föka förtjena honom i 
London .genom den ^rofvafle mlsgerhing. 
I)å fkdmen fög- fig kånden, käftade han 
fi.g til Vrurtoortbs fötter. Jag ber om mit 
ht, fade han : noden här tvungit mig. Mail 
fade at Fröken var rik öith at det vore lätt 
ät bedråga hanne» Åfadam Modelt har fvi* 
kit mig och det är hon fom gjordt alt* 
Han ville fortfara i men Trueibortb gaf ho- 
hoth med flata värjan några rtag- och fa
de.‘om du Vore, Värd at fa dö för en /;e* 
derlig karls värja, Ikulle jag ftrax döda dig* 
Dårpö vände hah fig til Betfy. JL?g Vil ej 
Fråga hUr j blifvit narrad Z>it, Utan jag ber 
ät j tillåter mig ledtaga Er härifrån hehi. 
Betfy darrande kunde ej fvara och hade ej 
formed t gå, om iete True&ortb hänné på 
det ömmafte Underftödt.

Hufet Var tomt; men boden Vat Öpeil* 
ßfe gihgö dit in och Truefyorth lät källa én 
vagn. Vid röfien kom Madam Modell. 
Stygga kreatur, ropade Betfy, dö hon fa£ 
hänne: har dti kunnat bedraga mig fa o* 
förlkämt. Jag förftår Et intet, fvafade hon 
frakt, jag är i ftånd at göra rätt för mig» 
J för göra rätt for Er, här tid blir, fvarade 
ïruiïwrtb, Vagnen kom och faftån

&U Fîalft
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frålft ur faran, var i f5dan ângeft, at hon 
förlorat alb fans, om ej en tåreflod lättat 
des hjerta.

Hon for med Truetoortb fr4n denna få- 
feliga boning och mötte vid porten hos 
lig fin* bröder, fom kdmmo ut frän han
ne. De blefvo ftumma, då de fägo fin 
fyfter blek, darrande, ögonen fulla i tårar, 
des Zaifvudprydnan fönderrifven, håret hän
gande öfver bröft och anfigte: alt utvifte 
den ftörfta förtviflan och fago hänne i det
ta tilftånd i följe med en man, fom den 
ena af dem intet könde; men den andra 
vifte hafva älikat hänne pä det ^ôgfta. Dd 
Bctfy fick fe fina bröder, ftod hon ej län
gre emot: Aon dånade. Truevorthl ropa
de den yngre Th»ughtlefi z hvad vil detta 
läga. Ja£ är fôrtviflad öfver denna Aän- 
delfe, fvarade Truenorth-, men Thoughtless 
i fin grymhet gaf Aonom ej tid at fortfa
ra. Hon fattade uti Aonom och fade: Her
re, ni Ikal på ftunden fäga hvad det år, 
Truféorth fårtröt fin tjänft blifva få belönt 
och fvarade t Er fyfter llrer berätta Er det 
och vill J mig något mer, fa vet J Avar 
jag bor. Dörpå fteg Aan i vagnen och for 
din vag.

Betfy utan känfla vifte ej hvad fom pas- 
ferade och den hetfiga Thougbtlefc hade 
fôlgt çfter TrwîwrrA, om ej defs bror åter 

bäl?
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lit honom, fåjande: det vara nödigt förft 
höra deras lyfter. Hon vardt inburen i fin 
hammare och den hjelp, fom hanne brag- 
tes, gjoade, at hon fnart kom til fig och 
fcmögde deras nyfikenhet.

ÇAPITEL XV.„

föttfy kom til fig med hjertat få upfyldfc 
■° af Tvue'xorthy at åon, troende honom 
vara närvarande, ropade: Ah! Herr True- 
toorth, hur /kal jag vifa Er min ärkänfla. 
Det är af mina bröder J /kal vänta den 
takfamhet, fom jag är oförmögen at någon- 
fin vifa Er.

Hannes bröder beftörte frågade: med 
åvem talar J? Hår Jr ingen utom Edra 
bröder. O! Gud! ropade hon feende fig 
omkring, jag vifte ej åvar jag var. Jag 
trodde mig vara hos den fom få fkamlöft 
bedragit mig och fe min ädelmodiga fräl- 
lare tuckta det odjuret, fom ville förderfva 
tnig. Hvemir det odjuret, frågade Thou^ 
Vefi? En /kälm. fade åon, fom gaf fig ut 
för en Lord. An hvem frälfte Er då, frå
gade de ? Hvem ? fvarade Bctfy, den ädelJ 
^odigafte karl « - - Aå ! mina bröder, för 
Emiliens heder, om intet för min /kull
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Zan J intet vifa honom nog ärAänfla, Se\ 
£■ de den äldre, hvad J hade gjordt, om 
ej jag varit. Jag blygs, fvarade den yngre, 
för min qeftertänkfamhet: jag borde haf- 
va bättre Tdnt TrueXoorth. Därpå berättade 
Bet fy efter deras begäran alt h. vad, fqm pas* 
ferad t.

Vid åtankan af defls grufveliga omflän- 
digkefer vifade Betfy få mycken forg, at 
Aennes bröder, ehuru mifsnöjde, kunde ej 
annat ån trqfta hçnnet De voro hos, hen* 
ne hela afton tils de fådt Aenne något i ro* 

Då de voro allena talade de tin denna, 
j ■ faftliga händelfe«, De förundrade, at en. för

nuftig och väl upfödd flicka kunde gå få 
långt i fin oförficktighet ock, på en galan
terie Kråmerflshs blotta ord törtio. lig til 
en karl, fo.m Aon i fit hjerta föragtade; 
förnöta aftnorna med honom hös. en fådan 
(la^sqvinna: låta narra tig in i hans kama- 
re, Det är alt en obegripelig fak, Om det 
vore en toka, fade den yngre, eller et lös-. 

r aktigt ftyc.ke, fkujle jag ej. undra; men. 
at äga qviçkhet vett och kärlek för dygden, 
oçh åndå få kafta fig i färan% det är mig 
obe^ripeligt Ock fåkert mätte d.et varit nå* 
gon dylik Aändelfejom fkildt henne vid 
True\portbf Ajerra.
' Thougtkff hade farnma tankar ock fom 
de fågo Hödvåndigheten at fnart få kenne
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fbrforgd, beflöto de at /fry n da på giftermå
let med Munden, ehuru des lyc&a var rin
gare än Bctfy borde förvänta.

Emedlertid trodde de intet vara nödvän
digare än gä til Triu north. Strax om mor
gon gingo de dit. Thou&htlcfi ble/ inta
gen af det ädla och uprikti^a väfende hvar
med han mottog dem. Den yngre lade 
med en ovanlig nedllagen/^t : jag; vet in
tet, Herre, om mm förfäkran på den up- 
riktigafte erkänflu kan utplåna mit föräa- 
ftande i går Tro åtminftone, at mit hjer- 
ta mer än min Ikyldighet fördt mijr ^it. 
Kära vän, fade Trutioortb, dä äan räkte ho
nom banden, vi känna hvarandra, j är 
häftig, ocZ> en naturlig hetfighet äar, e/ter 
min tanAa, altid fin egen urfägt. Annars 
kan Er fyfters tilftänd, lâdant J dåf^g,nog 
Urfägta Er. Min kära 'Yrwnsrth, fide hans 
vän kaflande fig i des armar, J år altid 
den famma ocä det är ej i dag jag förft 
fkönjer Ert ädelmod.,

Pä brödernas vidare tackfägelle fvarade 
Truenorib'. jag har ej gjordt annat änj&vad 
hvar hederlig karl ^jordr, i fynner/;et för 
den värda Fiöken Betfy. ^ag var, lon» 
£enom et mirakel ditförd och Ikal anfe 
den dagen fom den lyldigafte i min lift- 
tid; men fäg, fade han vidare: hur kom 
h»n i denna fara? De berättade bonotn

M 4 derpä
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därpå alt Com psflerat ocA Aan tilbaha lät 
dem vcta orfakcn, fern förde honom dit i 
Aufet. . ,

Ja/ Aade, fade han, låtit inkalla min Tn- 
fpeétor för någon bygnad jag ville förnya ; 
men den flaekars man Aade brutit af fig 
benet då ban (kulle ftiga ur refevagnen 
och han lät bära fig til Madame Modelt, 
dår Am förr ha/t fit Aärberge. Jag var 
Jôranlâten gå ti| Aonom ocA, dâ en a/hus- 
/ölket vifte mig Aans kammare, hörde jag 
tvänne Fruntimmer tala. Jag vände mi£ 
om och tyAte mig känna Fröken Betfy fom 
med Madame Modelt gick in uti förfta vå
ningen. Af nyfikenhet, fom nu /äjnar mig 
högt, frågade jag upva^ter/kan Aos min 
Inipeétor: hvem iom bodde där. Jag vet 
intet, fvaradehon: man filler det är en 
Lord; men det tror jag intet; ty två kar
lar, fom paiTera /år des laqueier, äro altid 
med Aonom och de fpifa tilAopa. Utom 
des fer rnan aldrig Aos Aonom mer än två 
eller tre flackare, illa klädde, fom jag tror 
aro (kälmar h/ven få väl fom han. Oan- 
fedt jag tyÆte illa om at fe Fröken Retfy 
i ß (lernt ßl/kap, kunde jag ej annat an 
le öfver den befkrifning fom hon .gjorde 
om Lorden. Men i det famma horde jag 
rop och tykte mi^ Aänna Fröken Bettys 
rört, Ja£ fprang ut ocA, då jag hörde flar- 

kare
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tare ropa, bröt jag up dörren, fora var 
ftängd, och med blott värja kom in. Dä 
ja£ rått fick fe denna Lorden Åände jag 
Aonom för en Kamartjenare åt en min 
vän i Paris. Jag vet ej des namn; men 
Aans Herre kallade Aonom Merveilleux för 
fit löjliga tal och åtbörder fkul, Skälmen 
kunde liter latm och Aade läft något; men 
man fkulle fnarare ta^a honom för för
rykt än en fpitsbof Emedlertid beftal han 
fin Herre ocA hade blifvit Aän^d, om ej 
hans Herre af ovanlig godAet frålft honom. 

Efter denna beratrelfe taltes om hvad 
hämd man fkulle föka. Bröderna ville 
hafva Aonom lagligen firaffad; men den 
förfi^tiga TruelBorth fade: mig tyckes bäft 
vara, ehuru Aan /örtjent det fvdrafte ftraff, 
at, för familiens heder fkul, nöja fig med 
at käkt AudftryÅa ho-nom och lät ofs gå til 
Madame Modeli ocA fe Avad vi kunna gö
ra. De funno fkäl däruti ocA under vägen 
fade den unga Thougbtlcfct Avad för en 
famille plåga är icÅe denna Flicfans obe- 
tänkfamhct. J gör för mycket dåruta/, fa
de Trucmorth. Fröken Betfy Aar qvickAct 
och dyjd och jag hoppas vi en dag /ko
la få fe hänne en prydnad för fit Aon, 
väl för fin klokhet, fom Aon nj.i är det för 
fin fkönAet,

Dä de kommo til Madame Modeli, fin-
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go de veta at fkälmen ftrax lemnat Z>ufet 
och, at Madam Modeli låg til längs, fjuk 
af den föHkräckelfe detta £ännc förorfakat. 
Truetoorfb gick in til lin Infpeftor och fick 
af honom rtadföftelfe at det var i fanning* 
Vi kunna da intet uträtta, fade Truevowtb^ 
därföre ber j?g om förlåtelle at jag fkils, 
/rån Er Thtughtkft förnyade fin tackfi- 
^elfe och ville åafva Trurawtb hem at fpi- 
fa med fig ; men han urfägtade fig med 
vigtiga angeUgenÅeter, fom hindrade ho
nom , forfäkrade om fin högagtning ocå 
vänfkap oc/j ^icA fedan dit des. böjelle för
de honsm.

CAP1TEL XVI*

J^ä Trutvorth kom til Bazil /ann £an Fru 
Wellair och Harriot gråtande ocl> i 

ftörfta lorg. A/>! Herr Trucmorth, ropade 
Fru Wellair, -6vad för forgelig ny^et? Frö
ken Blancf&enfield år dpd. Död, ropade 
han. Ja! fvarade Harriot; men j Ikal bli 
långt mera rörd, dä j får höra orfaken til 
denna .^öndelfe. Hvad fom rörer Eder få 
rörer det mig, Ivarade Trueworth; men 
fäg mig, jag ber, /avad det är.

J kommer ihåg, fade Harriot fuckande, 
ät vi talte om för Er någon tid fen, det

Frö-
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Fröken Blanchenfield var reft til Windfor, 
Sa ihart ton kom dit, lades hon til fangs, 
oc/>, efter 3 vectors fjukdom, dödde i går. 
Några dagar för fin död gjorde bon fit 
teftamente och Ikref mig et bref til, fom 
hon lemnade fin Kamarzjungfru med be
talning, at ej lemna mig det förr än hon. 
var död. Denna flicka har nu tommit ocÆ 
fe bre/vet;

Til Fröken HARRIOT Lorcif.
trogna. Lycy berättar Er min död och 

lemnar Er detta bref, fom torde orfaka 
Er vågen oro. Min kära Harriot ! jag har va- 
rit Er rivale ; men jag fvär af et upriktigt 
hjerta, at, då jag fick veta at j var min, mis- 
unnade jag Ey intet en egendom, för bvilken 
jag upojfrat hela verlden, om. den varit i min 
magt. FBrfia gången jag fåg Trueworth, äl- 
fkade jag honom och mit hjerta fade mig, at 
af honom berodde min lycka eller olycka här 
i lifvet. Han har förorfakat den fednare. 
Jag dör och min kärlek följer mig i gr af ven. 
Jag vil ej dölja för Er, min kära Harriot, 
at, innan jag vifle Truewort/js förbindelfie med 
Er, har jag, fåfom en okänd tilbudit honom 
min perfon och min lycka och, faß jag ej näm- 
de mit namn, gjorde jag honom en fadan af- 
målning, at han nog kunde finna jag var !w

num.
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nnm ej ovard. Han fvarade med den upriktig- 
het jag hade begärt at han var bunden, \Jag 
kände då i mit hjerta ej annat än förtvifian. 
Jag refie frän London. Jag hoppade/ at tid 
eeh frånvaro fkulle åt er fälla mit förnuft ; ' men 
mit Öde var afgjovdt. Jag kände at äifka 
Trueworth och lefva förutan honom var omöj- 
Jigt, Nu; då jag känner döden i mina ådror, 
känner jag ock at jag älfkar honom. Mit lif 
blir fnart fintadt och jag är rätt nu ej mera 
til. Mit teframente är gjordt, fm Marckland 
har i fina händer. Jag gör Trueworth til 
égaré af all den lycka, fim jag honorât förr 
tilbudit. kör Er, min kära Harriot, har jag 
iemnat mina diamanter, ej at öka Eder fkon- 
het ; men at pryda Eder hedersdag och til hug- 
fromfi af en trogen fafi olyklig vän. Lucy 
har befalning at tilfälla Er dem. En bön å- 
ter får, min kära Harriot, den är, at j för
mår Herr Trueworth at*, vara Eder fölgagtig 
vid min begrafning. Jag känner för väl Ert 
goda hjerta, at jag fkulle tvifia därom. Den
na tankan fEgnar mig; ty jag vil at min a- 
fk i fkal följa/ och hedras^ af hVad mig varit 
knraft i verlden. Adjeu ! mina krafter aftaga, 
Lefve j bägge med hvarandra lykliga ! Adieu ! 
min kära Harriot, jag dör få fini jag lefvat 
Eder aldratrognafe vän.

M. BLANCHENFIELD.

P, S.
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P. S. Flälfa Fru Wellair at jag altid äl- 

Jk.!t h'Ànne och bed hanne emottaga det lilla 
jag hanne lemnat fàfom et prof därpå.

Fn fjel/kär iade blifvit förkjusd af et 
fisdant prof af fin fortjenft: En ^irigbuk 
hade b/ifvit glad öfver en få oväntad och 
flor lycka; men den adellinnade 'Hueworth 
rådnade ö/ver en födan /ör-del. Det var 
föngt ifrån at han trodde fig den värd. 
Pian hade iäldre a/ godt hjerta upoffrat 
en god del af fin egendom, än på 1« yn- 
keligt fött le den förlitad.

Under det man talte härom Aom Bazi! 
in oci fade: min kära Trueworth, jag har 
budit til efterapa Er; jag har åfven mis- 
unnat Er den lycAanj 4‘ger at behaga ; men 
nu fer jag naturen har ej lemnat mig de 
fördelar, fom h<rn iar gifvit Ader. Kära 
Bazil, fade Trueworfö, bjud ej fil at up- 
väcka en /åföng tanka hos mi^. Lyckan 
har Aunnat ingi/va Pröien Blachenfield at 
lemna mig et ybrträde, fom ja^ intet /or- 
tjenat; men jig ian ej ofvertala mig at 
tro det vara orlaAen til den olycka, fom 
beilageligen har h<indt och vi nu begråta.

Många, fade Bazil, bedraga fig vid kär
leken: man tager ofta för rörelfe det fom 
ej annat är än en föro/ämpad fåfänga; men 
det vore ofött, at där/öre be/ky/Ia Fröicn

Blar
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Blanchenfield. Des ädelmodighet emot E* 
der, des utvifte kårleA emot min fyller til
ls a ej at tänka det hännes fia kindt de 
vâldfamnja rôrelf.er, fom Vanhedra Aärle* 
ken. Fröken Blanchenfield har utÖäkt fin 
jaloufie: hon har ej fôkt nJgon hämd: b'à* 
nes kärlek var hâ/ti^ ; men reil och uprik» 
tig och forgen, at fe fi^ utan hopp, har 
förkortadt des li/. Jag är glad, fade Fru Web* 
lair, at Herr Trueworth har fi^ intet at fö
rebrå härvid. Mangen annan hade, åtmin- 
flone a/ nyfikenhet, fvarat annorlunda på 
Fröken Blachenfields bref. Hans upfbrande 
är ädelt och förtjenar fådan belöning.

Eder godhet förmig, min Fru, förleder 
Er, fade Trueworth. Hvem fom vil be
draga et Fruntimmer, ar en eländig. Den 
olykli^a Fröken Blaiichenfield hudc Öfver* 
lämnat fi£ på çod tro, jag har ej gjordÉ 
mer än min fkyldighet ; men hon den ä- 
delmodigafte jjermng H'nnes förfarande 
^ör hannes beröm; men aldJes ej mit.

Jag ville det ön/fta, fade Harriot fuc- 
kande. Trueworth med förundran £.£ på 
hanne, t Ja! i fanning ville ja^ naftan Ört- 
Jka, fade hon, at Er förtjenft vore mindrCj 
efter fom des arfarenhet Har få bedröfve- 
lig verkan. Det var få mycAen karleh i hän* 
nes ord cch Ögon, at Trueworth intagen 4 
kyfte hannes band och fade: jag äftun- 

dar



HISTORÏA. ï9i

dar ej almän^etens eftime vidare ån den 
förfökrar mi/om min Aära Harriots agtnin^.

CAPITEL XVII.

jV är Bctfy bief allena upväkte åtantan af 
denna grufveliga händelftn utides fin- 

ne de />äftigafte rörelfer. Erindran at h:\i- 
Va hört en fädan gemen ikälm, at hafva 
hyft högagtnin/ för honom : âtankan af 
des Völdiäm- och oförlkämdZ>et, af den fa- 
feliga/ara hänne föreftädt: alt malade fi/ 
lä lifligt för hannes inbilning, athontykte 
fi/ an fväfvtf däruti.

Hon tackade himmelen för fin /rälsning,- 
men, d« hon tånkte på medlet därtil, var 
det et nytt ämne til öngflan. Jag är Und* 
Huppen, fade hon, från yfcam oc/-> under
gång; men hvem Z>ar jagat til/krifva det
ta undcrverA? En man, fom ål/fcit mig, 
fom öfvcrgifvit mig, ocå, Aan hända, förak
tar mig. Hvad för en triumph för honom! 
Hvad för en evig Ikam för mig! Ah’ be- 
hötde ja/ detta nya prof pâ des ädelmod 
för at vårdera honom ? och hade hsn intet 
redan nog ftor orfak at anfe mig ovärdig 
fin kärlek? Aldrig var et hjerta /rufveli- 
gare bcängftadt. Betfy vifte ej det fie/

Aän*
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hänncs bröder tagit. Hon grodde fig re
dan vara almänåetens fable och denna frä
tande föreftälnimj, gjorde hos 'hönne fa- 
dant intryck, at hon nu önfkad'e den en- 
flighei, fom hon tilförene få högt åatat.

Det var ej mer den luftighet, den fjelf- 
åärlek, den ätrå at behaga, ßetfy var för
ändrad: hon trodde fig vara föragtad och 
hon föraktade fig nu fjel/.

Natten tilbragte Aon i denna oro och 
dagen ^af Aänne ej mera ro. Tvärt om : 
dagsljufet befvärade hanne: des betjening 
var hänne til laft: hon lät förbjuda tilgan- 
gen för alla utom fina bröder qcA tilbrag
te dagen i fin fänj, öfvergifven åt löt- 
tviflan.

Den unga Thougbtlefr kom eftermidda
gen. Ja^ trodde finna min bror hör, faäe 
han; vi åade Åomnåit öfverens at tala med 
Er om giftermålet. Ah ! min bror fvara- 
de ßetfy, jag är ei i ftänd at tala eller 
befluta. Hon ytrade fi^ med fädan Ajert- 
ängflan, at des bror, fom öl/kade hanne 
Aögt, /aft åan nu var ond på LZ/nne, blef 
innerii^en rörd. Han böd til at ftilla hän
ne; men intet kunde uträtta något mer 
ån des förfökran, at man ej fkulle e/ierfpa- 
na den ovärdiga Fredric. Han åunde väl 
ärtappas, fade åan; men man Åan ej ftraf- 
fy Aonom, utan at invikla Edert åederliga 

nama
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nz?mn uti alZmänhetens tvetydiga granik- 
hing Ni fer nu Åuru ni genom Kr oförfik- 
tighet är litråkad Ni år förförd och ham- 
den är Er förbuden

lietfy fvarade endaft med fina tårar. Jag 
vil ej upri/va Er forg, fade han ; tänk in
tet nu på /åran utan för at glädja Er, at 
j år undfluppen ; mvn min kara lyfter, tag dä 
emot et anbud, fom kan utgöra Er och 
Edra bröders ro

Hans bror kom i det famma ocb berät
tade at ban varit med en af fina vänner 
fom inlöft et portrait. Vidare talte han 
om at åos famma målare hade Åan fedt »t 
portrait ft hka originalet, at han det ftrax 
igenkände vara 7 ructoorth, faft han ej fedt 
honom mer än två gånger i fin lifstid. 
Han fade det var målad t en miniature och 
på brödrens frågan talte Åan om Åvar må
laren bodde.

Däi på började bröderna tala om det äm- 
het, fom /ört dem til Åånne Denåldre/ö- 
teftålde hanne med krafti^afte ord de fa- 
tor Åon varit uti, förfåkrade hanne at des 
fifta Åändelfe ej Ikulle Utrygtas; ty True- 
Xvorrh är for hederlig at tala därom, fide 
Åan, och de, fom det angå, Åafva fina go
da /käl at tiga därmed; men j torde ej 
altid vara fi lyklig Däi/öre,/ör Eder egen 

vår ro, /örändra Ert fiånd, Munden
N ' gör
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gör hederliga tilbud. Hin har gi/vit mig 
beikri/ning öfver fit tilftånd och jag har 
lemnat min Advocat at öfverfe det. Han 
gi/ver Er 150 P. Sterling om aret ti! Frt 
en/fcilta behof ocb 400 dito til morgongåf- 
va. Jaj; tror intet j k. n /å fördelagtigme 
partie. Min bror lade Beifji fockande, man 
har budit mig et bätre. Ja, fade den yn
gre häftigt ; men j har a/flagit det och j 
Jan intet hoppas en arman Trutta^tb, Tal 
ej om det framfarna, fade den äldre * men 
ft k om endaft at öfvertala vår lyfter at an
taga det fom Z?änne båft anftår.

Betfy hade anhat at tänka pä : hon Z’ör- 
de litet på hvad de fade; men för at blif- 
va qvitt lofvade hon at tro dem. Nöjde 
med et utlåtande, fom de länge åftundat, 
gingo de bort och lemnade Z>änne i ro, at 
tänka pä det project hon Z>ade 1 litJu/vud,

Hvad man talt om Trueïoorthr portrait 
var det fom tilftoppat hönnes Öron för des 
bröders vakra /öreftälningar. Hon ville 
Z>afva målningen af en man, fom Z>anne få 
ömt ätyftat oc£ för hvilken hon altid ha/t 
böjelfe, faft hönnes fåfänga Ziade aldn/ 
tillåtit hanne den igenkänna. Jag vil, fa
de hon, hafva detta portrait at påminna 
mig den, ja^ år få hegt förbunden Jag 
kunde /örglFmma honom och • j;^ vil ej 
vara otackfam, Jag Jänner väl mgen kör- 

kk ;
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lek* mpn i anfeende ti! det, fom han 
gjordt för mir, är jag fkyldig honom den 
ömmafte vän^ap. Hon hade väl i minnet 
beh .llit målarens namn ocMemvift; men 
ovan vid kbnftgrep, fökte Z>on länge at 
Upfinna nägot medel at vinna fit uplåt. 
Sen hon därpå Z>ela natten fpeculerat, fat
tar hon följande beflut.

Hon fti/er bittida up, kläder fig uti en 
jagt-kläd-ning, fom /;on vlfie var Tru. worth 
okånd, fänder efter en vagn och far til 
målaren. Är Herr Trucworthr portrait fär
digt, fade hon. Ja, fvarade målaren oc^ jag 
tänker ftrax bärat ti! honom. Jag 7^ 1 fpa- 
ra Er mo'da, fade hon ; Trite worth refer 
nu til Amftead och jag far ftrax dit. Han 
har bedt mig hafva det med mig ; men jag 
har förglömt hvad han bad mig betala. 
Därmed var ingen haft, fvarade målaren ; 
tnen, efter Fröken fâ vil, få var det 10 
guineer. Betfy betalte dem och portrait 
vardt framgifvit. Är det lika, fademålaren?1 
Det kunde ej träffas bätre, fvarade Betfy 
och ja^ är fa nögd, at j innan kort, fkal 
få arbete af mig. Malaren tackade och 
Betfy for fin väg. Strax hon kom hem, 
bytte hon om kläder, at, om nägon /kulle 
komma, det då ej måtte gifva anledning 
til nå^on mifstanka.

Ehvad lorg det måtte vare, få tärde den
N 2 ej
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ej länge vår Hjeltinna. Et intet fkingrade 
den. At äga portrait af en man, fom hon 
ällkade utan at fjelf veta det, och at be- 
röfva det frân en rivale fom hon hatade, 
utan at känna; (ty hon kunde fe at det 
var gjordt at bära uti et Fruntimmers ur) 
var för /jänne et nöje, fom fnart brajte 
hänne at förgäta Lord Fredric, Modeli, lin 
forg, och fina bröders föreftälningar.

C AP IT EL XVIII.

bedrog fig intet i fin gisning, War- 
riot »ade äftundat Trtuworthe portrait 

och detta var ärnadt åt hönne. TrueXoorth 
kom farnma dag til målaren atinlöfa det; 
men föll i förundran, dä han horde at et 
Fruntimmer inlôft det, fom hon fade på 
hans vägnar.

Han frågade no^a efter det Fruntim
mers ålder, utfeende, kläder Stc. men ibland 
alla fom han Åände, föll honom minft uti 
hågen at mifstänka Bet fy Mrföre. Hans 
gifsning ftadnade mäft på Flora. Hånnes 
kärlek, tänkte han, hade bragt könne til 
denna lift' ocZ>, faft han förtröt portraits för- 
luft, tykte han fig finna uti denna lift nå
got ädelt, fom förökade mycAet det med
lidande han /»yfte för hönne, ^len,
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Men, under det £ans ädla hjerta hade 
om bänne fö goda tankar, fökte denna fam- 
ma Flora det nedri^afte medel at göra ho
nom pä det högfta olyklig.

Jfon Z>ade utfpanat Trueinoytbs kärlek 
för Harriot. En fä ung, menläs och utan 
mifstroende, trodde />on vara lått fönga i 
det garn hon tänkte utflälla och lätt at öf- 
Vertala hvad man ville. j detta laftvärda 
Lipfåt Ikrifver hon följande bref.

Min Fröken!

Qå menlöifacten, fri frän mifstankar, är pä 
. vägen at befvikas: då vore fynd al cj 

det uppenbara. J flår pä branten af en af grund: 
faller j däruti, få är döden den endafte und- 
flygt Truetoorth, den förrädijka vårt köns 
jo rförare och en fkamfläck. ja i fit egit, tilbju- 
der Er et hjerta, fm är Eder aldelcs ovär
digt. Han har lång lid almänt upvagtadt en 
ung och hederlig Flicka: han har vunnit des 
hjerta; har han ej erhållit mer al Jag vil val 
det tro; men huru det må vara, få bar han 
nedrigt öfvergijvit hanne och lemnat bänne 
begråtande, fin frihet och beder. Men ännu 
niera, min Fröken ; han bar federmera bedra
git en annan, förmer än den jörra i alla af
fende oth ut af et obeflackadt namn. Han har 
Med hanne ingådtde beligafie jörbitidelfer : han

N 3 har
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har dem tnc.d egen hand underteknadt och, be- 
nyttjar hon dem ej, få är det blott des from- 
het, fom fådant förbjuder. Defla begge äro 
ha’is fuikfulla trohets offer, fom man vet. Gif- 
ve Gud j ej mätte blifva det tredje. Med et 
ord, min Fröken: .han bedrager Er fliigt', 
han befviker Er. Ågtar j honomfa blir j 
nlyklig: ägt ar j honom intet, få lider Er he
der. LyVlig ändå, om j ej har annat än Ert 
namn at begråta. Han fkryter af den gunfl 
han af Eder njutit ; men Eder menlöshet gör 
det otroligt. D'xk, huru vida Van ej en blind, 
k'.r/rk förledal Fly! min Fröken, fly! denna 
farliga faden : fly detta odjur : fök Eder frid- 
flamma evßighet. Det är enda medlet at fr\l- 
fa Ert förnuft och Er dygd. Hon har väl ej 
ännu öfvergifvit Er, fafl Trueworths nedri
ga upfåt det varit oeh jag hoppas denna un
derrättelfe Van frälfa Ér. Var ock förfökrad, 
at min vördnad för dygden och affky för alt, 
florn deu befl\<kar, har endafl fördt pennan, 
jag ar altid ife.

Flora £ade med flit brukat ßhsrdaorda- 
fâ’tt. at det m<hte fynas komma fr«n en 
af de i brefvet nämde befvikna och fale- 
des £Öra fi mycket flörre intryck. Hon lät 
affkrifva det och gick fjelf därmed pä på- 
ften; ty den omforg ville hon ingen an
nan betro.

i Hon
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Hon He/ under vägen på en^ata varfe 
Tructorvtb. Hon kunde ej motftå iin brin
nande åtrå at tala med Conorn: hon lopp 
emot J&onom och fade : Ah ! Herr Tm toorth 
jag har bedt himmelen om den tröften 
at få en göng til hör i lifvet fe Eder och 
jag är nu bönbörd. Han måtte völ, fva- 
rade Truc tovth, i viktigare ting bön/mra 
Eder, Jag tax intet vigti^are, fade Flora; 
tv det är en gunft af fiörfta värde jag vil 
ntaf Er utbedja och fom j intet lörer kunna 
afllå; men Z>är är ej rum at tala dörom; 
därföre ber jag j vil gå med mig in i na- 
fta hus at jag et ögnablick får tala med 
Fr. Ehuru flört mifsnöje TrucWorth utvi- 
fte, kunde /»an dock ej flippa hånne utan 
måfte gå med in i en kamare pö näfta 
åällare, Så fnart de voro allena, /rågade 
han Æelt kalt hvad hon ville. Hvad ? fade 
hon, (kulle en fådan förbindelfe fom vår 
Stinna (lutas, utan at föga Zivarandra et kört 
faft ängfli^t farvål. Jag åla^ar ej at j gif
tar Fr; .men j borde åtminftone fmickra 
den bedröfvadc Flora med hopp om en 
körli^ ötanka. Jag fvär Eder den ömma- 
fte vönlkap, fvarade Truetoarth. Är j få 
hörd at j vil aldrig fe mig mera, f de 
åter Flora. J har ju gifvit mig Ziopp, fade 
han, at mina /käl /kulle hos Er gälla. Jag 
har iö, fade hon; men mit bemödande 

har k



200 Fr'oken B. THOUGHTLESS

har varit fåfängt. Jag bar funnit omöj
ligt för mig at lefva utom Er, och jag har 
cndaft âfiundat få omfamna Eder innan 
jag dör. Hon omfamnade Åans knä och 
flöt i tårar. Floras tiiftånd rörde hans 
bjerta:Z>an uplyftade Åänne, tog Åärli/t des 
^and och lade: Er forg gör mig fmärta, 
fttlla Fr. Flora fag hvad intryck Åon re
dan /jord t, hon ville nyttja det och kafta- 
de fi/ åter til des fotter och repade: lät 
mig dö, jag vil häldre dö, än lefva ti
tan Er.

Truevrth, få ädelfint fom befiändig, 
allkade Harriot, på det hö/fta; men han 
var en manni/ftja fiî väl fom en annan, 
TÖr hända en få farlig lägenhet förfört ho
nom och fom han ikulie lig hela fin lifs- 
tid förebrådt; men* en hfndelfe, kraftigare 
än Åans dy/d, kom honom til hjelp vid 
detta /örtjufande tilfälle.

Han to/ Åänne i fina armar: Åan gjorde 
Åänne redan många carcfier, då Flora, där- 
af intagen, föll halfdån.d ides famn. True-' 
\wtb, förlkräkt höröfver, löfer up Åännes 
fiiörli/ ocå fer et bref falla på gålfvet.

Namnet Harriot, fom ftod utan på, 
/jorde honom nyfiÅen. Han lemnade ftrax 
Flora och började läfa det, då hon i det 
fainma kom fig före, kaftade fig öfver åo- 
nom ocå ville rycAa det/rån honom. Han 

hade
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hade redan fedt få mvcket at han med 
grymhet fade: ^ack undan: jag Åar ej än
nu läft alla Edra ränker och nedrigheter.

J.Tg vet intet Åvad det innehåller, Tade 
Flora, jag /andt det pä gatan Hon böd 
ännu til at få det igen ; men Truetoortb 
las det Åelt igenom, hvarunder han ytrade 
den ftfirfta /afa.

Flora öfvertygad, ville i förtviflan med 
Trueworths värja fllcfca fig igenom; men 
han /jindradeocä fade ■ grymma odjur: om 
du vore en man. få fkuUe du do /ör min 
hand. Strax kaftade Åon fig til hans /fitter 
och med bä/vande röft fade: haf medli
dande med mi^l min kärlel har förledt 
mig Din kärlek är mi£ en ftyggelfe fvara- 
de Truaworth. Imedlertid bölt hon honom 
hårdt om knäen, at han ei Aom Ifis. Slapp 
mig, ropade Åan, du /kamfläck för dit kfin; 
(läpp mig ftrax och ja g t a dig at jag ej för
glömmer du är qvinna och kroflar dig fon
der fohi den ringafte matk.

Vid deffa förfkräckeli^a orden fläpte Flo
ra ocå dånade åter aidclesmen Trucroortbf 
vrede var fä håffig fom rättmätig och kun
de ej där.:/ bevekas. Han gick ifrån hånne 
och fade ni någon a/ husfolket at komma 
hänne til bjclp. Truetoortb gick hem atftil- 
la något fit uprörtla finne. Han återlas 
brefvet, jämnfyrde det med det förra han 

fadt
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fådt angående Bctfy ocb lik,'jeten i flirif- 
fåttet öfvertygadc honom at de /jade en 
upho/smän. Denna dubla mifsgerning up- 
fÿlde hans />jerta med ftörfta fôrbittran oc/5 
aflky /ör denna fi/arta fj<i‘len

CAPITEL XV1III,

l/médlertid njöt. Betfy fragten af fit o- 
"Lj fkvldiga rof Ätankan af den forundran 
detta fikutle fororlaka Truemorth, och de åt- 
Jkilliga gifsningar denna befynnerliga hän
delfe hos honom Ikulle förorfaka, gjorde 
hanne mer nöge än en fak af ftörre vigt.

Sådan forn vi hänne afmålat. qvic£, lu
ftig och ieAande med alt. återfick Z>on fnart 
fin munterhet. Hon höjde ej talas om fit 
filta åfventyr: hon trodde det vara obekant 
och hon förglömde det f jelf. Hon tänAte 
ej pa det utan för at påminna fijp True- 
Voovth. Hon var i godt förftånd med fina 
bröder. Deras hjerta var äfven förnöjt. 
Den äldre ähkade fpel och varlyklig: den 
yngre hade fådt den fylla Z>an länge lökt. 
Afed et ord: det var en almän fprnöjelfe.

Midt under denna glädjen ankom Herr 
Edouard Goodman. Han eniottogs af brö
derna med den vän/Åap des egen mente

få
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få väl fom Farbrodrens minne förtjente. 
Denna unga Indian liknade honom myc
ket. Han ägde des upriktighet, des ofmin- 
kade väfende, nog belefvenhet och ange
nämhet at göra fig öltkvärd. Han hade 
blztvit fand til Än^land pâ fit 4 år, blif- 
vit dör väl upfoftrad til fit 19 år, då han 
äter reftt til Bengala, fom var /»ans /ödelfe- 
ort, och var nu 24 år då han andra gån
gen kom til London.

Thoughtlefr ha<sfe inneflutet fin maitrefie 
Uti fina rum oc/> hon ficå ej fe andra än 
han ville. Härigenom Åunde han fritt emot- 
ta^a fin fyfter, fom underftundom Ikedde.

En dag hade han jämte fin fyfter bu
cht Herr Goodman oc/> des Advoçat Herr 
Markland til måltids. Man väntade nog 
länge på cien fednare. Qm förlåtelfe, fa
de han då han Aom ; en ourngängelig af- 
/aire har hindrat mig och, för at urfägta 
fit drögsmål, berättade han, då fåfom nytt 
Fröken Blanchenfields död och des tcftamente, 
fom han hade om bönder; cj troendes at 
denna berättelfen /kulle intrefiera någon 
mer än för des befynrerligZæt. Namnet 
True\vorth, fom han/?ärvid nämnde upvaÆte 
Betfyj nyfiAenhet. Hon löngtade få mera up- 
lysning och hade det nöjet at, genom lina 
bröders frågor, den famma erhålla. Hon 
flöt dåraf at de äl/ftat /»varandra och at de

vant
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varit på vä^en at genom ägtenlkap för
bindas.

Det öfriga af famtalet var om Herr Good
man. Fru Mellafins fkälmftycke och om me
del at förfvara fig. Detta angick ej Bctfy : 
hon var glad fälfkapet /kildes ät och for 
hem at i /rihet fyffelfätta fina tariÅar med 
de för hänne nöjfammafte reflexioner. Hon 
framtog Tnieroorths portrait, bon betragtade 
det och fade: Ah ! huroftadiga manfolken 
äro! Hvem kan tro deras ord? Se hans ö- 
£ön! Se hans mun, fom fvurit ingen an
nan ål/ka än mig? Men FrÖÅen Blanchen- 
field var rik; det bedrog honom, Aan/ke 
ock han trodde ej kunna /å mig. Ehtiru 
det må vara, fö är hon nu död och'hvcm 
vet hvad, fom kan hända? Han har äl/kat 
mi^ och kommer han tilbaka, fä bar han 
vifat mig få flora tjenfter, at jag ej kan 
alfla Z>onom. Mit /ajerta år fritt: /kal det 
bortgifvas, få bör Truewortb ha företrädet. 
Och vtfierligen blir då ägten/kaps oket min
dre tun^t för mi^.

Defla taniar intogo hännes finne hela 
natten och följande dagen, tils hon förftör- 
des af fin åidre brors ankomfl. Jag har nu 
granlkat Mundens förmögenhet, fade han, 
jag känner des famille, partiet är anftän- 
digt ocö, efter j hörd t honom få länge, fä 
möfte han intet vara Eder emot; altfå fer 
jag intet fom Æan hindra Ert giftermål.
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Bet fy var ej nu i dén belägenhet, fom 
gynnade des broders upfåt; men, i anfe- 
ende til Åvad fom paflerat, kunde hon ej 

jaldeles gifva affla^ Hon flammade : hon 
började en mening; men Hutade den ej: 
hannes fvar utvifte des linnes förvirring.

'Vboughrlefi, fom fag at Åon endaft fö/<te 
undfly^ter, förebrådde hänne des egenfin- 
nijjhet, föreftälde alla de faror hon varit 
uti, med bevekeligafte ord bad hänne be- 
trt'nita lit lifta äfventyr och belinna med 
bly^d at hon lemnat en bedragare, födan 
fom Lord Fredric, filtrade ; men ville gäc
kas med en Åederlig karl fom Munden,

Betfy löt honom länge fortfara ocÅjmed- 
Icrtid famlade fina flrödda tanÅar. Andte- 
ligen fade hon : jag Ikal i /ramtiden a^ta 
miç för flika faror, //vad Munden an^âr, fâ 
är ej mit uplat at bedraga Åonom; men 
gi/termål år en fà vigtÿr fak, at man völ 
behöfver pröfva dens beftändigbet, fom 
man tänker ägta, och at förfåkra fig om lit 
egit Åjértas bifall. Ännu vilrådijjhct, Ivara
de Thoughtleft häftigt; jag är ledfen ocb 
förtretad at hafva underfökt Mundent om- 
ftändig/eter. J kunde hafva fparat för ofs 
bägge detta mifsnöje. Jatç ^uile det utan 
tvifvel Aafva gjordt, läde Betfy", om jag 
tänkt gifva honom korgen ; men j äro för 
Åaftiga, vet j ihtet at Riddar Ralph och Fru 
Trufti väntas, Åar ja^ ej (käl at begära de

ras
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ras råd och famtycke uti eri lå vi^tij fak. 
Detta fvar ftölde 'k'houghtlcf.1 til frids, hari 
fermante hånne til beftändighet och^ick bort,

Narhonater ble/allena begynre hon alf- 
varfamt betönka fit ôdc. Jag har gödt för
längt, lade Aon,jag kan ej rygga Munden 
blefve röttmöti^t, förtöinad: Mit namn 
blefve fläcAadt ; hvarföre./kJ jag dä iö/ca 
undvika en fak fem måftc Ike? Men ja£ 
hax ju intet lofvat. Om det komme et fot 
delagtigare anbud: Orm TrueU>oi‘th komme 
igen: eller någon få god, om den gifves: 
kunde nåjjon lafta at jag dålemnade Mun
den. Mina bröder må fäga hvad de vil, 
det har ingen haft. Jag är un^ och min 
hy år oförändrad ocA, fä länge mit Zjerta 
och Aand ar fri, kan jag få bättre.

Tankan, fom fmikrade hänne at Trwr- 
iBovtb /kulle återkomma var mäfta orf.ken 
at hon beflöt intet lofva. Betfy ville ändå 
ej tro at Aon ältade Truefyorth: hon tvkte 
endaft at det var mîgot /öreträde hon lem- 
nade honom; men man Ter /ött, at från 
.den ftund Aan lemnade hönne, börjades 
Aännes böjelfe för honom, fom, efter den 
lifta tjånft han henne vifade, mvcket, ja 
mer föröktes, än hon ville i litt finna år- 
k«nn».

CA-
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CAPITEL XX.

TJ ti denna fituation fen fnan väl tänka 
^at Betty' ej ^ärna låg Munden, Hon 
undvek hans möte tå ofta hon kunde, och 
lår Aon ma île cmottaga fens befök, tked- 
de det med en Åall höfii^fet. Han bekla
gade lig; lan bad fenne flnta fit aval, och 
det är vift hade Munden haft en upriktig 
kärlek, få hade han varit bekla^ans värd. 
Men längst ifrån at han kände 1 fit bjert'a, 
det fen ville utvifa, flotte endaft Betty/ Aall- 
finnigfet hans fåtänga och egenpyttiga af
figier Han fede val något tycke för Bet
ty; men hähnes nycker och underliga up* 
förande nmt fig förfiörde det få aldeles, at 
om ej harmen at errer fä lång anfökning 
fe lig afviiler jämte Betty/ ftånd och 'för
mögenhet, fom honom anftod, hade .gifvit 
Åonom tålamod, /kulle Betty ätven ha/va 
blifvit af fenom öfvergifven.

Man fä^er: at väntan ^ör nöjet fiörre; 
men det år intet altid fant. När et Frun
timmer för länge uppehåller en Â'/kare fâ 
/lutar fig ofta hans kär/ek, när hannes bör
jas. Sädant var Mundens ocä B' tfys til- 
iländ; men det är nog talt om honom, lä- 
latom ofs komma til 'IruewortÅ igen.

Sorg
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Sorg, harm ocöbly^d upfylde hans finne4' 
då han tänkte på den Aarleks-handel Z>an 
pläjadt med et få ovärdigt kreatur, font 
Æan nu fann Flera vara. Den oförrätt, font 
Flora /Ärledt /jönom at tilröga Betfy, gräm
de honom i hans fjäl; och, då han tärttte 
pj at denna laftfulia ville få nedrigt fvår- 
ta /jonom /jos fin Harriot, blcf /jan utom 
fig fjelf

Huru nödi^ är ej vett ocå ärbarbet hos 
et Fruntimmer? Det ar vål endaft en del 
af dyeden ; men den år fbm. en foremur 
för den andra, och, en gång ötverända ka
llad, lemnar fri til^ång för alla latter. Dâ 
Z>an fatt i defla tankar fick han et bref från 
Flora. Hon hade fmichat fig kunna blid- 
ia /jonom med undergifvenhet, oc/> där- 
före nu yÅrifvit på det aldrabevekeligafte. 
Men />an öpnade ej brefvet: utan Ikref 
utanpå : Jag läfer ej bref från vederftygge- 
liga odjur. Härmed fände .han det tilba^a.

Behagligare och vigtigare ämne bortdref 
defla forgegriller. Fröken Blanc henfieldr död 
hade upfkutit /»ans och Bazik bröllop. De 
ville ej tänka därpå innan de vifat denna 
älfkade oc/j olykliga vän des fifta heder 
och tjenft. Trucmortb, Bazil, Harriot, Ma- 
bell och Fru Wcllair hade alla forgekiäder. 
Truenorth löt upföra en prägtig ^rafvård 
af hvit marmor til et tekn af lin fkyldiga 

värd-
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vördnad och erkänfla, och hvaruti den af- 
lednas lik med all 7;eder nedfattes belcd- 
fa^ad af défia fôrjande vänner, ocZ>, om, 
fjålen (kild från kroppen, har någon kä;f• 
Ila och kundfltap om det fom häi fkcr, Ca 
]drer Blanche tificld ßkert varit nögd med fin 
allkares ocÆ des äl/kvårda rivals uprigtiga 
Ömket och Torg,

Harriot ville väl än någon tid utdraga 
forgen e/ter Fröken Blancjfcnfield' men Ba
sils och TruetOorths böner, jämte des fyfiers 
åtrå at fnart komma hem, bragte hanne at 
taga fit beflut, Då Tnutoorth en gång fö- 
reftälde hanne, at Freien Bbmcbcrfieldi up- 
fät aldrig varit at upfkjuta deras lycka,‘fva- 
rade hon med et angenämt löje: vål an, 
efter lydna /kal bli min JkyIdighet, fâ vil 
jag den förekomma. Se hüt min hand : 
den hörer Et til, när j behagar. TrutXvortb 
emottog den med glädje och de komma 
öfverens om alla anftalter.

De utvalde andra dagen därefter til fit 
bröllops firande, ocb det blef beflutit at dc 
nygifte, Fru Wellair och Mabels Far jämte 
tvä af deras vänner/kulle, flraxt vigningen 
för fig gädt, refa ut på et gods, fom Bazil 
ågde i Gref/kapet Stafford, och där /kulle 
Fru Wellair ftämma fin man dem til möte.

CA-O
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CAPITEL XXL

J?aft man /kulle tycka at förnäma gi/tcr* 
mal, fåfom Tructoorthi cc\\ Bazils, ej bor

de vara obekanta, få hade likväl Bet fy ej 
därom minfta Åund/kap. Hon vifte ej mer 
än h vad hon af Markland om Fröken Rlan- 
chenfields död hade Z>ördt, trodde altfa True- 
Worth vara fri och fmikrade fig med den 
faßnga inbilning at til fig återdraga fin 
otrogna.

Uti de ting man häftigt ön/kar, anfes 
den minfta likhet för visÅet. Betfy for til 
Witthall at göra en vifite. Hon rakade 
under vägen Mademoifeller Arifche, fom 
/öreflogo en fpatfergan^ i parken. De ha- 
de knapt gjordt en tour, då de mötte True- 
north och Bazil. De Åälfade Åvarandra och, 
när de voro mit emot dem, föll det Betfy 
in at låta falla fin folfjäder ned för True- 
Worth t fötter. Han tog den ftrax up och öf- 
verlefvererade hanne den. Det förtryter 
mig, fade Betfy, at jag gjordt min Herre 
befvär härigenom. Det är mi^ et nöje, fva-, 
rade Truc&orth, och ja^ /kulle vara lyflig, 
om jag altid kunde fä tjäna min Fröken: 
hvarpå Åan gick fin väg.

Det var vaAra Herrar, fade Madem. A- 
chri-
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chrifche; men de voro nq£ litet belefvade. 
De fàgo ofs enfiunne och kände Fröken 
Betty, hade därför bordt göra ofs fäl/kap, 
Betty hörde ej p<i deras tal; ty hon tänkte 
på TrueTBorths lifta ord. Hon märkte hos 
honom en luftig^et, fom utvifteatdes forg 
ej mycket brydde Conorn och fmiårade lig, 
at des ord äade nJgon god betydelfe. D4 
Äon tagit aftked från fina vänner och ,çick 
en ftund enfam, blir hon åter varfe Truc- 
•north och Bazil i föltkap med Fröken Ma- 
bell och 2ne Damer fom hon ej kände. Man 
kan gifla at det var Harriot och Fru Wel- 
lair. De Æade varit och tagit aflked af nå- 
£ra bekanta och la^t möte med Trurtoorth 
och Bazil i parken, famt under vägen tagit 
Fröken Mabell med fig. De voro alla for£- 
klödde och Betty vifte ej at Fröken Ma
bell kände Bazil. J förundran häröfver £Ör 
hon teån åt fin vän at hon ville tala med 
hönne. Fröken AZabell kom; men fade 
ftraxt; jag förtryter at fe Er enfam och ej 
kunna taga Er med i vårt fäl/kap. Betty, 
förargad ö/verdefla ord, fvarade : jag Z>var- 
åen åan eller vil det häller, ocb gick dör- 
med fin väg.

Hon förundrade fig högt öfver Mabels 
fvar. Hon kände hänne för få belefvad, at 
hon måtte haft vigtiga /kal därtil och def- 
fa /köl voro en hemlighet fom ej Betty 

kunde
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kunde utgrunda. Alt för orolig at kunna 
göra den vifite han öade fig förelatt, före
bar öon en opalhghet och for hem. Dà hon 
var hemkommen infann fig bägge hannes 
bröder. Den äldre berättade hänne, at en 
auction (kulle hällas följande dagen pâ en 
Z>op Chinefifka rariteter efter en Lord fom 
dödt, bad hänne Zjelpa fig at handla nå
got, e/ter hon Æade fmak och förftod fig 
därpå, och fade fitg ville hemta hänne. 
Betfy lofvade fin Bror detta och de gingo 
ftrax därpå frän hänne.

Betfji allena tänkte på hvad fom pasfe- 
rat i parcken. Den oÅöfligäet, fom Made- 
moifelle Airifche befkylte Tru&iso^th för 
vid förfta mötet, urfägtade Aon Z>onom 
■garna. Han var med BafiU, fade hon til 
fig fjel/, då de träffade mig pâ et mistänkt 
flälle, och därföre ville han vål nu ej ta
la med mig ; men hans ord och ögon ut- 
vifte nog at han det åftundade. Det fed- 
nare mötet var juft fom fyflelfatte hännes 
tankar. Hvilka de bägge okånde Damer 
voro ? hvarföre alla forgklädde? Hvad fkäl 
Mabel'1 kade at ej vilja hafva hänne med? 
Detta alt var öänne en ouplöflig gåta. In
tet var för Betfy olideligare än ovifsheten 
Åarutinnan ocö därföre beflöt Z>on /oljande 
morgon hälfa på Fröken Mabell. Hon löt 
föga fm bror at hon fkullc möta äonom 

där
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auction ftod den timman han Aade Tagt. 
Klâckan var r i d<i hon kom til Mabel! 
ocA /örundrade fig ej litet at fe alia fün
fter tiltâpta,

När hannes bärare länge bultadt, kom 
Hanny ut, fom förr varit hos Herr Goodman. 
God dag Nanny, fade Betfv. Är du hör? 
Ja min Fröken, fvarade Nanny; jag har 
varit Aär fen Herr Goodman bief död. Ar 
din Fröken hemma? f de Betfy. Oh! fade 
Nanny med förundran, vet intet Fröken 
Avad i dag paflerar Nej fade Betfy, Avad 
är det? Kors! jag undrar at j intet vet at 
min Fröken gifter lig-idag. Gi/ter fig, ro
pade Bctly. Oh! med hvem? Med Kiddar 
Bazil och Trueworth med Aans fyfter Har
riot. Mm gamla Herre är med de nygifte 
ocA efter vigflen, fom nu fnart ^ådt /ör 
fi^, refa de alla med Bazil ut til Stafford. 
Alla betjenterna äro med och jag är en- 
fam Aemma. Trueworth gi/ter fig, fide 
Betfy med en än^llig ton, och jag trodde 
Aans Fåftmö vara död. Nej, min Fröken, 
fade Nanny. F menar väl Fröken lilanchen- 
fieldi Hon äiy^ide välTmkwrA ; men han 
intet Aänne och, när Aon fick veta at han 
Jkulle gifta fig, tog hon fig det fä illa ac 
Aon dödde, ftackars flicka, och Aar tefta- 
menterat all fin egendom til Trueroorth och 
ja£ vet intet huru manga /köna juveler til

O 3 Har-
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Harriot. Nanny hade lånare fortfatt fit 
prat; men Betty tog fig öfver denna ny- 
hcï. fà ilia, at hon var när bortdånad. Ah! 
min Fröken, ropade Nanny, j får ondt; 
Auru flår det til ? Betty Aom til fig, ocA fva
rade : Det har intet på fig, jag mär bra. 
Kanfke FröAen ängflar fig öfver Trucaovthr 
gi/termål fade Nanny; Men i ville detjil 
intet fjelf. Kors jag mins çrant Aur han 
jfljßadt Er, hur Aan flogs med Staple, hur 
han följde Er öfver alt ocA för öfrigt få 
Aar Harriot endaft uphämtadt Er korg. Det 
är intet öfver hans gi/termål, fvarade Bet- 
fy med förakt, fom jag bryr mig; men det 
/ortryter mty at Mabell gjordt en hemlig
het af fit. J vet, fvarade Nanny, at min 
Fru är mycket tyftlåten, j känner hänne; 
men doch undrar ja^ at bon intet talt om 
det för Er ; ty jag Aar altid Aördt hanne 
tala mycket godt om Er. Det är nog, fade 
Betty, Adieu Nanny och be/alte fina bära
re gå. Tiden var inne at gå på auétion, 
därföre befalte hon dem gå dit.

Men det var hännes öde at denna da
gen blifva fmärtad. Det var ej nog at Aon 
fa o/örmodeligen fick Aöra et fä oväntadt 
giftermål, Aon flkulle äfven blifva åtyna 
vitna därtil.

Auétion hölts i famma hus fom Riddar 
T-.il bodde; men fom hon aldrty vetat 

hans
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hans logement, få kunde hon intet fe för
ut hvad fom nu hände.

Då Z>on kom in på gården fann Mn den 
full af häftar, vagnar, och en mycåenhet 
folk. Hon tänkte i början at det vai för 
audion yfcul ; men hon fann fig fnart där- 
uti /ara vilfe. Hon fåg många prögtigt 
klädda betjänter ftiga til häft ocb kände 
däribland igen nägra med True-toortki liv- 
rie. Myckenheten af folA var iå ftor, at 
hännes bärare äade möda komma fram. 
Hon fåg mer än Aon ville fe. Hon fåg 3 
vagnar med 6 båftar för. Uti den ena 
var Kiddar Bazil med fin unga Fru och des 
Far, uti den andra Trueworth med fin 
brud och Fru Wellair och i den ^dje deras 
Kamar-jungfrur. Defla 3 vagnar med 12 
betjänter, alt i ny ocZ> präktig utruftning, 
utgjorde en lyfande tropp, ßetfy mäfte 
låta dem paflera lig förbi, och hade där- 
til den harmen, at bli fcdd ocä känd af 
True-worth, fom hälfade />anne med en höf- 
lig och vördfam mine ; men fom tillika 
utvifte enförnöjelfe, fom up/ylte den ftac- 
åars Betfy med ftörfta förvirring. Det år dä 
Xjordt, fade Betfy fuckande för fig fjelf, 
det är ej mer at tanka på; men ^vårföre 
Aal jag förja ? Det är längefen jag förlo» 
rade honom och - - »----- ja_g ä\fkar ho-
nom intet, Hon to^ mod til fig cch gick
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in i lalen där auction hölts. Imedlertid 
utvific hannes blekhet och förvirring nog 
at hon oroades. Munden, fom fölgdt bon
nes broder dit, lag det iîrax ocZ> frågade 
huru det flår til. jo braf, läde Betfy med 
en förundransvärd fintlighet; men en oför- 
figtig Kut/fcöade là när kört kull min port- 
c/>aife ocb det förorlakar mig någon altera
tion. Munden utvifte den del Z>an på det 
ömafie to_g i Cannes tilftänd och hon fyn- 
tes helt förnögd därmed. Men öönnes brö
der läto ej bedraga fig. De tviflade ej at 
ju rVvucTsorths giftermål förorfakat hänne 
rörelfe; me» de voro för Alola at lata 
märAa lig. OaAtadt fin finnes oro gafhon 
fina tanlar tilkänna om övad fom fråga
des hänne med mycAet vett och fmak, ocö, 
dä Betfy berömde 2:ne Japan/fca krukor, 
köpte Munden och gaf könne dem, fotn 
hon med en förnöjd mine emottog. Da 
auélion var flutad for hvar til fit.

/7nde pä Tredje Delen.
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