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Den Fjerde Deien,
CA I’ITEL I. . \ ’ A

Lafarne kunna dömma hvad det hofladt 
Betfy at hos fig innefluta fin forg och 
finärta. Då hon kom iem var tn tå- 

teflod hännes trôft. F/uru ? fade hon, har 
jag ej kunnat röras Utaf Truetaorths /örtjen- 
fler? Hvar/öre har jag ej fedt des ran^, des 
förmögenhet och den lycka han mi^ hade 
til/fcyndadt? Ja^ hade jü hunnat finna alt 
hos honem. Betfy äljféadc pra^t och, den 
hon nu hade varit äfyna vitne til, hade 
tördt hänne; imedlertid värdet mindre 
denna /åfänga, fom orfakade hannes oro, 
ån en invärtes bojelfe, fom hon dock ej 
Ville vidkännas. Et bref, fom lemnades 
bänne» flörde defla bedröfliga griller.

Min Fröken!
Tffter Edert ftränga, men rättmätiga beflut^ 

at ej mera vilja höra af mig, har jag ej 
nu vågat fjelf utan genom en främmande hand 
fkrifva dejfa rader ; nog cindå i frugtan at j 

à V



2 Fröken B. THOUGHTLESS

ej täckes läfa dem och fe den orfak, fom bragt 
inig därtil, Er vänfkap, min Fröken, har jag 
längefedan gjordt mig ovärdig, Ert medlidan
de är det enda, jag nu anropar. Datum af 
mit bref ger tilkänna mit elände. Jag har nu 
en månad fuckadt i fängel fe för Jkuld, fom 
mit flemma upförande bragt mig uti. Fåfängt 
har jag hoppats mina Alfkare fkulle betala min 
gäld. Ah ! derar föragt har fölgt på deras 
kärlek. Deras Jkänker äro borta i men min 
ånger och fkam är qvar. De fom med mig de- 
ladt laftfulla nöjen, äro döfva för min kla
gan. Mina borgenärer äro mer barmbertige 
och jag flipper utur detta fafeliga fängelfe om 
jag kan betala 6 guineer, År jag få lyklig at 
få min frihet, få är ingen tj en ft få ringa, at 
jag ju uti den vil min öfriga lifstid til en 
fann ånger upafra. Min kära Fröken ! Opna 
min fängelfe dörr ! Himmelen fkal Eder där
för e belöna och, om en fyndar es bön törs kom
ma in för den Alsmägtiga. få fkal jag aldrig 
uphöra at bedja för min Ålfkvårda Defrierfka. 
Jag /änder i morgon at få fvar och jag ber 
Er vara förfåkrad at, om jag ßipper nu ur 
mit fängelfe , fkal jag intet kofta mig i min 
förra laftbara lefnad, Jag fkal i den aftagfna- 
fte vrå i England fördölja mit lif. Med denna 
gunft frälfar i både kropp och fj&l på Eder 
olykliga tjänarinna,

FORWARD«
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Aldrig hade Forwards bre/ i olägligare 

tid kunnat komma. Bctfy hade hjertat fult 
af åtankan pä 'Vruewprths förluft och vifte 
at hon var därtil förfta fkulden. Laftfulla 
kreatur! ropade hon, du är intet värd med
lidande af någon och minft af mig. Det 
är nog kärleks-verk, fom äro värdigare mit 
medlidande ån du.

Sådan var kännes forna rörelfe. Men fa
de hon därpå, om denna ftackaren erkän
ner och ångrar fin fynd och vil göra bä- 
tring, fö vore det omänfkligit at ej vilja 
Z>jelpa hänne därtil. Ah ! huru vårt kön är 
at beklaga! Vi finnom öfver alt farligheter. 
Forward har ftörtadt fig i lafter ocb elände 
genom det hon varit för mycket fehfible 
och jag iar förloradt den älfkyardafte Åarl 
för det at jag varit för litet. BeAant/^apen 
med den laftfulla bar varit mig nog olyk- 
lig; men det är dock mindre kännes än 
mit fel. Andteligen ble/ >éon af fit goda 
Z>jerta ö/vervunnen och flkref til ^änneföl-. 
jande bre/:

Faß jA& cj ^an anfe olycJta för annat 
Sn et rättmätigt Himmelem firajf; likväl oni 
Eder ånger är upriktig^ fa tvifiar jag intet at 
Î ju foker förbätra Eder elaka lefnad och jag 
vil ej neka Eder medel därtil. Jag Itygw 4 
guinecr til de 6j begärt ocb Ville hafva kun
nat göra mert BETSY.

A Ä 'Betfy
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Betßy hade en medfödd afyfcy för lafter ; 
men hon fträkte den ej til de laftfulla. Det 
är dygdens Kännetekn at vara medlidande 
à'fven mot de brotiliga. Nöget at hafva 
^jordt en god gerning bidrog mycket at 
ftilla hannes ängilan. Riddar Ralphs och 
Fru Trußis ankomft ^af />änne en krafti
gare tröft och hon var hos dem följande da
gen at betyda fin glädje öfver deras ankomft.

Man hade utan tvifvel ej talt med Eet- 
fii denna förfta gången om des vigtigafte 
angelägenhet, omintet hannes bröder idet 
famma kommit. Efter de förfta hälsningar 
föger Thoughtlefs-, vi längtade mycket ef1 
ter Er ankomft Herr Baronet, i fynnerhet 
för vår Syfterä fkul, fom håller på, at gif
ta fig och endaft väntadt atj vil göra han
ne den hedern och bortlemna des hand. 
Af alt Ajerta gerna, fade Riddar Ralph, al
iénait det är til den, fom förtjenar den, 
Jag doppas at j är nögd med partiet, fade 
Thougbtlefr, Betfy rodnade och fvarade in
tet. Fru Trufli fåg hönnes förvirring och 
bad hanne g<f med fi/ i kammaren fä- 
gande fig vilja tala med hänne.

CAPITEL II,
J^etfys Bröder, fom frugtade at hon en

daft ville fvinka undan och at Mun
den



HISTORIA. y
den fom Truétoorth T^ulle taga fit parti, ha* 

■ de beflutit at intet /orfumma, fom kunde 
bringa en fak til flut, hvarpå familiens ro 
berodde. At förekomma Riddar Ralph och 
Fru Trufti, fa hade den yngre Thougbtlefr 
reft ut emot dem och tak med dem härom.

Fru Trufli kunde ej hålla lig /rån tårar 
da hon hörde Betfyi lifta äfventyr. Hon 
tilräknade en god del, af hånnes fel Fru 
Mellafint elaAa efterdöme; men få fann 
hon och i hannes charafter en fjelftlukhet 
och fåfänga, få farlig tör dyeden och et 
godt ry^te, at hon medgaf nödvändigheten 
af des giftande, fom hannes bröder få högt 
påftodo.

Botemedlet är intet ofvikeli^t, fade Rid
dar Ralph ; 'àXfkaxBctÇy honom fom j ernar 
hanne ; ty det, år juft det väfendtli^afte* 
Många Fruntimmer bli/va ej des bätre dä 
de blifva gifta: tvärtom, et tvungit gifter
mål tycks dem billiga deras elaka up/ö- 
rande. Min fyfters charaftere, fade Thougt- 
left, är få inbunden, at ingen A an döm- 
ma om des hjertas mening, och i fanning 
få vet hon den ej fjel/. Imedlertid f<£ fö- 
regifver ,h°n fig nu endaft vänta på Ert 
famtycke. Är det få, fade Riddar Ralph, 
och efter j det åftundar få ger jag det ger- 
na. Jag vil och tala med hänne, fade Fru 
Trußi, bon har förtroende för mig och jag 

vet
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vet hon bar godt /örftånd, oagtadt fin fjelf. 
klokhet. Juft dårföre var det Z»on nu tog 
hanne med fig i Aammaren.

Bet fy tviflade ej om fina bröders lift, dä 
hon /jörde Fru Trufti fa väl kunnog om 
alt. Hon fvarade därtil: Jag Ter at j åar 
Eder alla mina fel ocå obetänkfamheter no
ga bekant och det är långt ifrån at det 
/kulle mig /örtryta, emedan Edra kärleks
fulla förvitelfer äro et nytt prof på den 
godhet, iom j för mig åyfer; men var för- 
iåkrad, at mit fifta fatliga äfventyr har 
hos mig förorfakat den verkan, fom Eder 
godhet för mig önlkar. Ja/ tviflar ej där
på, fade Fru Trufti omfamnande hänne; 
men jag vil /erna fe Eder förförgd ; åvar- 
på hon anförde alla de bevekande ikål, 
fom hon trodde kunna något förmå åos 
åånne;, få vål fom alt det åon hördt om 
Munden.

Bet (y hörde åtfnne med vördnad och 
upmårAlamået och, fen åon tegat en ftund, 
fvarade åon : Jag är öfvertygad, min Fru, 
få väl af mit egit förnuft, fom af de Jkäl 
Eder godået täAs anföra, at jag g«dt ia 
långt at ja/ ej kan rygga och efter all min 
|lä/t få högt undcrftödjer Herr Munden, 
fa vil ja/ ej längre ftå däremot. J vil dä 
cgta honom, ropade Fru Trufti ; ja, min 
Fru fade Bctfy, e/ter alla fom ja/ börjyda
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få vil hafva det Juft fom hon ftapplande 
utfade defla orden, kom Riddar Ralph ha
ftet in. J behåller för länge min Alfkvär- 
da Pupill, fade han. Hannes bröder och 
jag böra ocÄ hafva vår del. J fanning; 
Herre, fade Fru TrufiiJ /kulle den Fru 
finnas, fom ej tycker om at man få häftigt 
fljäl fig på en. Et ögnablick /örr, /kulle 
ja^ det mycket förtrutit ; ty juft nu erÅÖlt 
jag Bet fy famtycke til det giftermål, fom j 
alla åftunda. Lät ofs då gå in, fade han, 
och fägna hannes bröder med denna gla
da nyhet. De förde henne fåfom i triumph 
in til bröderna. Se nu fade de, Fröken 
Be t fy fimtycker i alt hvad j vil. Vi vilja 
ej anpat ån hennes egit väl, fade de. Fru 
Trufli böd dem qvar at fpifa, men deur- 
fägtade fig och lofvade komma igen ef
termiddagen. Bitfy biet qvar, ^viUet myc
ket ftyrkte framgången af den påbegynta 
faken.

Imedlertid, ehuru trägen Munden tÿktes 
vara; öade likväl Betfys fifta bemötande 
mycket af kylt honom. Han fJg klart at 
han var ej äl/kad, han fjelf, fom vi redan 
hördt, hade ingen rätt kärlek ; men detta 
giftermål var honom fördelagtigt. Han å- 
ftundade det och ville atminftone vetavift 
flut. Han vifte at Riddar Ralph nu var 
kommen famt at Betjy til des up/kutit fit

Utfla^
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utflag, gick därföre til hänne för at fe Aur 
han /kulle bli emottagen; men träffide 
hänne ej hemma utan under vägen mötte 
des bröder. De berättade honom h vad lom 
paflerat, fom Munden upto^ med mycken 
fä/nads betygelfe och tackade dem p4 det 
ömmafte. De utvifade äfven å fin fida 
mycken fägnad. Vi Ikola, fade de, förnö
ta eftermiddagen hos Riddar Ralph. Kom 
och fpifa med fa /kola vi fedan följas åt 
dit. Detta för/lag kan man tänka at Mun
den med glädje antog.

CAPITEL III.

T^ru Truftis och' Riddar Ralphs beAa^eli/a 
fäl/fcap bibehölt Betfy vid muntert lyn

ne. Hon väntade Munden y&ulle komma 
och tykte ej illa därom.

Han kom och betygade uti ömafte or- 
dafätt fin glädje öfver den lycAa hännes 
bröder honom förkunnadt, ocZ> Betfi/s an
genäma fvar Imikrade honom oåndeligen. 
Alt ^af hopp om en beftändi^ /ägnad. Man 
begà'rte â nyo Riddar Ralphs famtycke ocA 
fedan blef /oljande dagen utfedd at låta 
Herr Markland upfätta egten/kaps - con
traStet.

Det
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Det gicf nu alt vål, alla fyntés vara nöj
da Ba/ji, intigen af alla de beha^lighe- 
ter henne viftes och fades', hade ej födt 
tid at tenka ocä trodde ej annat än at des 
bjerta hade famtykt med des mun.

Men, da />on kom för fig fjelf, fkild 
från fin flä?ts glädje och ven/kaps och fin 
Al/kares kärleks och vördnads betygelfer, 
yar det helt annat Se.' nu, fade hon blir 
jag fnart gift ! mit jaord är gifvit och in- 
nom fä dagar lärer man tvinga mig at 
det upfylla Se.' nu hvad för ok mig på
lägges. Hur /kal ji^ det kunna bära? Al
la des förra betragtelfer föllo /ænne nu 
med fmärta i hågen. Hvad för en dår/kap, 
fade Z>on, är det intet at gifta fig? Är det 
intet bätre at emotta^a iopde ÄljÄares 
vördnads-betygelfer, än vara bunden med 
en, fom utat vår flaf blir vår Herre, för at 
ofta mifbruka fit välde. Det är dock juft 
det man fordrar utaf ofs, En flicka har 
knapt lemnat vaggan innan jman fager: 
Mamfell /Äal fnart gifta fi_£, />on /Äal öafva 
den eller den. Hvilken dår/fcap ! Man 
bortrycker ofs frän lifvets nöjen, juft då 
vi begynna fmaka dem. Hon lade fig med 
deffa ängfliga tankar; men hon njöt ingen 
ro. Föryfträckande drömmar plågade han
ne åela natten.- Hon fteg om morgonen 
up i Ijka oro. Hon fatte lig och föll i få 

d/upa
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djupa tankar, at man kunnat taga hanne 
för en bild.

Andteligen paminte £on fig at hon /fcul- 
le fpifa hos fin bror. Hon kläder på fig 
och läger fucÅande; min lycka är förbi, 
mit lif blir en famling af jbefvär; men 
det år min lott, jag Åan det ej motftå. De 
vilja få hafva det, jag har lofvadt och mit 
öde mäfte upfyllas. När hon var klådd 
och fkulle taga up fina juveler ur drag
lådan, fick hon förft ögonen på Truetsortht 
portrait. Ah! fade hon under det hon be- 
tragtade det, om mina bröder och Fru. Tru- 
fii varit Aär då denna otackfamma A’fka- 
de mig; men hvarfbre tycker jag nu me
ra om honom? Aldrig fåg jag honom H 
behaglig. Hvilken ljuflighet i des ögon? 
Hvilken ädel mine! Hvilket behagligt an- 
feende ! Men det är ej at tänka på. En an
nan har bätre /örftJdt ån jag at värdera 
honom rätt. Jag må bjuda til at förglöm
ma honom. En djup fuck fölgde på defla 
orden. Hon lade ned portraitet och bod til 
at upmuntra lig. Strax dörpå kom Mun- 
den och Ikulle föra, hänne til des bröder. 
Nu är contraétet alt färdigt, fade han, och 
jag hoppas mm lycka blir nu ej längre up- 
fkuten. Han ville taga en kyls af Åänne; 
men Betty fade med en förtrytande mine, 
Herr Munden, fådane friheter äro ej ännu 

til-
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tillâtne, Otackfamma och grymma Betfy, 
fade han, fkal dâ alt tomnia af Er fkyl- 
dighet och intet af kärleh. Han föreftälte 
med ömmafte ordafätt alt fom han loflade 
hafva lidet af hänne, och den glädje, an
nalkandet af hans lycka, honom förorfaka- 
de, Men Betfy föll honom i talet och fa
de Herr Munden ja^ har förglömt en tin^ ; 
men jag tror det är intet förfent. Jag hop
pas at j tänker hålla en vagn. Min Frö
ken, fvarade han med /örundran, j vet at 
min förmögenhet ej tillåter miedet. Hvad! 
fade Bet/ji, menar j jag gifter mig for at 
gå til fots. Det gör migondt fvarade han; 
men j vet at jag fö/<er en fördelaktig fy
lla, jag åftundar den mäft för Er fkul, och 
få fnart jag den erhåller, fkal j bli förnögd« 
Betfy, mifsnögd påftod fin fak och fade fig 
ej utom detta vilhor gifta fig. Han före- 
ftålde hänne at då hon gaf fit jaord, var 
ej det omtalt. Tala ej få mycket om ja
ord, fade hon, Jag har väl lofvat’ men 
ej lagt när jag vil upfylla mit löfte. Mun
den kunde nu ej längre tåla utan fade: 
Efter all min vifta ömma kärleh hade ja^ 
bordt vånta et mildare bemötande och kan 
ej förtiga, at Ert upförande är flyget och 
oanftåndikt.

Man känner Betfy och kan tänka hur 
hon uptok denna fôrebrâclfe, Hon rcdnade 

af
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af argZæf »eh Ziade fäAert gi/vit honom et 
bittert fvar, nör i det.famma den un^a 
Thougbtlefs kom in. Han faç grant at nå- 
^ora difput varit, Z»an /rågade oeb Munden 
gjorde ingen fvârig^et at berätta Conorn 
hvad fom fôrelupit, Thoughtlefs, oa_gtadt 
han var högt förtretad på lin fyfter, Z>and- 
terade denna fak för narri oc7> frågade Mun
den om han ej /jade vagn med fig, Jo 
fvarade han, fö lät ofs fara då, fade Tbougt- 
lefi, vi yftola komma til rötta med alt det** 
fa hos min bror,

-^SS4t*

C AP IT EL IV.

"paftän Thoughtlefs ej hölt för ^odt uti 
Mundens nörvaro förefalla fin fyfter 

des otidighet, fandt hon likväl fjclf at hon 
förjådt fig För at därför bätra hvad hon 
feladt, fade hon, då bon fteg i vagnen: fe 
en vacAer vagn ; jag tror at Herr Mundeti 
utvaldt den för at hugna mig öfver faÅ- 
naden af en födan beqvåmlig/^et framdeles 
hos honon). Munden fade: Ja^ ön/ftar at 
j vil nöjas med min medelmåttiga lycka, 
tils jag blir få föll at Aunna förekomma 
all Eder önfkan. Tala ej mera dårom, fade 
Bettye och tro fäAert at, oagtadt /»vad jag i
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häftighet Tagt, vil jag aldrig låta vår lef- 
nads lycka beftå i prägt och yppighet. Mun
den kyfte hännes hand, forh hon lemnade 
honom hela vägen. Detta var den lifta 
fuck af Betfys fåfänga* härefter kunde ej 
Munden annat än lofva hännes upförande.

Riddar Ralph fäfom Förmyndare hade 
den hedern utnämna da^en til bröllopet 
och Bet fy famtykte med en för Munden. 
fmikrande beredvillighet Fru 7'rufti och 
bröderna underläto intèt, fom kunde un
derhålla Betfa/f luftijjhet. Munden hade hyrt 
et vackert hus och hån lät hänne fjelf väl
ja meubler. At inköpa dem, at ftälla dem 
i ordning jämte bröllops-tilredelferna fyffel- 
fatte och roade Betfy. Man lemnade hän
ne aldrig enfam och då man fent Ikildts 
åt om qvällen var fömnen kärare än gril- 
lerfamma betrajjtelfer.

När bröllops - da^en kom, var Riddar 
Ralph Fru 'Irufii och bä^ge Thoughtlefs 
de enda vitnen. ^Bctfy, fom intet kunde 
vänta den lyfande pomp hon med både 
nöje och forç fedt vid Truitoorthf bröl
lop, ville at hännes yftulle Ike i ftörfta ftil- 
het. När vigflen var /kedd , refte de ut 
på et landtgods, fom Munden på Betfyt 
begäran hade hyrdt nå^ra mil utom Lon
don, för ai låta ryktet utfpridas och be/ria
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fig i/ràn de befvärli^afte .ceremonier fom 
modet pålägger.

Munden vifte dä flörfia glädje, bröder
na fögnade fig hafva nu fluppit forgen 
för deras fyfter, Riddar Ralph och Fru Tru- 
fti tyhte partiet vara anftändigt och glad
de fig at hafva. därtil bidragit. Alla voro 
nöjda; Bctjy allenå fåg mifsnögd och tank
full ut, men man tilikref det blott blyg- 
famheten hos en Flicka i fädant fall. Fru 
Trufti, fom med et upmärkfamt öga fedt 
Betjyr orolighet, h öl t nödigt at gifva han
ne nödiga påminnelfer, inngn hon ikildes 
frän hånne. Hon tog hanne i cn kammar 
och talte til hånne pä detta fätt:

Mit kära barn! j är nu gift och jag 
frugtar at Er höflighet har mera del daruti 
ån Er böjelfe ; men betänÅ. at Er lycka be
ror af de förfta j nu tar. Förmycken 
och romanlik kärlek år löjlig i allas ö^on ; 
men agta Er, min kära Bet fy, at ej vifa 
förliten. Det blir olykligt för Er och Er man, 
En befländig hallfinnighet bortdrifver den 
ftarfcafte kärleA och är moder til de gruf- 
veligafle mifstantar. Jag befvår Er, för- 
agta ej en Hrlek, fom j nu är fkyldig be
möta. Uti Ert hus bekymra Er ej om an
nat än Er tiUommer. Lemna Er man om- 
forgen om alt utom hus. Blanda Er ej uti 
hans rättigheter; men bibehåll Edra, dock 

utan
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utan at fynas af dem för mycket intagen. 
E/tergif, når ia fordras för husfriden /kul; 
men löt Er man förfta at det /kcr för at 
behaga honom,

ja/ tror mig finna hos Herr Munden 
det lom /kal görä Er lykli/, ja/ fmikrar 
mig at han Urer billi/a Eder /lagts val; 
nen betånk at ingen är fuUomlig, Loffa 
ej fe des fel. Det tilkommcr Er ej, at ho
nom dem förevita. Den hederligafte man 
kan för/lomma lig fjelf; men han befin- 
nar fg "och bätrar hvad han feladt.

Klagan och förvitelfcr döremot fäfta of
ta den uti laften, fom eljeft af lig fjelf ä- 
tcrkommit til dygden. Fram för alt kom 
i/>og, at Edert upförande förr, ehuru o/kyl- 
digt, har likvöl varit undcrAaftadt tadel!. 
Kom iÅog Åvad forg den Eder förorfakat. 
Det /kulle nu blifva långt värre. Fru Tru- 

■fti, fom lag huru de/Ta lifta ord oroade 
Betfy, fade vidare: Ja/ pâftâr ej at, för 
det j är gift, j /kal affäga Eder alla nöjen 
fom äro anftändi/a för Ef öldcr. Ert kön 
och hkfom begrafva Er. Nej, min k, Bet- 
fy, jag begärer endaft måtteligÅet och et 
förfigtigt val. Därtil förmanar jag Er fom 
en upnktig vän. .Bet fy tackade hanne, fftr- 
f'krade i et kärt minne bebålla hannes ö- 
ma påminneller och Åoppades genom fit 
upförande vifa huru hö/t hon värderade 

dem.
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dem. De gingo därpå til falfkapet och 
mot afton foro alla ti.L aka ât London, lem- 
nande de nygifta enfàmrie tilhopa.

capitel V,

Uru Munden, Tom man nu vil Æalla Bet* 
(y, hade intet lofvadt uti brudftolen, 

fom hon ej ernade hålla. Hon vifte fit 
fiånds y&yldigheter och öfvertygad, at, af 
deras noggranna upfyllandé, berodde hån- 
nes tilkommande lycAa, /?eder och förnö- 
jelfe, to^ hon detta beflut.

Atbeföftafig häruti, påminte AonfigM»«* 
dens beftändi^et, vördnad och at han öf- 
verfedt med Cannes fmâ nycker. Med et 
ord: den tanka Aon gjorde fig om fin mans 
kårlek, upvägte Aånncs erkända Detta tah- 
kefätt, des ^oda hjerta och /örnuft tipfylte 
hvad fom felade uti des böjelle, om den
na brift kan upfyllas, och utan Åärlek, var 
hon likvà‘1 i ftând at fulgöra fina Ikyl* 
dijjheter.

Hon tänkte väl ibland på Ttuetborth 
och kunde ej annat än fe de förmåner han 
ägde framför hännes man : ’men den fed- 
nares beftïndiga tilgifvenhet fom Aon trodde 
blifva evig, var i Cannes ögon en full er- 
fr'ttning«
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Betfj, i fàdant upfßt, var för Munden 

en Ikatt, fom han ej nog Aunde värdei a 
och hade han kunnat känna den, hade 
han varit fullAotnligt lycklig. Men männi- 
fkorna böra arbeta fjelfva på iin lycka, 
Himmelen ger dem medel d^rtil : Det hö- 
rer dem til at dem rätt använda.

De forfta dagar i detta agtenlkap tyktes 
/örebåda et lyAligt ode. De nygifte voro 
ej länge i fin enflighet. Munden u'lkadc 
nöjen och fäl/fap och des Fru, fafi hon 
ombytt fWnd hade ej aldeles ombytt fit 
lynne. Hon anfåg med nöje, at han /or 
tilbaAa dt London. Nöjen voro nu deras 
fylla. Man gaf/cfliner, man gjorde baler; 
men Mundens in/ftränkta lycka tålde ej 
länge detta lefinads-fätt Det var nödigt, 
at vara varfam i tid; men, viljande ej be- 
röfva fig fjel/ några nöjen, blcf <6an en 0- 
måttelig />ush«llare uti fina />us utgifter. 
Fru Munden var för mycket högfint, eller 
om man vil fätga, fåfäng, at ej däraf röras. 
Hon upfylde ofta af egit; men då det var 
för otilräckeligt, bellagadé Z>on fig däraf- 
ver för fin man. Faft des klagan var bå
de vänlig' och billig, förtörnades likväl 
Munden darftfver. Jag frugtar, fade hôn, 
at j ar en flat/mshâller/ka ; men j bör ve
ta, at en /juftrus förnämfta ikyldighet är, 
at fpara fin mans pengar och at fåledes 
inrätta fina faker,

B Den-
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Denna ovanliga ton var et ftyng i Bet* 
/yrhjerta; men hon forftälde fig och (va
rade med vänlighet: Jag vil aldrig begä
ra något, fom kan rubba Edra affairer ; 
men jag känner dem fa väl, at jag vet" 
de tillåta det Jag känner dem bätre än 
j, (varade han bittert, därförc hushålla bä« 
tre hädanefter och tto intet at jag föiöker 
det minfta, få län^e min lycka ej blir bä
tre. Då tär j ta emot Ert hushall fielt, Ta
de hon något het; ty jag kan ej under
hålla det anftändigt med det j har arTagit*

I fanning intet, min Fru, fade han; ing 
har ej girtat mig för at bli Ex Hoffnäftare. 
Det är Er Ikyldighet; men min år at gi/- 
va Er anftändigt hvad därtil fordras, och 
éfter j tvingar mig få kan ja^ fäga Er at 
mit hus ej /elte det nödvändiga, om j ej 
gåfve för mycket til det öfverflodiga, fom 
j altid ällkadt. Fru Munden bad honom 
med höflighet fäga hvad han mente med 
det ofverflödi^a : hvarpä han med en iör- 
agtlig mine fvarade :

Jag vet intet hvad för en tok förft ih- 
ftrdt bruket at ^ifva fina huftrur penfion, 
likfom de borde förvalta något utom lina 
manners råd öch vilja; men efter jirj har 
rättadt mig efter vanan, lå borde i veta 
af Er fielf, at denna penfion bör tjena til 
hufets underhåll, hvilken börda ej enfam

bör
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bör ligga pä mig. Gode Gud, ropade Fru 
Munden, hvad har jag «gjordt. Ar då flaf- 
veri en huftrus lott? Utackfamma, lade 
hon flytande i tårar, år detta den Aärlek i 
fvurit mig. Hon förmådde ej läga mer, 
hon fteg up, fpatferade och utvifte den 
ftorfta förtviflan. Munden te/ en ftund, 
andteligen bad han hanne vänligt ftilla 
fin hä/tighet och fade: jag Ikal aldrig gå 
i/rån den lärlek och agtning jag bör hyfa 
för Er; men j vet nu hvad jag vantar af 
Er och utaf Er beredvillighet dömmer jag 
om £dra tanlar.

Han ville taga kynnes hand; men det 
var med få tvungit v blende, at det ej 
kunde blidla hänne. Nej, Herr Munden 
fade hon, af det fom pafleradt fer jag mig 
ej hafva något godt at vänta af Er. Jag 
har intet fagt, fade han,' fom jag bör ån
gra; utan jag tror at, när J fJdt befinna 
Er, finner j at jag har rätt. Jag vil läm
na Er tid därtil och hoppas finna Er i ro, 
när jag kommer hem, Han tog fin hatt 
och vaija och gick ut; men Fru Munden 
gick i fin kammare och öfverlemnade fig 
til de fmärtelullafte tankar.

B 2
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CAPITEL VI.

T^hvem fom kände Fröken Bet [y kan tän- 
ka /jvad nu Fru Munden ikulle hda. 

Hon hade ej lydt fina bröder, hon öade ej 
ôfvervunnit fin affky för giftermålom 
hon ej trodt fig vara fäAer om dens be- 
fländiga kärlek, fom hon ägtade. Hvad forg 
var det icke at däruti fe fig bedragen. 
Defia rörelfer gingo val ej til hat; men de 
fô'rflôrde åtminftone den agtning och vän- 
/kap hor\ j&yft för honom.

Åtankan, at döden allena Æunde /rälfa 
hönne frän detta ok, kaftade hanne i för- 
tviflan. Fru Trufii kom i detta tilfiänd til 
hanne. Hon ßg des oro och, oa^tadt Fru 
Munden ville förftälla fig, väl vetande at 
Àusbekymmer böra vara en oryggeli^ hem
lighet, Aunde likväl des uprigtighet och 
förtroende ej neka denna ädla vän en 
underrättelfe, fom hon få /;ögt efterfporde. 
Hon berättade altfä orfaken til fin lorg och 
Fru Trufti, innerligen rörd, fvarade efter 
något ftillatigande. Det ängfhr mi^ at fe 
redan klago ämnen upkomma, då j ånapt 
2 mänader varit gifta. Detta är förhaftige 
atafälfkare bli/va husbonde. Mit kära barn, 
det är intet botemedel at få utan tålamod 

och
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och vänlighet. Er man fer jag är hetfig 
och väldfam; man måfte föka blidka ho
nom. J vet Edra inkomfter och den lilla 
tilflygt de lemna Er.

Ah! min Fru, ropade hon jftal jag öf- 
verlemna honom min pcnfion? Nej, mit 
kära bar» lade Fru Trufti, Er man /kulle 
då mifsbruta Er godhet och ju mer j lem- 
nade, ju mer /kulle han päftå Jag kan 
ej gifva Er fäkraräd, Mlft /»varken jag el
ler kan/fce intet j fje!/ banner hans finne 
rätt. Jag vi! at j Ikal paftå Er rätt; men 
at det Jftal altid /ke med vänlighet Kan 
/rända at det tör ftälla /;onom til rätta. 
Vålan då, fade vår bedröfvade fköna, ja£ 
vil />us/’å!la det bäfta jag kan med det 
/ran lemnadt mi^. Men om han ändå kla
gar Dä /kal j äafva til reds en no/aräk
ning, fade Fru Trufti, fom Aan utvifa, at 
j väl användt hvad han gi/vet. Imedler- 
tid lolf ej j märker hvad j 1er fela; men 
framför alt agta Eder för Er häftighet och 
undvik all bitterhet. Jag Ikal följa Ert 
råd, fade Fru Munden, Jag önfkar at det 
måtte lycras; men jag törs ej hoppas. Den
na vördnadsvärda vännen lemnade hänne 
ej förr än hon användt alla medel at lin» 
dra defs ångfliga tilftänd Men man röres 
mer af det man Aänner ärTman öfverty- 
gas af deT man hörer. frfu hjer-
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ta var firadt : Aon låg fig fviken i alt det 
fom fkulle göra des ägten/kap drägligt. 
Hon kunde tj Aindra fig frän åtankan af 
Trutterth oc'\ oagtadt hannes ädla tänke- 
fått, få /örvörrade dock hugkomften af 
den lycka Aon afflngithännes befvärli^heter.

Hon fölgde Fru Truflis råd, och undvek 
alt ämne til klagan. Munden tvingade fig 
ock. En kall höfli^het â ena fidan och 
en tvungen vänlighet â den andra uppe
höll dem någon tid vid lika och anftän- 
digt lynne tils en d:i£ en hederlig man 
kom med Aonom hem at fpifa. Munden 
Ikamfull ö/ver den fläta anrättning, fade 
til fix» Fru, har j intet annat än detta? Jag 
blygs dlrföre få väl fom j; men j vet, fva- 
rade hon med mycken findtlighet, at vi 
Ikulle fpifa ute och Herren kom få fent, 
at j>g ej kunde bätra det; hvarpå den 
frimmande lade /»vad Aan i fådant fall 
borde fäga.

Knapt var den /rammande borta, då 
Munden i Aärdafte ord förebrådde fin Fru 
den Jkwa Aan Aade intorÅadt. Jag delar 
den med Er, fvarade hon ; men j gör den 
oundvikelige. Jag ville gerna önlka at al
tid kunna fägna Edra vänner; mch i vet 
få väl fom at jag det ej Åan och jag 
vil bevifa Jtr det. Därpå går bon i fit ca
binet^ tagèr /ram och Içmnar honom fin

räk-
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Hkning öfver Aushäls-utgffterna och Tade : 
Ib om jag fortjenar de förebråelfer i altid 
gifver mig

Hvad bryr jag mig om detta lappri, Pa
de han i det han fönderref papperet, det 
är jag vet hvad j bör ^öra och jag 
fäger Er en gång för alla at j för förr 
tänka pä draga in Edra egna utgifter än 
ai j g lägger det minfta til det jag lem- 
nat åt hushållet Hvad vil j fä^a med mi
na utgiiter, Pade Fru Munden. Det behöf- 
ver ingen uttvdnin^, fvarade han, om j 
hade någon körlek för mig eller ville /ör- 
tj na min Men efter j lafs ej veta det, 
fa vil j..g faga Er än en gång at den pen- 
fion.jajr vant få flat at gifva Er, bör an-. 
Vändas til hushållets förnödenheter. Utom 
des har jag förmveken betjenmg. Hvad 
gör j med laquai? Mm kan väl paffa up 
Er, och vil j ha någon, fa får j fielf löna 
honom.

Fru Munden, van vid vördnad och kär
lek af den fom nu fa hårdt bemötte han
ne, blef förbitrad och fvarade: Herre, jag 
vet mm Ikv'di^het och /kal ej vika däri
från . mer kan hönda för min e^en än /ör 
Er /k il; men jag är Er huftru‘och ej Er 
flav Jag vet ock min rött och jag borde 
föragtas om jag afftode den. Fru Munden 
hade märkt fin mans tankefätt och det är

B 4 öfven
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äfven vift at han anfâg fin huflru fonn fin 
förnämfta piga. Z/ännes beftändighet för
bittrade honom, han ville fpricka af harm 
och i fin ifver begår han en gerning, fom 
tör hända fyns barnflig; men Åan gifva 
tilräckelig uplysning om des finnelag.

Läfaren kommer iho^ den ekorn, fom 
* TrucTBorth gaf Betfy. Denna ällkade hon 

och hade af honom fit menlöfa nöje. Det
ta o/kyldiga djur fatt roligt och åt några 
nötter ofvan på fin bur, då Munden, fom 
ej tordes angripa finhuftru, ville fläcka fin 
Aarm på kännes favorit. Se ! fade han med 
et bittert löje, en betjänt, fom vi Åunna 
åtminftone befpara. Han tog i det fam- 
ma det ftackars djuret och Åroflade des 
Zmfvud mot väggen. Det var gjordt i et ög- 
nablick Fru Munden kunde ej tänka el
ler förekomma det; men hännesmans beft- 
agti^het uptände hännes vrede. Eländige! 
ropade hon, j behöfde ej den grymhet at 
lära mig iänna den jag giftat mig med. 
Oc/j jag behöfde ej fe Edert raferi, fvara- 
de han, för at blifva öfvertygad at jag har 
gifted mig med en urfinnig. Fru Munden, 
färdig at gråta, ville ej låta honom fe fin 
fvag/>et, gicÅ i fin kammare och fade hon 
ej mera ville dela fäng och 'å\/k med 
honom.

CA-
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CAPITEL VII.

1\/Junden kunde ej ömmare fmörta fin 
'Ll1 Fru. Det fläckars djurets död Hide 
väl nå^ot barbarilkt uti fig; men hon få^ 
ej fielt’ den rätta orfaken,. fom gjorde den
na förltift fa finärtefull /ör Z>änne. Det å'r 
imedlertid vift, /;ade ekornen varit köpt, 
/>ade ion ej förgt /ronom få högt. Hon hölt. 
hvad Aon lagt fin man ock lät tillaga eti 
farpçi fin kammare.

Är j nögd med Er, fade han följande 
da^en til hanne, eller tycker i denna frihet 
flår Eder bra. När en man ej vet eller 
förglömmer, fvarade Aon, den agtning han 
är /kyldi^ fin huftru, f« bör cn Auftru ocA- 
få förglömma hvad Aon år fin man fkyl- 
dig. Det blc/ da cj mera talt och Fru 
Munden for iamma dag at hålfa på Fru 
Trußi.

Denna värda vön blef mycket rörd öf- 
ver Mundem ovanliga framfarande; men 
hon agtade fig at yttra hvad hon tänkte. 
Hon fökte tvärt om at endafl blidka fin 
vän. Jag tilliar fade hon, at Er man har 
varit för grof* men j har ^ådt ockfå för 
långt. Det fteg j ta^it kan gifva honom 
#äl at klaga ccA almänheten at tänka det

B 5 j
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j ei har för honom den kärlek Tom hvar 
hederlig iuftru år fkyldi^- at iyf> /ôr fin | 
tnan. Tro likväl intet at jag vil j fk.il be
gå någon nedri^het. ian torde äfven mifs- | 
bruka den; men donna fkilnad, om den 
fkulle län^e vara, blir alt/or fkamlig. Man 
måfte föka medel til förlikning.

Acä! min Fru.. ropade Fru Munden, jag 
kan aldrig öfvervinna min affky für en 
man, fom efter de dyrafte kärleks bety- 
gelfer iar vifat mig få ftort föragt. Nej, 
min Fru, jag hatar falfkhet, ocä våra fin
nelag åro mer olika än dag och natt.

Tånlc och tala ej få, fade Fru Tvufiij 
ty Ert lidande ^ifver Er ingen rätt fil 
(kilnad ocb annars befinna hvad för et u- 
felt lif en huftru lefver fom är fkild /rån 
fin man. J mäfte förfonas och efter ingen 
af Er lär vilja görat, få åligger det Edra 
vänner. Med mycken möda blef Fru Mun- j 
den öfvertygad at det var nödvändigt och 
ble/nu frågan huru det fkulle /fce jngcn

- af Edra bröder bör veta dåraf, fade Fru 
Trufii ; de äro för /jeta ocb detta giftermål 
är deras arbete. Jag frugtar' för päfclgder- 
na Jdäraf, om det komme för deras öron 
ivad fom pafieradt; meft Riddar Kalph är 
fbrfigtij? och fåfom Förmyndare har han 
lätt därtil Han måfte låta Herr Munden 
komma , ja^ fäfom Er vän fkal äfven

arbe-
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»rbeta och jag Æoppâs vi (kola Jtminftone 
förmå honom til höflighet.

Fru Munden Lckade och, ehuru bon 
häldre Z>ade varit (kild vid en man, Tom 
hon ville öyfa för fig hvarken vän/kap el
ler kårlek, fä kunde hon likvål ej annat 
«n öfvervinnas af fin våns ftar^a fkäl, och 
hade ingen orfak at fåtta figdöremot. Un
der deras iamtal hade Herr Edvard Godd- 
rnan föndt och budit Riddar Kalph och des 
Fru til en feftin, fom han anrättade för 
en orfak, hvMen nu (kal vid banden 
gifvas.

CAPITEL VIIL

J7ru Mclla/tn />ade en tid blifvit ^enom 
fin Advocats conftgrep underöallen uti 

hopp om lykli^ utgång af fin (kälmfka 
aniä^ning; men til (lut fegrade o/fculden 
och fanningen kom /ör dag. Dä drabba
de pä den laft/ulla alt det onda hon hade 
förtjent. Befviken af fin Advocat, fom ej 
lät hänne veta fakens nu varande tilftänd, 
Aommer /;on i et fmikrande hopp at afhö- 
ra utfla^et; men, underrättad at alla kän
nes kontier och laftbara lefnad var uptökt 
och yftulle nu bedomma fit tilbörliga ftraff, 

var
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var Aon få lyklig, at i ftörfta Z>aft til fot 
frälfa fig med flygten. Hon gick in i et 
hus vid St. James ccb fände bud eftet 
Florn och Prinks. Den fcdn.ire kom ftrax; 
men den förra urlögtade fig Hon putfa- 
de fig nu för en fak /kul, fom mera r&rde 
hannes finne ön alt hvad fom angick han
nes mor.

At återtaga Hiftorien om Flora, få mins 
man at Truetoortb lemnade Zönne bortdå
nad. Frun i hufet hölt pä at bringa hänne 
til rätta, dâ en Adelsman, känd dir i hu
fet, kom ingående.

Flora hade, jämte fin /kônhet, en inta
gande beZ>agli^het, få at, om Zjertat fvarat 
däremot, hade hon varit ovärderlig, Et 
Fruntimmer är vackraft nar det gråter, lä
ger 1'oeten och Flora ägde den fördel at 
efter beZ>ag äfven härigenom göra fig an
genäm. Den främmande blef intagen och 
Xgelpte värdinnan i alt hvad han kunde 
famt fag des tjenft väl uptagas. När hon 
var til rätta kommen, tackade hon Tonern 
på det förbindligafte och ville gå />em; 
men han ville ej llöppa hlnne allena utan 
bad få tilftånd beledfaga hänne, fom hon 
med nöje "fartitykte. Han var en fiund hos 
hänne oah gick bort, fedan ban erhållit 
lof, at tomma fçen följande da^en och få 
veta hännes tililånd.

Florn
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Flora märkte ^rant, at härunder varmer 

än en Åöflig^et. Hon fa^ denna fin välgö
rare vara beöagelig oc/j, ehuru hon älikat 
Trucwarth ånda til raferi, få tyktc hon dock 
Väl om, at nu, dä Z>an var forlorad, fà en 
annan 1 flället.

Den nya Aiikaren, fom vifle at Flora/ 
befvimning varit en folgd ar en olydig 
kärleks handel, tog ii^ däraf tilfälle at yt
tra fin affky för orätt och otacÄfamhet» 
öet äro, fiide han, mänga karlar, fom gö
ra fi^ et barbarifkt nöje at tyrannilkt 
bemöta de Fruntimmer fom ällka dem; 
hien, e/mru vild man må vara, kan väl 
^«gon a/llå .en få ovärderlig lycka at hvi- 
la 1 Fdra armar.

Ja, fade Flora, fä talte ock den palmen 
Tom bedragit mi^; men min ungdom ocb 
hienlöshet Z>ar kaftadt mig i denna /aran. 
Hädanefter fkd\ jag völ bätre vara pä min 
påft. Dä hon talte la vackert, fäg Z>on på 
fin nya Ål/kare med ögon, fom no^ utvi- 
Ife at des bjerta hylte andra tankar. Han. 
»rär^te det; han nytjade det och fann et 
hotftånd fom Läfaren af Ftorat caraétcr 
lan fl uta.

Denna nya Ål/karen var ädelfint, j&öflig 
^iAoftig och öfverhopade/jänne med Jk&n- 
*er; men han var 1 fådane faker flygtig. 
Han ledfnade fnart vid fin alt för lättfinta

mai-
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maitrefle. Flora märkte det; men <&on ha
de förfört at kl '^an och tårar voro onyt
tiga , därföre vifte hon iig liinögder och 
juit därigenom bekom hon rön at hans 
fnkoftigöet älänge efter, fen han förloradt 
tycke och imak för hanne.

Underrättad, at han för ro yfcul ärnade 
refa ut pä landet, hade hon begärdt fä 
följa med, iom Z>an afflog. Hon lagade 
fig ändå at fara til Conorn och ta^a af- 
jtëed, juft då hon fick fin Mors bud, Z> vil- 
ker åfven var det vigti^a hindret iom af* 
hölt hänne. Flora blef af honom illa mot
tagen och kom mifsnögd hem. Hannes 
iorg föröfcadts då hon vid hemkomften fick 
et bre/, fom Prinks lemnat, då hon var af 
afhemta lin Frus faker, hvaraf hon /ör- 
nam, at des mor var undflydd til et af- 
lagfe hus fom nämndes, at hon föran* 
dradt namn och i forg och förtviflan vän
tade hänne där. Flora högeligen /ör/fcräkt 
äade lianen annan ufvä^ än at följa fiö 
Mor.

CAPITEL IX.

Cedan alla medel til frälsning fåfängt va- 
rit använde, mäße den myndige Fm
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Meïlafin ödmjula fîg.ocô anropa dens med
lidande bannhertighet, fom /;on mäft för
olämpat ocZ» fom mäft féragtade hänne. 
Hon Jkcet til fin mans broriön Herr Ed- 
hard Goodman följande bre/:

Mïn HERRE!

k 
u 
/-

Jjfeendet är få mycket emot mig, at jag 
knapt tör tro mig ojkyldig Himmelen 

fkal dömma; men jag kan ej neka mig den 
träfen ai underrätta Er om det bedrägeri 
man mot mig brukat, och fom, under mit 
namn, fkude göra mig til offer. Teflamentet 
Jom har varit ämnet til vår långa Procefr, blef 
mig tilfäldt dagen för min manr död af en, 
fm fade fig hafva tagit det emot och blifvit 
befald mig det öfverlemna. Vitnem underjkrift 
beftyrkte det och han tilläde at Herr Good
man varit få öfvertygad om min ojktild, at 
ban i dodfftunden varit finnad fända efter mig 
och för almänheteVs ögon fÖrfona figmed mig. 
4ltfå om Teflamentet är falfkt, år det intet 
min fkuld. Ehuru det må vara, få ber jag 
upriktigt få förlåt elfe för all den oro detta E- 
åcr föror/akat. Det är alt hvad jag kan til— 
Ijuda fåfom erfätning för långt förre fel. 
^ag är ej mindre flogen at därigenom fe mig 
beröfvad all min fördel, at hafva förlora dt 
tyin mani vänjkap och den jag b or dt vänta
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af Er. Likväl, ehuru jkyldig jag kan ß'nas, 
ehuru flora mina fel mâ vara, få jmikrar jag 
mig, ar, när j betänker det jag är Anka efter 
Er Farbror, hvars minne ar Eder få kärt, j 
ej vil hajva mig bragt til den Jkammen at 
nödgattigga mit bröd. Långt ifrån at jag 
vil förefkrifva Er lag, vet jag mig intet haj
va alt jordra ; utan väntar at aj Edert ädel
mod urb medömkan. Det är af den endafl jag 
hoppas min räddning. Jag bör förglömma 
det (land jag hittils lefv at uti, och ber Eder 
allenafl behjerta mit fajeliga tilflånd. Anfe 
gunfligt denna ödmjuka bön aj den, bland al
la avinnor olykligafle

L. MELLASIN.
P. S Min doter, fom med mig delar et o- 

lykligt öde, har den äran Öfverlemna bref- 
vet, och jmikrar mig at återjöra et beha
gligt bref,

Fru Mellafln hoppades mera af Flora/ 
Jfcic/dighet, utfeende ocä be/jagli^ het, ån af 
den tvära Prinks. Kan Z>ända hannes hopp 
gick ån längre. Hon vifte at ofta vid an- 
feendet a/ nåjjot behagligt, ftfijer Aärlck på 
den grymmafte hämdetanAa. -

Flora famtyckte härtil ^erna och, forn 
/jänwes tilftänd ej tillät nägon prydnad, 
klädde hon lig nätt och förtjufande. Flott

Good-
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Goodman, utan at Aänna hanne, mottog han
ne, med mycken vördnad och frågade ^vad 
fom förfkaffade honom et få angenämt 
befök. Detta brefvet, fvaradehon fuctohde, 
utvifar orfaken til min hitkomft. Han op- 
hade det begärligt och Flor a märAte grant, at 
det gjorde et mindre fördelaktigt intryck 
hos tonom. Efter nå^on Runds betänAan- 
de fade hani jag väntade fa litet höra om 
denna faAen, at jag ej nu vet toad ja£ 
fkal fvara. Vil Fru Mellafin fända hit om 
tre dagar fkal hon fä Veta mina tankar. 
Defla ord och än mer den ton hvarmed de 
Utfades vsro fom dunderflag/ör Flora/ öron. 
Herr Goodman/ förfta bemötande tode öAt 
Fännes hopp ; men nu fåg hon för val fig 
intet tofva för iin del förvänta och frukta
de för utfluget pa fin Mors anhollan Hon 
gick bort och Herr Goodman lät hanne gå 
utan ät vifa hanne minfta ^öfligÅet. Ehu
ru vacker ton var, få kände han hänne för 
väl och Utom defs, få var hon Fru Mtdla- 
fin/ dotter. Denna qvinna, för/ftråkt öfver 
Flora/ berättelfe, märkte at ton endaft vil
le radas med fina vänner. Hon vifte med 
fig fjelf, at in^en unnade hänne godt och 
hon trodde fig vara förlorad

Det är /ör/fträAelikt at/alla ur ftörfta Öf- 
verflöd Uti ytterfta elände ; men ännu för- 
/knà'cÆelikare, n«r, ens famwete intygar, at

G man
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man det alt förtjänt. Detta oagtadt, vilà 
de Fru \Mcllafin mera mod än man kunde 
vänta hos et finne af det flaget, Hon förgät 
ej at uti mäft förtviflade omftändigheter 
bör ingen ting föriummäs.

Tredje da^en fsnde hon Prinks at af- 
Z>ämta fvaret, öfvertygad, at det vore onyt
tigt fanda Flora.. Herr Goodmans ådelmod 
/>ade fnart öfvertalat honom ti! at ej föka 
X>£md i denna laftfullas elände. Han 
/fcrifver henne til at, oagtadt kännes nedri
ga upförande /örtjönte intet medlidande, 
få ville han dock Mta förbl/fva vid fin Far
brors förordnande. Han ville ej lämna Er 
i elände, yttrade han fig, ja^ jftal ock följa 
hansi upfar och ^ifva Er en penfjon af 
loo pund Sterling, iom Eder /kal qvar- 
taliter tilftällas ; men med vilkor, at ni /kal 
tiibringa Er lifstid i enflig^et och lämna en 
ftad där Ednz lafter ^ar gjordt Er förhate- 
lig. Oc/> det är få mycket nödigare, fom 
det länder til Edert ejit bäfta ; ty, om nå
gon af dem, fom uti Edra misgffrningar 
äro delaktiga, blifva til firaff framdragne, 
må ni fåfängt fmickra Eder at Åunna und
fly. Han flutade med förfäkran, at upfyl- 
la fit löfte fä fnart /?anzfådt veta />vad be- 
flut hon ville fatta,

Uti hönnes ^rufveliga belägenhet frög 
4ade hänne högt detta fvar. At lömna

Lon-
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don var hannes glada upfåt, förfäkrad, at 
bon aldrig kunde med nöje lefva i en ftad, 
där hon .gjordt lig värd allas föragt. Ja, 
Aon Aade aflky at lefva i England ocA, fom 
Aon hördt fördelaktiga lo/ord om Jamaica, 
defs rikdom ocA öfverHöd, och at defs inp 
vånäre, inföfde i välluft, »Jrogo ej fa myc
ken omfor£ för fin Aedcr, tykte honfi^ där 
bafva minft at /rugta» om defs förda van
del bl^fve Åunnog ocb i öfrigt väl mftäm- 
ma med hånnes finnelag,

Hon underrättade Herr Goodman härom 
och bad honom öfverftyra en fumma, få 
flor honom behagade til at af rö'ntan und- 
fä det han hade hänne lofvat. Han fam- 
tyckte och hon jftulle få vid afrefan 200 
pund Sterling at inAöpa nödiga behof och 
vid framkomften^ulle hon ai Skeps-Capi- 
tain undfå 800 pund. Flora var i förtvif- 
lan öfverfin Mors beflut och ville i förfto- 
ne ej följa med; men utan heder, utan 
vänner, zrtan pengar Avad ville Aon ^öra i 
London? Hoamåfte af noden göra en dvgd 
och Prinks tog famma beflut. De ftego 

i alla pâ et Skepp fom låg fegelfärdigt. Al
la Herr Goodmani vänner tackade honom 
/or det han be/riat England frän deifa o- 
djur. Och det var för denna orfak fom Aan 
hade anrättadt en glädje feftm,

CA*C 2
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CAPITËL X.

TTtom Åiddar Ralph, Flu Trußi^, Fru Mun* 
den och dels broder, hade Herr Good- 

num budit flera lina vänher. Herr Mun
den var ock budrm ; men £ade föreburit ert 
få fannolik urfakt, at alla, fom ej vifte rät
te orfaken, gillade den. Fru Trufli tykte 
illa dårom och fade til fin vän : det är /jög- 
tid at göra flut öärpå och lk:d Riddar Ralph 
i morgon fånda efter Er man at vi få ta
la med öonom. Ni är alt för god, fva* 
rade Fru Munden och jag gör löfte ät lydå 
Er; meh jag törs/öga hoppas af Eder go
da omforg Dagen derpåyftref Riddar Ralph 
tfl Herr Münden och bad honom komma 
t/1 lig förorfaker, fom han Ikulle gilla och 
fom ej tilläto honom komrtia.

Munden fick brefvet då han nyfs var up- 
ftänden och vifte väl övad orfaker det var. 
Han flod något i tvifvelsmål ; men fom 
han var höflig och belefvad mot alla utom 
HuS, övilket ock hade bedragit den ftackaré 
Betfy, f& lät han fvara, at han ville kom
ma få fnart han blefve klädd.

Den gamla Baron kände verldenoch, oag- 
tadt fanning ocö upriktig^et var hans 
ejenjfep» vifte han väl, at til at öfvertyga

CA
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en karl om defs fel, måfte man vinna dels 
förtroende och Tynas i förftone ej lafta dem.

Ni kan aldrig tro, lade Riddar Ralph til 
Munden få fnårt han var inkommen, hurji 
4&ô‘gt ni faknades i går hos Herr Goodman 
af alla; men ifytinerhet af Herrar Thought- 
left, fom öly&a oçh vardera Er oöndeligen. 
Men 6uru beftört bief ja^ ej då ja^ vidöem- 
Romften ai min huftru fick vefa rötta or- 
faken til Ert uteblifvande. Hon berättade- 
fig dagen förut funnet Fru Munden grå
tande och nödgat hänne fäga fig orlaken 
dçrtil.

Jag fer väl, fad? Munden, at min huftru 
bekla^adt fig for Fru Trufli och, kan hän
da förekommit hönne, Det är altid an- 
klagares fördel. Aldeles intet, fade Rid
dar Ralph, ja^ förfäkrar, at min öuftru är 
få mifsnögd med denna ofämja för Er 
/kull fom för fin väns. I det famma gick 
Fru Trufli förbi och Riddar Ralph bad hän- ,æj 
ne komma och förklara fig ö/ver den /ör- 
dom man mifstänkte hänne för. Om det 
angår Fru Munden, iom jag giflar, fade 
j6on, få är det mig lätt; ty, oagtadt mi» 
vänfkap för könne, få ör jag öfvertygad 
at aldrig iadana oenig/;cter förelöpa utan 
at bägge parterne åa/va del däruti. Om 
den ena börjar fö är iälfynt, at ej den an
dra får ikuld innan det (lutas,

C 3 J
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J är fjel/va godheten och rättvifan, fa* 
th Munden, och detta Aö^ft billiga tar.ke- 
fitt kan ej no£ berömmas. J har juft af- 
rnâht vârt tilftänd. Kan/ke jag var i bör
jan för hetfi^; 'men hon ^ick för längf 
med fin Aämd Jag medger gerna min 
Betfye förtjenfl, men hon är for häftig och 
för ftolt. Fru Trufli för at återftälla fre
den, ville ej förmycket förfvara fin vän, 
e/ter Munden tilftod fit fel och hon han-* 
terade f»ken få Ikikligt, at Aon förmådde 
Conorn föröAa hvad Aan Aade anflaget til 
Aushållet, faint vilade fig helt benägen til 
förlikning Jag Ikal ej a/ min Auftru, fa
de Aan, begära et fteg mera <?n jag vil 
göra förft och åftundar endaft en ymfbm 
tilgift.

Frü TfUjti £ick därpå fielf at berätta 
fin vän detta och, dä hon fit g hönne tåm- 
melig kallfinnigt det uptaga, brukade Aon 
all den myndighet, fom hannes ran^, ål
der och vänkära hjerta gafhänne, Hvad! . 
min Fru fade Aon, vil j at denna Ikilnad 
fkal vara evig. Hon har redan, thy värre! 
för länge varat, Ert husfolk vet det, Er 
hiftoria blir fnart utfpridd, och j lärer blif- 
va en fabel öfver hela ftaden; ty j må 
ej fmikra Er at undllippa granlkninf. Nej, 
min Fru, var förÖkrad man lärer tillägga 
Er fel om j än vore aldrig få fri. Fru

Murf*
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Munden, fom anfdg och vördade Fru Trw- 
/?/ fom fin Mor, lunde ej lätta fig emot; 
men fvarade med en djup fuck, hvad Ikal 
jajr då göra? Fru Trufli, fom ömkades öf- 
ver hännes nedflagna finne, muntrade ocb 
tröftäde hanne få mycket tiden kunde til^ 
låta, Åvarpå hon förde Mnne in i kam
maren til Munden. Välkommen min Pupill, 
fade Riddar Ralph, och tog hdnne vid han
den famt ledde Åänne til Munden, Jag 
Åar förr ^ifvit Er åt denna .Herren och 
' gifver Er nu andra fången. Jag hoppas 
det är bägges Edert nöje. Ja vifierhg â 
rain fida, fade Munden och fprang emofe 
fin Frit. Om min K. Betfy vil förglöm
ma Åvad fom påfleradt ikal Åon aidrig 
mer få erfak at Ælaga. Min forg, fom jag 
Åäröfvcr haft, Jka\ vara min borgen. Detta

■ Mrliga uttal var f<ä oväntadt för Fru Mun
den, at hon innerligen rördes och /orglftn- 
de alt. Tror j fade hon, med en bevefce- 
li£ röft, at jag utftådt mindre ångflan; 
men lät ofs, intet mer tänka ddrp«. De om
famnade hvarandra med en glädje, fom 
tycHes vara lika à ömfe fidor. Riddar Ralphe 
och, Fru Truflii glädje håröfver, var mer 
cn lynbar, De behöllo Munden ocb defs 
Fru hos fig til middagen, förde dem fedan 
rft fpatfera i tragårdarne vid Kingsfton, 
famt följde dem omfider Åem dd de läm
nade dem efter utfeende li^a förnöjde.
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C A FITE L XI»

JTaftän Munden/ hjerta ej aldeles ftämde 
ötverens med hvad hans mun yttradt, 

fâ le/de äan dock en tid nog förfonligt 
med fin huftru, och Fru Munden upfyl« 
de väl' ej fin Ikyldighet med det rena 
nöje man känner dä man ällkar; men 
det var omöjligt at märka det. Nu mi* 
ftade hon fina Åärafte vänner. Des yngre 
bror måfte refa til fit regemente uti gref- 
ikapet Yorck och Kiddar Ralph med fin 
Fru måfte refa Z>em, fedan deras angelä
genheter voro nu åtgjorde.

Altfa var Fru Munden bercfvad de tvän- 
ne perfoner fom Z»on ömmaft delade fin 
tid med och af ävilka Z?on kunde bekom
ma goda råd. Hon hade väl fin äldre bror 
qvar; men han, >6el och hällen öfvergifven 
åt fina nöjen, fåg Z’änne fällan och var 
det med et tväng, fom är et förgift i all 
kärlek och vänikap. Denna förluft var 
väl Fru Mwiden nu mindre kånbar, e/ter 
hon le/de i nog godt förftånd med fin 
man. Hon fa,g honom väl fällan, han ha
de fina fälltkap; men därötver klagade 
hon ej, nögd at /;an handterade hanne nä- 
gorlunda väl. Deras Idmögd^et befriade 

dem
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dem /rån fvartfjuka och gjorde deras lef- 
nad drägelig.

Fru McUafin och Flora Åade vant Betfy 
at beföka Köpmansbodarne, när bon ej 
Åade annat göra, £fter denna vana var 
hon uti en af de fömämfta i London, ej för 
at handla, utan cndaft at /örnöta tiden. 
Hon fag på alt; men fann intet efter fin 
fmak, då hon i dét famma hörde en vac
ker Fruntimmers rön, fom fang et Itali- 
enjfét fiycke och fpelade pâ clavecin, //vars 
år denna vaAra röften, fade Fru Munden* 
Det är et Fruntimmer, fvarade Köpmannen, 
lom ibland Åålfar pä min huftru, Behagar 
Frun at fe Åänne? Ganlka gerna, fvarade 
Fru Munden ; Åvarpå han förde hanne in, 
då hon £ag et fulkomligt fkönt Fruntim
mer, fom öon på talet kunde märka vara 
Utländ/ft.

Ehuru fåfäng Fru Munden eljeft var af 
naturen, få var hon likväl billig. Hon kun
de fe andras fullkomligÅetcr utan afvund 
och med nöje erkänna dem. Hpn höllade 
höfligt på Damen och af Mnnes ödla och 
förnäma utfeende kunde hon Huta, at boni 
var af hederligt fiånd. Vid fin bortgång 
bad Åon om den Åedern, at få göra vidare 
bekant/fcap med hanne , fom den främ
mande mycfcet bele/vat upto^; men med 
något återhåll, fom förorfakade Fru Mun
den flor förundran.

C j Hon



42 FrSkrn B. THOUGTLESS

Hon for hem mycket nyfiken at fâ ve- 
' ta hvem dçnna främling vore; men en 
betydande handelte förftörde fnart defla 
tankar. Den höga Herren, fom var Mun-, 
tient befordrare, var nu efter en lång bor
tovaro återkommen til London, Min be
rättade honom Munden vara gift ocb haf- 
va en vacfcer Fru, När Munden kom at^ö- 
ra fin upvagtning, fade han : jag önfkar 
Er lycka at Aafva en af de vackrafte fru
er i ftaden. Nådige Herre ! fvarade Mun
den, eAuru det är ingen vårkelig (könnet 
utan i en åflkares ögon, fa frugtar jag 
dock at, om min huftru får veta denna 
nådiga tan.4a, blir bon för mycAet förmä
ten. Jag liter Avarken på Er eller på ryg- 
tet fade Hertigen; utan i fkal, om i be
hagar, lämna mig friAet at fielf dömma 
därom, och jag vil komma och fpifa hos 
Er. Det är en mrd, fvarade Munden, fom 
jag önfkar men tordes ej hoppas. Tältes 
Nådige Herren utnömna dagen. Väl an 
î morgon, Ivarade Hertigen. Munden glad 
.gick hem at berätta fin huftru denna an
genäma tidning. Se hör, fade han, och gaf 
hänne en Aand /ull guineer, fpar intet at 
väl und/öngna en lå Aög gåft och af hvil- 
Äen j vet jag /örväntar min lycfca. Detta 
var i Fru Mundens fmaÆ. Hon älfkade föl- 
fkap och prägt. Hon tillagade med ftor flit 

alt
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al# ocÆ utvlfte fâ mycken fmak fom nog- 
gran/;et därvid.

CA P IT EL XII.

JçJan vill ej fôrordfaka ledfna med onö
dig befkrifningpâ måltiden. Nogaf: at 

Hertigen få^s Aelt förnöjd ; Munden vifts 
ej til fig för glädje och Fru 'Mundenr for- 
nöjelfe lyfte utur defs ögon, fom uptöjde 
hånnes behagligheter. Denna hö^a Her
ren var väl ej ung; men få^ ännu bra et, 
yar qvick och hade et få angenämt ocä 
intagande väfende, at han altid lyckats hos 
fruentimmer Han var för god kännare, 
at ej ftrax. fe hvad Fru Munden var at vär
dera, ocå fönnärktes i hans ö^on, at tilfäl- 
let endaft felade yttra den kärlek hans Zjer- 
ta redan Åade infupit.

Fru Munden forftod grant detta fpråket 
och hannes tanka fannades då Hertigen 
en g«n£ fic4 lagenhet taga defs hand, 
^vilken han med mycAen ifver kyfte, fa
rande: Ah! hvad i är fkön och Hir far
ligt det dr at fe Eder, Han fick ej tid at 
iäga mer ej heller hon at fvara. Munden 
kom och man mäfte tiga, fertigens befök 
varade längre ån man af en fadan Herre 

künde
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kunde förmoda. Dä han lämnade dem, för- 
fäirade hän fig aldrig Z>aft nöjdare dag och 
at han ogärna Ikildes /içân dem,

Munden var efter Hertigens bortgång i 
få^ladt lynne, at han tog fin Fru i famn 
ocö Åyfte /»Änne kärligt : en rar faveur 
fen" /örfta veAan efter deras bröllop. Eder 
anrättning var koftelig, fade han, ocb jag 
kunde aldrig tro at i med fa litet peilgar 
(kulle fd väl tillaga eller har i intet lagt 
til. Nej fade Fru Munden, fe jag har än
då 3 ^uineer öfver och lade dem fram pä 
bordet. Munden tog dem oç6 ftack dem 
mycket kallfinni^t hos fig, Det var ej va« 
kert, läde Fru Munden på narri, i borde lå
ta mig behålla dem för mitt befvär För- 
flör intet fragten af Ert goda upförahde, 
fvarade Munden ; jag vill vara Er förbun
den, och det år båttre för Er än 3 gui- 
neer. Detta e^uru ring«, afmålar Mundtnr 
girighet och billigar den fö^a agtnin^ des 
Fru Åyfte för honom,

Följande dagen fåg Z>on en man gå 
fram och tilbaka flera gånger förbi Cannes 
port, ocb hon tviflade ej Z>an ju hade nå
gon i hule-t han ville tala med. Man fkul- 
le nu fpifa och Zion hörde intet utaf förr 
än en ftund efter Munden var utgången. 
Då anmältes en obekant, fom begärte tala 
med Frun. Hon låt j&onom komma in och

iånde
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I ande med förundran igen den fom ^ädfc 
få ofta förbi porten» Frän hvem kommer i 
fade fade Fru Munden. Jag vet intet, Iva
rade den oAända: ja^ har endaft befalning 
tilffälia Er detta bref, hvarpå han lämnade 
brefvet och gicA fin Aos.
Det Aade vant mer förfigtigt at ej mottaga 
et bref, fom lämnades med fa mycken Aem- 
lighet ; men Ffu Mundens nyfikenhet tillät 
det ej. Hon öpnade det och las.

Min FRU!
A/fiin mafic vara känflolöi för ät kunna ft

Eder utan at äljka Er, oeh fittmm för at 
älfka och ej fäga Er det. Jag tiibeder Er och 
jäg vågar hoppas belöning, Jag väntar en- 
dafi et lägligt tilfälle at förklara mig och, oag- 
tadt Er förbindel fe, kan hända j tör finna 
mig Er värd. Åtminfione, om den häftigafie 
kärlek, om åfiundan och förmåga at vara E- 
der nyttig kan äga någon förtjenft uti Edra 
ögon, få Jkal j innan hort fåuplysning om det, 
fem nu tör finas för Er en gåta. Kärleken lär 
gifva mig tiljälle, at ytra mig och vi fa Er 
prof af den befiändigafte tilgifvAihet. Jag an- 
fer Eder at äga mer urfkilning än at frugta 
för Edert affiag-, men, under afvagtan, utber 
jag Eder agtning för en Afkare, fom ej Jkal 
vara Er läng» »känd

Fru
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Fril Munden tvflade ej at ju detta bref 
var från hånnes mans Siyds Herre. Defs 
upförande hade det bebådat och, taft hen
nes fåfönga fmikrades af en fa lyfande fe
ger, fa blef Åännes fjelf Aärlek furtörnad 
öfver hans djerfÅet ocå hannes dygd tör- 
fkråkt äfver den ftyrka Åans höghet gaf ho
nom. Hon tånkte i början öfveriämna 
det åt fin man,-men befinnade fig och fade: 
han Åar aUrig en varet fvartfjuÅ, Åvarföre 
yfcal jag ge til/äile dertil och utom dels kan 
jag bedraga mig? Hvem Åar Tagt at det 
kommer frfci Hertigen, Hvad jag tagit 
för kirlek ian blott vara en värkan af hans 
galanterie. Ehuru det må vara, få är det 
ej rätt, at upreta min man emot den fom 
fkal göra /»ans lycka, och jag beÅöfver ej 
min mans hjelp at a/flå fådana tilbud. Hon 
upbrände brefvet i fult upföt, om auetoren 
ga/ fig tilkänna, at bemöta Åonom med det 

' fôçagt, fom Åan förtjeste.

CAPITEL XIII.

Det var blott tre dagar fen Hertigen fpi- 
fat öos Munden^ då han fkref honom 

til ialunda:
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har fa fä dagar at IHxnna til mina 

Hojen, at jag Utminfsne vil förnöta dem pä 
det angenäma fe, Därföre ber jag Er komma ' 
i morgon med Er älfkvärda, Fru och fpifa bor 
mig. Huru bögt- i härigenom gör mig jörbuna 
den Jkal framtiden vifa‘, hälft i äfven h'àïmed. 
för [kajfar min franka, fem Hr hos mig, det ef- 
terlängtade höjet at med Er fru blijva kand»

Munden bad brefbäfvaren förfakra Hef
tigen om fin underdåniga hörfamhet ocA 
lopp til fin Fru at fägna bånne med den
na för honom få angenäma nyhet. Fru 
Munden tviflade nu ej at det hemliga bref- 
vet var ifrän Hertigen. Hon beflöt därför*^ 
at vifa fit fÔragt med at neka tomma; 
men, fom hon ej ville låta fin man veta 
orfaken, få förefatte hon fig at göra fig 
fjuk, när man tkulle fara til Hertigen.

Hade hon varit beftändig i detta kloka 
upfJt, fä hade hänncs upförande varit be- 
römvärdt och bon fpardt mycken förtret 
både för fig och fin man. Men hannes 
ftund, at bhfva förfigti^- var ej ännu kom
men och des ./afånga tant fnart en före
vändning at ej följa fit förra beflut.

Dock likväl, hvad vägar jäg, fade hon 
fôr fig fjelf. En huftru tör ju gä öfveralt 
med fin man och desutom har ju Herti
gen en fnsnka J>os figi Detta mifstropnde

Ikufie
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Ikulle ju endaft fkada min man. Intagen 
af defia tankar, använde hon all flit på 
fin prydnad för at förfökra fig om lin fe^er. 
Hon hade inapt lemnâdt nattduisbordet, 
då Munden kom och berättade at Hertigens 
vagn var anländ at afhämta dem, hVarpå 
de genaft afrefte.

Hertigen mottog dem pâ et lätt, lotft 
både förnöjde Mundens ambition oCh hans 
Frus Ijelfkärlei Hans flägtinge öfverho- 
pade hänne med höfligheter. Man fatte 
fig til bords och fpifade förnogdt Då mål
tiden var Hutad, tog Hertigen Munden med 
fi^ut och bad Damerna urfägta, at han ha
de nägot at tala med Conorn.

När de kömmo allena,'lade han t jag 
har blifvit förolämpad och min heder fo
drar erfättning.

Jag har förtroende til Er och jag hop* 
pas j ej afflär at bli min fecund famt til- 
llälla min fiende detta cartel!. Hvarpå Z>an 
lemnade Conorn et öpet utfordrinçs-bref 
til en vid namn William at möta fig kl. 
8 följande morgon pä gröna parken med 
en vän i följe. Mig fker en ftor heder, fa
de Munden, och jag är glad al kunnavvifa 
min fkyldi^a tilgifvenhet. Men min kära 
Munden, fade Hertigen, jag vil j fklille nu 
firax tilftälla ionom detta. J träffar honom 
på - - - Caffehus eller fâr j där veta hvar 

han
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Aan råkas. Medan j är borta Ikola vi £öra 
et partie lombre.

A’rù Munden blef beftört öfver lin mans 
baftiga bortgång ; men det blef än värre. 
En betjänt Åom häftigt löpande ocA berät
tade Hertigens flägtinge at hännes mor 
/ådt flag, och hon fur ut helt förikräAt. 
Detta alt var få anlagt. Denna föregifna 
flagring varej annan än en gammal Her
tigens maitreffe, Ibm le/de af des vÅrlger- 
ningar ocA där/öre färdig at vara Hertigen 
til t enft Fru \Mundcn, (brydd at fe lig 
enfam med en man, hvars tankar Aon vi* 
fte, förftälde lit bekymmer och lade: Efter 
nu tredje man felar fa kunnom vi fpela 
piqvct.

, Jag fkulle aldrig tilgîfva mig, fade Her
tigen om iag låte detta tilfällc bortjjä 
utan at fäga Er det jag tilbeder Er., Han 
tog hännes hand och, oagtadt defsmotftånd, 
iyfte den med ftörfta häftighet. Mdord, 
fade Frtl Munden, ocA Hötte honom tilba- 
ka, har j /örglömr ar jag är Er väns Au- 
ftru. Min vånfkap för} mannen, fvarade 
han, gör mig intet orörlig /ör defs Auftrus 
Ikönhet. Eder mot Aärlek Ikal föröka vän- 
Ikapen för honom och jag ikal da med 
mera ifver tjäna honom. Då j gor min 
lycka, ftadgar j tillika hans.

Detta tal och Mundent haftiga bortgång
B , grf
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gaf des Fru elaka miftankar. Won ville 
fâ närmare uplysning och fade: Jag tror 
intet, Milord, at j anfer Munden för iå ne
drigt finnad, at han vill föka fin lycka ge
nom fä ikamliga medel. De äro otaliga, 
fade Wertigen, fom hafva fin lycka at til- 
fkrifva en födan bevågenhet; men jag fodrar 
ej fadant offer af honom. J.Tg Åar gi/vit honom 
en commisfion hvars orfak han ej utgrundar 
ocb jag Åadeanikaffat detta /ruentimmer, at 
han måtte vara utan oro äfver vår fam- 
manvaro. Jag ikal altid upfinna medel, 
fom ikal göra min lycÅa Åernlig för Er 
man, ja, för hela verlden. Kom därföre, 
fade Åan och böd til at taga hänne i fina 
armar, tiden är ofs angelägen och var för- 
fäkrad, at j altid Jka.1 föda öfver mit hjer- 
ta, min lycka ©cå alt hvad jag i verl
den äger.

Fru Mundens beftörtning hade gjordt 
henne flum; men Wertigens företagande 
upväkte Åänne. Hon fte/ tilbaka och fa
de : hält, Milord ; jag föragtar Edra anbud 
och jag kan intet fvara pä Edert ikamli- 
ga tal. Fru Mundens ton ombytte Herti
gens Wan gick ÖdmjuÅt til härine och fa
de: jag tilbeder äfven Eder vn?de. Vil j 
intet upoffra utan åt kärleken, få blir jag 
fa mycket lyckligare. Wål an, ja<g tilbjuder 
det Åårleks och värdnadsfullafte Åjerta. Ta^
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det emot! Haf medömfkan öfver den för- 
tviflan j ftörter mig uti c ch, tvekande fig 
fe mindre afjfëy uti hånnes ögon, kaftade 
han fig pä knä, Äyfte defs hand och vatt
nade den med fina tarar.

Sex månader förut hade Fru Munden an- 
fedt för heder at göra en få lyfande äröf- 
ring ; men nu var /»on endaft int-^en af 
frugtan för fin fara. Hon fag ft.Indi^t 
dörren ods väntade fin mans <îtcrkoinft% 
fom hon aldrig få högt önjfcat fom nu. 
Hertigen, fom nu fruktade dt't famma, 
ville nytja tiden oc/>, fmikrande fig at med 
något våld kunna vinna fit upfåt, omfam
nade hånne med magt och viFe bära han
ne; i ntffta kamare Fru Munden fatte fig 
tned^rymi&et emot och. underftödjande fina 
krafter med fit rop, fatte honom i förun
dran Hvad! vil j uttetta ofs för min be
tjänings prat, fade han. Jag vil uttetta mig 
för alt, (varade, hon, bara jag uhdflipper 
den (kam j tilbjuder. Hvad namn ger j 
den ömmafie kärlek! fide Hertigen, Jag 
«likar Er fa högt, fom mit lif och /»vad är 
Jhitt. lif utan Er kärlek? Han tog hänne 
igen i fina armar och, dä på Fru Mun
dens fördublade Ikri ingen infann fi^, /»ade 
hon varit förlorad, om hon e; af en lyk- 
lig handelte hade råmaten klåcke firäng (om 
fon med all magt fattade uti och ringde.

D 2 Vid
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Vid denna gärning lämnade Hertigen hön- 
ne med föragt och en betjänt kom in. 
Sä£ til min laqvai fide hon, at han ftrax 
hämtar mig- en portc/aife. Hertigen, fom 
ej var van vid fådant bemötande, var i 
få flor /öruudran, at han ej kunde /ram* 
föra et ord. Fru Munden, fom trugt,ade et 
nytt anfall, följde betjänten och i det hon 
vönde fi£ til Hertigen, lade: j har hand- 
teradt mig på et fött både Ader och mig 
aldeles ovärdigt och jag lämnar Er ät 
Eder egen ärkönfla däraf. //on vöntade ej 
på fvar, häftade lig ut på borggården ocö, 
aå hon fådt bärare, kom Aon hem, med 
linnet i få ftor oordning fom Aänncs kläd
nad.

CA EITEL XIV.

/Jun den hade nu lupit ö/ver Aela ftadcn 
och på alla Caffehus efter at finna 

den Aan f&kte. Då han til flut funnit och 
lämnadt honom brefvet, fade denna för
menta ovöntil honom: Det är et m/fsför- 
ftånd, fom jag fkal förft gå til honom i 
morgon att foka afrödja och kan jag få vil 
jag gärna undvika at, flås med en mån, 
fom jag fä högt »ördar ; hvarpå Aan up-

peAött
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peZ»öIt Munden en Zân^ ftund med allehan
da prat och invänningar.

Emedlertid /aade Hertigen bli/vet aldeles 
förftörd. Fru Mundew /könnet hade intaget 
/»ans hjerta, hennes lufti^het och fria vö- 
fende, famt alt det goda han var i ftånd 
at göra häime, hade fmikrat honom med 
hopp om en lyålig utgång; men det fatt, 
hvarpå Z»an blifvet hindrad ocä afflagen, 
förtörnade honom mer än fjelfva afflaget, 
och, fom /»an vifte at hon /kulle under
rätta fin man om hvad fom pafferadt, för
tröt det honom högeligen at härigenom 
Z>afva lämnadt en man, få långt under fig, 
et öpet hugg. Hans finne oroades af defla 
tankar, når Munden kom tilbaia, .glad över 
fit väl förrättade ärende ; men den blef 
fnart min/kad genom defs JkydsÄerres be
mötande, fom knaptvårdade fe på/»onom, 
Jag trodde ej finna Ers Höghet enfam fade 
Munden. Jag trodde det ej heller* fvara- 
de Hertigen ; men en bedröfvelig /aändel- 
fe föranlöt min Coufin at gå bort och då 
fann Er Æuftru mit fäl/kap ej godt nog åt 
fig. Denna föragtelijja ton gjorde Muuden 
beftört och han fade:jag hoppas min hu- 
ftru ej /örglömt den vördnad hon är E- 
ders Höghet jfeyldig. Vackra qin/olk, fva- 
rade Hertigen, har fina nycker ; men tala 
ej mer därom, Derpå berättade Munden

D 3 Äl
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fit ärende ocZ> fade, at han följande dagen 
ville komma och undfå des befalning. Tag 
Fder in^cn n öda. f aradc Hertigen; om 
jag beAöf er Er y&al jag lata Er det veta, 
Munden, fom fag atZ>anvar til befvär, ^år 
bort orolig ötver lin Skyds - herres förän
dring och fiken at få veta orfaÅen.

Han Åom uti et elakt humeur fcm ocb 
fan fin öuftru fitta i djupa tankar. Han 
befalte hanne myndigt föga övarföre Aon 
få brått hade fkildts från Hertigen. Han 
tvang mi'g därtil genom fit nedriga upfö- 
rande och jag a^tar Er högre än at tvifl? 
om Ert bifall. Hv.td vil j laga, fade Mun
den; Hertigen ör få god vön, at han ej 
bar velat förtärna Er. Er vån, fade hon; 
räkna litet på denna gemena 1’atron. Hon 
ville dö berätta Hertigens förfta tal; men 
han föll Aänne i talet od> fade med bit-* 
tert löje: Hertigen har aidrig />aft det up- 
fåt j föreftäller Er, Er /åfänga har förledt 
Er at taga di t för laftbart uplåt, fom blott 
var galanterie och jag frugtar at Edra o- 
rimliga griller har beröfvat mig min må/- 
tigafte vå‘n. Galanteri, ropade Fru Munden, 
Gud bevare mig altid fran etfadant;men 
vet Herre, at, utom defla fom j kallar 0- 
rimliga griller, få Z>adc denna Et böfta 
v<?n förnedradt ofs bagge. Huru då ? ro
pade Munden, har han något företagit?
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Dâ gjorde Fru Munden en opftändeli^ be- 
rättelfe <im alt hvad fom pafferadt. Under 
denna berättelfe bet Munden fina läppar, 
utvifte den hättigafte finnes-rörelfe och 
talte intet ord, fä at des Fru ömlades och 
ville tröfta famt bad honom ej tänka på 
en faA, fom ej hade vidare påfölgd. Ja ef
ter Ér tapka, fvarade /»an häftigt; men jag 
fer nog det, fom Er obetönkfanuéet ej fedt« 
Hertigens upförande var högft obilligt; 
men Ert kunde ej Seller urfögtas. J borde 
befinna at min lycka berodde a/ £onom 
och ej drifva faken få til det ytterfta. En 
förnu/tig Æuftru vet at undvika fâdàn far
lighet, utan at fjelf förorfaka en ftörre; 
men j öldear Eder fåfänga mera än mi^ ocä 
har dörföre mig upoffradt; hvarp* han 
^ick häftigt ut.

I’å det föttet blef Fru Munden belönt för 
det mod hon vifat vid et tilfålle, då mån
gen huftru jföulle nytjadt urfägt a/ våld.

Munden /rade elakt hjerta; men man 
måfte ock tilftå, at des belägenhet vargruf- 
velig. Han ville föra fig ftort up och um- 
gös med dem, fom voro bötre än han. Där- 
til fodrades en ftörre förmögenhet än han 
hade och juft den väntade han genom den
na Hertig förökt. Utom detta, oroade he- 
nom, at han grant kunde märka denna 
William, fom var [en ledamot af Parla

men-
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mentet, äfven vara medvetare af denna in
fe guc ccö fkulle dArföre utgrina honom. 
Detta upretade hans finne på det högfta. 
Han h.>de /odradt honom ut, om han ej 
frugtadt at rygtet a/ derma för öonom fâ 
fk mliga fak /kulle endaft därigenom mer 
utfpridas och jgöra hqnom til en allmän 
/able. Men làtom ofs lomma fil det ofkyl- 
diga urfprunget af denna öans oro

Det intryck denna höndelfe gjorde i Fru 
^/lunden/ linne är förunderlig. Det var ej 
den fôrfta fara öon varit uti ; men den var 
den förfta, fom hos känne upväkte al/var- 
famrna granfkningar ö/ver fig fjelf,

Hans obilliga bemötande och Imärtande 
förevitelfer rörde hänne mindre än fit egit 
erkönda /el, at öafva fölgt med til Hertig 
gen, då hon hade fa flor orfal, at mifstön- 
ka hans upföt. Hon blygdes nu öfver det 
nöjet hon funnit uti denna feger. Store 
Gud fade öon, öar jag kunnat förgäta at 
jag var gi/t och kunde ja£ vara fa blind 
uti mit ftänds fliyldigheter. Såfom ogift 
iunde mit upförande nå^ot urfägtas; men 
nu aldeles intet, Jag bör ju ej nu anfe 
en kärleks-/örklarin^ för annat än et prof 
pä det föfögt man öyfer för mig. Hvad för 
et underligt kreatur är ja^ ? Hvad för o- 
begripeligt finnelag öar jag? Jag har altid 
haft aifky för laflçn çcô har likväl altid

' fcfynts
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fynts efterfträ/va den, Jag har «ftundat 
mankönets högagtnin^ ocb bar gjordt alt 
det fom kunnat den förringa. Naturen Z>ar 
ej gjordt mig til en fiolla ; men ingen af 
mina gerningar utvifar et rätt ocb fundt 
förnuft. Har jag intet i de vigtigafte fa- 
Aer låtit mig af mina nycker ledas. True- 
•worth har jag afllagit för det jag «flikade 
honom ej nog ocb Munden bar jag ägtadt 
fom jag ällkade aldeles intet, och fom le
dan föga brytt fig at min karlek föröka. 
Nu fann Fru Munden at des kära fåfänga 
varit det, fom förderfvadt hänne ocb för- 
oriakat alla des olyckor. Hon fuckade Ö/ver 
fin vilfefarelfe och är förundransvärdt at 
detta ombyte, fä Saftigt, blef äfven iä be- 
ftåndigt, Hörde hon federmera med nöje 
någon 'gång på fmicker och beröm, få /ö- 
rebrådde hon fig det ftrax »ch vande lig 
fmâningom at kallfinnigt fadant a/höra,

CAPITEL XV.

T?ru Munden a/ftod nu at åftunda man- 
x foUens förundran, öfvertygad om den 
/ara fom därvid Mngde, och fyifelfatte lig 
tndali med at upodla fit vett famt atjför- 

tjena
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tjena fådant folks eftime fom Ijelfva voro 
agtnings-värde.

Hannes man brydde fig ej om at fe 
denna /örändring. Han tänkte endaft pä 
medel at återvinna fin bc/ftyddares gunft.

Han lolfade ej veta Hertigens upföran- 
de. Han gjorde fin upvagtnin^ trägnare; 
men den köld, /varmed han mottogs, jör- 
fåkrade honom det han Zade intet at./op- 
pas. Hertigen, fom väl /öiftod at hah vi- 
fie hvad fom pafleradt, fåg honom med 
a/fky. Ah ! huru många likna ich; Herti
gen häruti.

Fru Munden fick detta umgÄlla, Des man 
anfåg h<ïnne fom ordfaLen. Han /örban- 
nade fit ä^ten/Äap oc£ gick få långt at han 
hatade den/an förr hade tilbedit. Hon al - 
dri£ fade ejler gjorde något, lom var ho
nom til nöge. Hade hon ändå ha/t nå
gon at /örtro fin fcrg, få hade det varit 
hànne en flor tröft ; men hannes flygtig- 
het hade ej lemnat hånne någon nïtt vän, 
Dock fände lyckan hänne en, fom hon 
minft tänkte på.

Fru Lorcit, /ordom Mabell kallad, var 
nu kommen /rån Landet och Fru Munden 
råkade hänne /os en Köpman Hon fåg 
hånne med någon oro, i anfeende til om- 
ftändigheter i des letnad, fom Zon ej med 
îiknô'gdhet åunde tänka på. Defla bäg^e 

vän*
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vånner om/amnade hvnrannan med myc
ken kärleA och lyckönikade hvarandra til 
deras ombytte ftånd. Då deras handel var 
.gjord och Fru Loreit få,g Fru Munden ej baf- 
va v<gn, lemnade hon Z>ânne fin at /ara 
Z>em uti, famt ikildes af med mycAen vän- 
ikaps-betygelfe och löfte at fnart fe hvar
andra.

Fru Munden gLddes at nu ha/va en 
và'n, fom kunde dela kännes forg och rå
da hanne. Bäg^e hade altid ha/t enahan
da grunder. Et olika uptörande Z>ade en- 
daft hindrat deras/?rtroende ; men, Fru Mun* 
den /öråndrad, var nu det fom Fru Loreit 
altid varit och intet hindrade nu deras 
närmafte förbindelfe.

Fru Loreit mottog fin vän, fom hälfade 
på hanne /oljande dagen, med en ange
näm upriktighet Fru Munden, fom /örefatt 
fig at ej nämna 'Lruivtorth, vånde talet få 
behändigt, at Fru Loreit màfte nödvändigt 

,lemna />änne den underrärtelfe om honom, 
fom Aon fa />ögt åftundade veta. Det be- 
hc/s ej, fade Fru Munden, at /råga om j «ïl- 
ikar landtle/naden. Ert län^a viftande där 
bevifar det nog. En forvelig Åändelfe, fva- 
rade Fru Lorcit, uppehölt ofs längre än 
vi hade /örmodat. Sedan vi varit 14 da
gar hos ofs och 6 veckor hos Fru Wellair, 
/oro vi til fierr l'ruewortb, Ffela Adelen 

x där-
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där omkring fam'iacjes at lyckön/ka honom 
des /emkomft: ocb ågtentkap. Hans hus är 
aldrig »de, han nyttjar fä väl fin vakra 
egendom, at ingen mifsunnar Aonom den 
och /’an äger en ahnän /ögagtmng. Vi 
voro uti våra böfta nöjen, da et häftigt 
och forge/nlt dödsfall /örbytte var glädje 
i bittrafte.forg Et döds/dl! ropade Fru 
Munden. Är Herr Truemrtb död? Nej, fva- 
rade Fru l.ovcit i det hon tålde några tå
rar, fom åtanAan a/ denna forgeZ>ändelle 
utpråflade, Truetporth le/ver och jag hop
pas långe til fina vänners glädje: ty han 
år vift denvördafte man fomgifves; men 
det är hans Öl Ik vörda .fru fom är död.

A/d är han redan Änkling? ropade Fru 
Munden. Ja, fvarade Fru Lorcit, de le/de 
ej mer än 3 mängder tilhopa, Wi anfå- 
go i början /ännes fjukdom /ör mindre 

- /arlig; men den vifte lig til flut vara Aop- 
por a/ det /arligafte flaget, fom äfven /ör- 
Åortade hännesÄi/. Ah! hvad beAlagans- 
vördt det var, fade Fru Munden, ocb Herr 
Trmtoörtb förgde völ mycket. Ja få at vi 
frugtade /ör hans li/. Riddar Bazil möfte 
/brglömnaa Un egen del i forgen /ör at trö- 
fta fin vän. T va månader efter detta döds
fall yftulle virefa til London, då en olyk. 
lig händelfe, fom tröffade mig fielf, up- 

/JLöt vdr refa Ön en tid, En flöt förorfaka-
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de mif mifs/all, Tom fade /arli^a /öl^der. 
]3£ là^ l<sßge til ian^s ocfmâfte fcderme- 
ra bruÆa brunnen /orft vid Briltol och fe
dan vid Bath. Andreren, dà min hälfa 
var aterfiald, ha/va vi be^i/vit ois hit, True- 
Worth har ej vant med ois under defia re
for. En Parlements ledamot a/ hans pro
vince är déd och vi htfva. med nöjehördt 
at fan ät utvald i des Italie. Sc! fade 
Fru Lorrit, var hiftoiia och om 'vi intet 
haft. no£ forgeärnne under vår bortovaro, 
fru Munden tackade och tO£ a/lked a/ fin 
vän Fru Lorcit, fom lofvade fnart fàlfa pä 
fänne tilbaka.

CAPITEL XVI.
AÆan fan tänka at Fru Mundens finne var nu 

föga roligt. Nyheten hon fördt upväk- 
te hos hänne tufende tankar, oef, ehuru 
medlidande hon annars var, Idnde hon ej 
den rtfrelfe öfver detta dödsfall, fom hon 
i annat fall fade länt. A fund var främman
de för defs Zijerta, likväl, fedan Trueworths 
giftermål med Harriot, kunck* fon ej af- 
holla. fig ifrén at fikvlla Himmc'en för 
orättvis och, Zon markte nu emot fin vilja 
en hemlig glådje bos tig at fe Trtwoorth 

fri.
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fri. Hade Fru Lorcit vitt den oro hon fin 
vän förorfat.it fà />ade km vifferligen fpa- 
raL hänne den ; men hon hade aldrig trodt 
hänne Åyfa någon kärlek tör True\verth. 
Faftän Fru Munden fôrtrodt hanne all fin 
forg och betymmer, fä /rade k>n litväl för- 
tegadt det, fom angick Truetoorth och vift 
var den, lom hänne-mäft plägade. Fru 
Lorcit hade förutfedt dels fvåra öde. Häm- 
nes man kände Munden och, när han fict 
veta detta ägtenlkap, tviflade åän ej det 
/kulle för Betfy blifva olykligt De bekla
gade hänne och fökte på alt fått torlkin- 
grar hännes änglian. De uptäntte alla fli^s 
tidsfördrif och hade hänne hos fig fä län
ge och la ofta, fom hon tundeutan at för
tärna fin hustyran.
Fru 7Wwwå*w'hade öfvergifvit alla fina för
ra flygtiga bckantjfciper ; men km var ej. 
gjord för enfamhet, Nu fann hon i Fru 
Lorcit en vän, lom var hänne i defla fina 
omftändigheter nödig och öfvertygade /rän
ne, at dygden kan älven lida anfiändiga 
nöjen, när man' delar dem med agtnings 
värda perfoner. När /on en dag kom fent 
hem från Fru Lorcit, anmä'te kännes laquai 
en qvinna, fom be^ärte lofatftrax/å tala 
med hänne. Sä^ Aänne, lade /ron, at ja£ 
ej vill fe någon vid denna tiden Laquaien 
kom igen och fade, at hon ej ville gå bort 

utan
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utan at få tala med /ruen. Se £vad det 
ar, fade Fru Munden til fin kammarjungfru, 
fråga hannes namn ocb hvad bon vil. Om 
hon ej vil ftfja det, få haf hönne bort. 
Hon undrade hvem det fkulle vara fom 
kom. i ffdan otid, då hennes Åamarj ungfru 
Aim igen och fade: Oh! min Fru, det är 
ingen,gemen quinna, det Är en Jkon Dame: 
det fes af hårnnes mine och kläder Men 
det mafte bafva han At henne något befyn- 
herligt ; ty Z>on har ej annat än fin natråk 
på fig, hannes htifvudbonad är helt /örfiörd 
och /»året hängande ned åt halfen. Hvem 
är det? Hyad veil hon? /rågade Fru Mun
den häftigt. Det vil hon /dr ingen annan 
fäga än för /'run, fvarade kamarjung/run 
och jag ber Frun vill komma ut til han
ne. Hon Z»ar vift intet något ondt i finnet.

Fru Munden betänkte fig något, öndtli- 
gen lät hon hänne Aomma in, fen hon 
be/alt fit folk vara i beredjftap, om bon på
kallade dem. Jion kom in och Fr« Munden 
tyAte fig ha/va fedt Z>änne fi>rr; men kun
de ej «r/findra fig Z>var eller n#r. Den 
okända uplyfte hånne fnärt. Hon kaftade 
fitç för hänncs fotter och fade gråtande: 
Min Fru, j har en gäng filbudet mif 
Er van/kap, ja^ tordes den ej antaga, ja^ 
Var den intet värdig; men nu utbeder jag

Ed&rt medlidande, Ja^ har intet Z>opp, 
in-,
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ingen tilflygt, ingen iäkerhetutan hos Er. 
Nu kände Fru Mumien igen, at det var den 
Jköna /rätnlingen Åoii hade fedt bos Köp
mannen. Hon uplyfte häfine, /orfäSrade 
hänne om fit nöje at trolla olydiga oc/> i 
fynnerhet dem, fom tycktes det /örtjäna fi 
väl, fo.m öon, Gi/ve Gud, fade /rämlingen, 
,at berättelfen om mina olyckor ej /u Hö
rer denna goda tan^an; men aö! uödfakad 
at intet /ördclja för £r, kan /’ända j nekar 
mig ovärdigan Eder Z>jelp. Edert /öriroen- 
de intager mig redan, fade Fru Munden, 
hvars nyfikenhet ökades. Jag måfte då, 
fade /rämlingen gråtande, göra en uprig- 
tig berättelfe om mina /el. Jag beäö/ver > 
all Eder godhet at urfägta mina ungdoms- 
villovägarjocä obetänkfam/>eter, och fk.A jfi 
fe bedröfliga fölgder af en /öragt. nsvärd 
/å/ånga och en otidig ambition. Defla li
fta ord gjorde et intryck bos Fru Munden, 
fom den bedröfvade /rämlingen ej kunde 
tnäka. Sedan äon aftorkadt fina tårar, bör
jade äon fin berättelfe fålunda.
-Jz -Jz -Jz Vz -yLr »Jz Vz xlz ^z -si- <z -Jz >tz -'.’Z -<z .lz »P >|z ^lz ~>tr -4^

Mad OISE I. LE

I£ RO(XUELA1RS 
HISTORIC

X/Tit uttal röjer at jag är cn /rämling. Jag 
1VÀ jjj. /5dd i paris, doter a/ en Adels

man
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tnan vid namn Roquelair. Min fader fpar- 
de intet vid min upfbftran, fom kunde gö
ra mig lykh^ och upfylla det goda tapp 
han hade om mig", fom han allkadc niait 
af alia fin a barn. Men ah! all hans omforg 
har cj tjent til annat än göra mig den fä 
mycAet ovärdigare.

KnaptHtdc jag 15 år, dä Hertigen af* ** 
blcf rörd uta/mit utièende. Han fä^ mi£ 
en dag, da jag promenerade vid Thuilleries 
med en af mina bekanta Han kom til ois 
och berömde mig med fådan art och be- 
lefvcnhct, at jag blef rörd ocb förtjuft Jag 
lar fådt veta at, fedan hanlemnatofs, har 
han ut/otyfcat mit namn ocllemvift. Dagen 
därefter, dä jag lom trän medan i St. Sul- 
pice, lemnade man mig et bref, fom jag 
med glädje fann vara frän Hertigen. Det 
var fult af omåtteligt beröm och betygan
de af en evig kärlek Han flöt med at be
gära et möte pä famma ftälle, ibm han 
iedt mi£ dagen förut och utfatte timman 
därtil.

Jag var få fvag at famtycka och min 
förnäma äl/fcare var påutfdtta fiälletförmig. 
Han motte mi^och ytrade fä ftor, iomup- 
rigtif kärlet. Han uttömde de prägti^afte 
tilbud ocö, för at befmyck i dem, böd lan 
til at öfvertala mig, det vara bätre blifva 
maitreflc åt en man af hans ran^änluftru

K åt



ât en fîmpel Adelsman. J<ig var ej beredd 
at fvara och, at fàjga fanningen, /ann jag 
för ftort nöje uti at höra honom. Min tyft- 
nad var i förftone mit Åjertas tolk; men 
åndteligen fade öfven min mun, at jag hörde 
Åonom til. Kan Åända jag eftergaf mer af 
fåfänga än kårlek. Ehuru det' må vara, la 
kommo vi öfverens, at ja^ efter 3 dagar 
/Zrulle flygta ur min fars hus och begi/va 
mig tiletftälle, forri.hanutnämde, Men min 
/ar Åade fådt veta vår fôrfta fammankomit 
och därföre lät noga bevaAa mig. När han 
nu fick höra detta fednare möte, fögÅan fin 
frugtan vara grundad och låt därföre hålla 
mig fången. Men hvad .gör intet pengar? 
Hertigen vann en af min fars betjenter och 
med hans hjelp kom jag ut en natt, då alla 
fofvo. En vagn väntade mig vid ändan af 
^atan och förde mig til et präktigt hus, där 
jag träffade min ällkare.

Jag lefde med konom i 2 år utienlaft- 
värd yppighet ocå öfverflöd, fom likväl 
tyAtes fåttami.g ibe/fcyddförr all den Ikymf, 
fom et fadant lefnadslätt med fig förer; 
men begärelfe ocå vanartighet förderfvade 
mig. Man anklagade mig at hafva varit Her
tigen otrogen och han trodde det alt för 
lätt. Han öfvergaf mig och återfände mig 
Utan minfta hjelp.

Min far, fom ej tänkte pä mig utan af-

64 Fröken B. THOUGHTLESS
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Iky, bief lik val rörd ôfver mit elände och 
pä min fl^gts förbön famtykte han at â- 
tertaga mig; dock under vilkor,. tjagiku e 
gâ i klâüer långt från Paris Jag Au de 
intet bätre beflut /atta, jag mottog det och 
Rouen bief utfedd därtil. Alt var färdigt 
och jagyftulle refa, då lyckan förde til mig 
Herr 'Lhou&hileff - - J är beftört min Fru, 
fade Madern. Roquelair^ feende Fru Mundens 
fötändring ; men j bitr det än mer, då j får 
veta at jag är den olykliga, fum Er bror 
fört med fi£ från Paris och för Åvilken j, 
utan tvifvel, fattadt et billigt föragt Fru 
Mundens förundran tillät könne ej fvari, 
ion bad hanne allenaft /ortfätra fin berät- 
tclfe, fom hon äfven^jotde på följande f«tt.

Herr Thvu&htlefs vi'te mit äfventyr ; men 
£an /attade likafu't tycke för mig. Min af- 
Jky för Klofter-leinaden, verldens rtteller 
och det mäfl ö/vertalande, kärleken, lemn ide 
mi^ fhart til öans åitundan. H\n bortröfva- 
de mig, vi flegoom bord, ochkommo lyk- 
ligen til London, Åvaräft jag i början lei
de i hans åus i famma anfeende, fom jag 
varit hans Fru. Men lyckpn, fom Ett fig 
för at /öriölja mig, up/ylte hans finne med 
jaloufie, hvarigenom jag mycket lidit en 
läng tid, fomandteligen idag Hutades med 
mit fördert'. Han började med at betaga 
mig alt fältkap, Han tillät mig en gäng

Ez de
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de olkyldigafte nöjen och midt uti London 
lefde j ig fom uti en ökn. Denna förlkräc- 
keliga natten har fynts fanna Z>ans mifstan- 
kar. Köpmannen hos övilken j ïàç mig, 
hade burit til mi£ en klâdninç, fom jag 
Ikulle Z>andla. Herr Tbougbtlejf kom bom 
och fick veta hvem fom var bos mig Han 
fpran^ up ocb, fom />an fann, ja^ vet ej af 
4vad /jändelfe, min dörr tilftängd, bröt han 
den up och med blott värja fvor at up- 
offra ofs bäg?e åt fin Z>ämd Köpmannen, 
för at undvika öans grymhet, hoppade ut 
genom fönflret och Herr Tboughslefr lopp 
ut at förfölja honom. Ja^ vet ej hvad vi
dare /kedde; ty, fruktande för mig fielf, 
flydde jag utan at veta hvart. Utan flägt, 
utan vönner, utan bekant/kip var jag al
lena pä £atan utftåld för, kan hända, ftörre 
farligheter. Då lom jag L6og Er, min Fru, 
och Eder godhet och ädelmod^af mig hopp, 
at j ej /ftulle afflå mig en tilflygt bos Er, åt- 
minftone för denna natten, tils jag vetZivad 
jag /kal företaga, och ( det är därom jag 
Eder nu ödmjukaft bönfaller.

Här (lutade hon fin berättelfe och, ehu
ru Fru Munden lag ^rant at Damens för- 
täljelfeej var i alla delar lann, trodde bon 
fi£ likväl ej böra neka hånne denna bjet- 
pen. Hon befalte anrätta en fän g och, le
dan hon ledlagat hänne i des kammare, 

begaf
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be^af hon fig til fin, at begrunda denna 
fallfamma händelfe.

CAPITEL XVII.

jpru Munden väntade länge pâ fin man;
efter /?on tykte fig ej böra Z>å'rbcrgcra 

en fädan gåfi. utom des vett/knp; men, fom 
han ej kom, mafte honlåggafig Når hon 
rätt betänkte denna Ziändelfe, fattade hon 
därom fö^a god tanka. At Hertigen pâ en 
blott mifstanka förjagadt en Flicka, fbm 
han hade fa högt äl/kat och at hannes bror 
låtit förleda fig til fadan hetfighet utan ^o- 
da /kål, kunde £on aldrig tro. Utom des, 
Var det ej rimligt at en Köpman/kulle Aom- 

i ma pâ få oanftändig tid och lefverera eri 
klädning, å'n mindre, at han /kulle vara 
inftängd med hanne, om ej därunder var 
hä^ot laftvärdigt förbor^adt. Hon förtröt 
redan at hänncs höfligået, fom bon vifat 
denna /rämling utan at känna hanne, ha
de inblandat hänne i en lå laftbar åändel. 
Hon frugtadcäfven, at Mnnes bror, fa up- 
retad, lom Mademoifclle Roquelair berät- 
jtadt, hade begädt någon vâldfamÆet mot 
Köpmannen. Hon Z>ade ingen ro hela nat
ten ocb morgon bittida fände hon til fin

bror
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bror at /ira des tilfiånd. Man fade <&an 
mådde välocbvar ej ännu upftånden. Den
na underrättelfe ftilladc Fru Munden och 
hon gick in til Mademoifelle Ro quel dir, 
frågande i Ævad Z>on kunde tjena hånne. 
J?ag vore ovärdig det lit, fvarade hon, fom 
j fa ädelmodigt frålft, om jag begärte nå* 
got fom kunde förorfaka Eder brors ovän- 
J&ip Jag hoppas ingen förening, jag har 
hinge nog fuckit ö.ver min /kamliga lef- 
nad, utan at lunna förmå mig at ö’ndra 
den Nu ön/kar jag ej mer än at i et So
fter bortgömma mm /kam for verldcn. 
Ah!ändå en alt för hederlig tilflygt för en 
få laftftill fom jag. Häpnes ånger ocZ> forg 
fyntes få uprigtig, at Fru Munden rördes, 
och /;on b t flöt bo? fig at föka förmå fin 
bror hjelpa />änne härtil.

Ert land, fade Fru Munden, tilbjuder E- 
der många fådana tilflygts-orter, detårbäft 
j utväljer en af dem och, om j framhär
dar j detta goda upfat /kal jag göra mit 
b'lfta at det befordra. Ach ! ropade Made
moifelle Roquelair, jag beder himmelen om 
ingen /örre nåd. Mina olyckor ha/va öf- 
vertygat mig at ingen rätt lycka är utom 
dygden och dens ftörfta fä^erhet är Reli
gionen Om jag kommer innom de heli
ga mur. r. hvanfrån Eder brors kärlek mig 
afvändt, fkal jag yftatta mig vara nog tydlig, 

\l ben
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Den medlidande och fnartro^na Fru Mun
den tröftade henne det bafta hon kunde. 
Ehuru , fkyldig hon må vara, Tade />on vid 
fi/ fielf, få kan ej min bror annat än a- 
terfläfia /;änne i det tilftånd han to^ hån- 
ne och gifva henne medel at komma i et 
kloftcr, Under de (Ta tankar kommer /»ontil 
iin bror. Han /;ade haft en orolig natt ocb 
var ej än upftåndcn. Han Z>ade ällkat Ma- 
demöifelle RoqueLifr få Mgt, at han var i 
tanka at jjifta fig med Z>änne; men en när
mare kundlkap om hennes egenflcaper ha
de lyM^en /rZrlfb honom* Han Åade trodt 
lig fäker bm hennes perfon ; men, feende 
fin kärlek bëfviken, fin varfamhet få
fäng, förorfiikade det honom de häfti^afte 
rörelfer. Mademoifelle Roquelairj böjelfe 
var alt för laftbar för atåunna vara crÅän- 
fam. Hon ä!/Åade intet, utan fit nöje, ja£ 
y^ullc föga lösagt\ghct. Alt var för Z>änne 
lika ocb en Köpman var för hänne i det
ta affeende få Aär fom en annan karl. Den
na här hade fvarat pâ bennes gifna anled
ning och hm kom, ' under förevendnin^ 
af någon handel alla da^ar til Æenne. Hon 
hade honom hos fig til Herr Thoughtlefr 
kom hem, fom ^emenligen fkedde Z>elt 
fent. Men denna ^ån^ kom han förr än 
vanligt och uti et elakt lynne. Han hörde 
en Aarl fleratta och han ropade fin betjent.

Hvem
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Hvem är däruppe, frågade han. Tn^en 
utan galanten -köpmannen hos Mademoi- 
felle En köpman là fent pä qvällen, fade 
Tbou&htlefr. Har ban varit länge där? 3 til 
4 timmar fade betjenten. Det var en lång 
vifite fade Thoughtlefr. Säg Madern, at hon 
kommer ner. Hade denna oförfigti^a fökt 
/ôrbinda fig nå^on i öufet, hade Æon blif- 
vit underrättad ; men hon hade gjordt iij 
törhatelig genom fit /jördragna och be/al- 
jande väfende dcä juft denna, fom Thoutf- 
lef talt vid, hade hon värft bemött, hvar- 
/öre £an var glad at fe fin Herre pâ fpå- 
ret at uptäcla det han ej tordts uppenba
ra. Han fann Aammardörren ftängd och 
kom /ull af glädje at berätta lin Herre det
ta. Tboughtlcfs förbittrad,1 gâr up, flôter 
up dörren och Köpmannen hade cj annan 
undflytt än at hoppa ut ^enorn /önftret. 
Infama djur; fade Tbeugbtlefr til M. Roque- 
lair, dit ftraff Jkal ftrax komma; men jag 
/kal begynna med din ovärdiga äl/frare 
och lopp få ut pä Jafarn Hon ville cj af- 
vagta verlan Jaf öans grymhet, utan Imög 
fig ut, fom hon berättadt.

Thougbtlefr kom imedlertid til Köpman
nen och fann honom i ct ömkansvärdt til- 
fånd, fom förbytte hans vrede'uti medli- 
<Kmde. Den arma ftackaren hade afbrutit 
lä^ge benen, Då han fäg Tbougbtlefr, fam- 

lade
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lade &m alla fina krafter för at ropa nåd. 
Tbougbtkfr lät fit /olk bära honom hem til 
fit hus och gick at leka M. Roquclair. Hon. 
vat då borta och tviflade äan ej det hon 
ju a/vikit genom porten, iom blifvit lem* 
nad open under bulret.

Han holt på kläda fig, när lyftren kom. 
God morgon, min fyller lade />an, ja/j vän
tade ej den fägnad ; men ävarför? få bitti- 
da. Det är bittida för Er’, fade Fru \Mtm» 
den\ men ej få /ör mig fom förer en or- 
dcntelig le/nad. Ja^ har igdig ftådt bitti- 
dare up än vanligt a/ kärlek för Et. Af 
kärlek för mi^, lade Zan, hur Æd jag det
ta förftå? Jag kommer at tala med Er om 
M Roquelair fade Fru Munden. Om M Äo- 

lk/quelair, ropade Tboughtlefs, känner j detta 
gemena kräket. Då berättade Fru Munde» 
huru hon förft fedt hänne hos köpmannen 
och huru des då vifta höflighet mot hanne 
Z>ade ådragit hånne denna äändelfe. J fer, 
fade Thoughtlcfr, hur farligt det är at göra 
bekantlkap med foU, fom man intet kän
ner; men hon hat aldrig at vänta någon 
/Örfoning. J lärer ej tro, fade Fru Munden 
at ja£ /Öretager en flik underhandling. 
Det angår mig ej heller at förfvara äånnes 
upförande. Det är Er heder fom mig in- 
treficrar och ja,g treu Er förbunden at hjel- 
pa hänne in i et klofter, /»varifrån hon lä
ger at j Æindradt hänne, Det
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Det är fnack, fade Tbougbtleft. Noj tal
tes därom; men hannes elaAa böjelfe var 
altt för mycket däremot. Elak böjelfe, fade 
Fru Munden, kan bätras a/ fornu/t, för/a- 
renhet ocb motgång." Jag tror öännes ån
ger vara uprigtig ocb hvad Ifom då var 
hännes aflky år nu Z>ånnes âftundàn. Hon 
talte ined fådan ftyrka, at Tboughtlefs, e- 
huru upretad han var, kunde intet motftä 
j&änne. Jag/^al befinna mig, fade han, och 
begärer endaft et dygn. Imedlertid ber 
jag Er låta Edc-r ovärdiga çâft veta at hon 
fkal härifrån af hämta alt hvad hänne til- 
Aörer; ty jag lvil intet ha/va hos miç fom 
år hännes. Fru Munden kom bem /örnögd 
och full af godt Z»opp.

CAPITEL XVIIE

A/Tademoifelle Roquclair ytrade fin taCk- 
. ’ famöet för Fru Munden med få röran
de ord, at Fru Munden ej ringa ftyrktes i 
den goda tankaj £on /attadt om bärmes 
förändrade och ängerfulla finne. J är fiel/- 
va godheten, min Fru fade hon,* men ja£ 
blyges at ännu ha/va en bön til Er. Ja£ 
bar ej vartt mer än y månader h\r i Sta
den ocb är ^elt /rammande. Jag har til
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Er i en lyklig ftund tagit min /örfta til- 
flygt, Aunde jag fmikra mig at j täckes 
fortfara i Ert be/féydd för en ovärdig tils 
Er brors fvar fas. Efter något betänkande 
ivarade Fru Munden \ ehuru det är röga an« 
fiändigtat j länge viftas uti mit äus: dock, 
efter Edra affairer lärer fnart blifva afgjor- 
de, fa Jkä\ ja^ ej öfvergitva Er förr an j 
är färdig at lemna Riket. Beftäll därf’re 
om det j har hos min bror och jag Jkdl 
befalla mit /oik at dei blir hitburit. M.Äo- 
quelair ville ‘begynna å nyo betyga fin 
vördfamma tackfamhet; men Fru Munden 
ville ej börs. den. utan gick ut at beflälla 
om fakernas a/hemtande.

Fru Munden var utgången innan hannes 
man ftod up, därtöre var nu hannes 
förfta göromäl at berätta honom alt hvad 
fom med den främmande hade pafferadt. 
Han Zmrde det med flörfta åalliinnighet, 
Utan at ^illa eller ogilla äännes upförande 
och med den föri^teliga tyfthet fom han, 
alt fen händelfen med Hertigen, altid vi
fat. itrax äan fpifat gick Aan ut, at efter 
fin vana ej komma in forän långt på natten.

Fru Mundens goda Ajerta tillät hänne ej 
gä ut. Hon använde Aela dagen, dels at 
tröfla den bedröfvade M, Roquelair, dels at 
ftyrka hänne i des goda upfåt. Daçen ef
ter lat 1'r.u Mundens bror veta, at för han
nes förbön ikul och tör at aldrig mer få
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fe den, fom honom fö grufveligen befvi- 
Idt, ville han gifva Zänne medel at Âomma 
i Softer, bad fin fyfter/oljande dacçenAom- 
ma til honom och lo/vade en vexelpåden 
nödiga fummanför M. Roauelair at ly tt a i 
Boulogne.

Fru Munden wnderrättade Zanne Z’ärom 
ocZ> for dagen efter til fin bror. Hm lät 
hänne veta at ännu pä 2 da.g.ir vore intet 
til förande, emedan den, fom (kulle ut- 
gi/va Vexel-bre/vet, var reft på landet. 
Det är mig högeligen emot!, fade Fru 
Munden, jag tycker ej om uplkof haruti. 
Ha/ ingen oro hirö/ver, min fyfter, fade 
T bought left ; men l^t M Roquelair få vitt 
hålla fit iö/tc, fom jag jftal 2>ålla mit. Fru 
Munden for därpå hem /ornögdöfver den
na nya lofven, drömmande intet om hvad 
gru/velig lön hänne för fina trogna tjen- 
fler bereddes.

Munden Zade ännu intet fedt M. Roque- 
lair- men hvad han hade Zördt retade ho
nom. Så fnart hans Fru var wtgången, gick 
han til denna /arliga /rämlingen. Hon var 
enfam och fatt i djupa tankar. När Zonfiig 
Conorn, fteg hon up och hälfade med den 
vördnad lom hon var fin belkydderjftas 
man Ikyldig. Han lät hänne fatta lig, be
klagade Zänne, berömde des (könZet, til- 
böd fin tjenft och (lutade med at fötaZän-
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ne förftå, om hon ville ofverlemna fig ho
nom, /kulle han /katta lig Jyklig. Hon be- 
^örte ej bätre och var lått öfvertald. In
nan de glides åt vifle de åvarannan fa 
mån/a kärleÅs-pro/ fom fruktan at biifva 
ö/verrumplade, lunde tillåta och kommo 
öfvertns at mötas k] 6 vid 1'ortugifi/ka 
Amba/Tadeurens Capell.

Vid Fru Mundem hcmAomft vifade den
na nedriga fiälcn flor forg Äfver detta 
iijyfco/. Ja£ vil åa, fade hon, använda 
denna tiden til bikt och /kal nu i afton 
gä ut och lätta mit Camvete frän des tun
ga fynda-börda. Sa ville denna oguda^- 
tiga med Religionens täcke /kyla den ve- 
derftyggeli^a gerning hon ärnade bedrif- 
va. På uttåtter tid mötte hon Munden, fom 
förde hânne ti! et ftälle dår de fritt kun
de föla fig i laften.

At ej för lång frånvaro /kulle upvåcka 
mifstanAa, ^ Ides de nu /Arr Än de Ön- 
/kadt, fedan de up/unnit nytt medel at rä
kas. Vid hemkomften fäger M. Roquelaiy 
til Fru Munden, at hannes y&riftefader om- 
tait en Engel/k Dame, fôm gjordt fit no
viciat uti kloflrct i Boulogne och nu kom
mit til London at hälfa på fin Ilagt och 
taga af/ked. at hon fnartyfrulle refa tilba- 
ka til Boulogne, at den goda fadren lo/- 
vadt /ëlja hänne til Damen ocä at åon

VÏ11&
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ville ön/fta /å komma i hännes fällkap. Fru 
Munden, utan mifstroende, lycAÖn/fcade han
ne ocö rådde at ej förfumma denna lägen
het. Men, at ej uppehålla lafaren med 
läng beråttelfe om fa ovärdiga faker, iâ ■ 
vil ja/ endaft fä/a, at det ena möte lade 
grund til et annat och Fru Mundens lätt- 
trogenbet /öröAade delfas lail fulla nöje.

Imedlertid kunde dt ta ej vara länge. 
Tbougbtlefs Æade lemnat fin lyfier en vex- 
el at i Boulogne lyfta 300 guineér och 
bedt äänne ofördröjeligén göra fig od» 
honom af med dehna månni/ftjan, cchFrU 
Munden, fom hon vu bief da/eligen met 
belvärlig, yfcyndade på öänne at relä.

Detta bekymrade våra ti’y&are. M. Roque- 
lair, fom yttrade fig håldre vilja dö än 
y^iljas vid fin köra Munden, foktc ötvertala 
honom, at hyra hänne et öus;: men hon 
kände ej 'mannen. Han afvände det för- 
fla/et och Fru Munden bief ännu en läng 
tid med åtfkilliga /örevlndningar tagen 
vid nafan.

Orolig 6/ver alla dclfa up^tf och på 
fin brors i/rigare påyrkandt, beflöt hon 
/öra flut därrhed.

En /âng dâ M. Roquelair hadelommit 
fient på natten in, går Fru Munden til han
ne om morgon och med få floralfvarfam- 
öet, fom af des /oda hjerta kunde väntas 

tik
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tiltalar häjjne fåledes: J Nommer alt för 
fent in om qvällarne, Mamfelle, för en 
fom vifar fa flor längtan at fera et enfamt 
ccZ> gudaptipt lefverne ; men jag hoppas j 
fnart betriar mip från all oro för Er yftul. 
Jag fkal ej längre vara Er.til laft, fvarade 
M. Roqiielair, än til den Engd/ka Damens 
a/refa, fom jag nämt. Nå väi, fade Fru 
Munden, få må hon taga Er til lig i fit 
hus; ty jag kan ej längre hafva Eder hos 
mip. J körer väl intet ut mig på, dörren, 
ropade M. Roqtteläir. Jag . Aoppas j intet 
tvingar mig, fade Fru Munden, til en per
iling, fom fa högt firider emot min natu
rell, Säg ernot Er magt, fvarade denna 
otör/fcämda Flickan oc/j fiep in til Z*änne 
med en fräckhet utan like; ty jag tror 
Herr Munden är herre i hufet och jap yfcal 
bh/va qvar få länge jag vil, åtminftone 
ill des han flper at jag jftal gå ut.

Fru Mundens beftörtning kan ej befkrf- 
vas. Hon kunde ej tro at denna qvinna, 
fom nu med fadan djerfhet ville befalla i 
hannes hus, var den famma, fom för nå
gra dagar fen på fina Ånä bekände alla 
fina lafter. Herr Mundcn\ Herr Mundcn\ 
ropade hon och kunde ej fäga mer utan 
fpranp til fin man, fom var ej ännu på
klädd. Hon kaftade fig i en länftol oc^ 
med brinnande if ver berättade huru hon 

kblif-
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blifvit bemött. Härpå (varade fran med en 
förtretad mine: jag ber Er,’bry éj mit 
hufvud med flika galcnfkapcr M Ro- 
quel ai,- är Eder gäft. J.ag blandar mzg ej 
uti Edra trätor. Jag hoppas, fade dâ Fru 
Munden., at jag får köra ut henne ocb låta 
iéenne fe, at hen ej Aan vara qvar emot 
min vilja/ Nej, mm Fru fade Munden med 
förakt; j torde vilja hafva mig at deltaga 
i Edra darfkaper ; men jag lärer e; begå 

,någon otidig vâ'dfarrihet för at behaga E- 
der, J /år draga Er Zrôrutur fom Eder be
hagar. Han hade nu Alädt pä fig och gick 
ut, utan at venta på fvar. Hvad för gruf- 
veliga tankar orf kade detta upförande 
hos Fru Munden, Kärleken hade väl in
gen de! uti, de rörelfer hon håraf kände; 
men all Z>ännes Aallfinnighet Aunde ej gö- 
ra b'dnnQ kånflplös för et id bitande fbr- 
agt. Hon gic/< i fin kammare med den 
häftigafte finnes oro,

-4H -&H ^-3

CAPITEL XVIIII,

T>S Fru Mundens tårar hade något lät- 
tadt des finne, tänkte hon på hvad 

utväg hon borde taga, i/ännes finne var
ej
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ej fvartfiukt; men denna flickans o/örfkäm- 
da fräckhet och des mans upförande öp- 
nade hanne ögonen. Hon tviflade ej om 
deras bekant/kap.

HvarAen Guds eller verldfli^ lag förbin
der mig, fade hon, at längre lida denna 
tyrans otrohet och föragt Jag Zar ful^jordt 
min Ikyldi^het, ja^ /ftulleäfven ha/va^jordt 
Conorn lyÆlig, om han velat. Hvaxjoxo af* 
/kuddar jag mi^ intet et ok, fom mi^ få 
län^e tryZt, dä jag därtil Zar få Hort Ikäl ? 
Men Zion ville ej /örhafta fi^. Det var ej 
nog för hänne at vara ren i fina egna ö- 
gon, Zon ville äfven at des flägt/kullean- 
fe hanne där/or. Hännes bror värden fom 
for fl borde Zöras och beflöt gä' til honom ; 
men, fom hon /örut hade nödigt ^ära nå
gra anftaltcr, i fall Zännes bror funne för 
godt at hon ej borde komma tilbaka, fa 
lät hon kalla fin Kammar-pi^a til at lägga 
fina lakcr tilhopa Den ftackars fliefan fom 
äl/ftade fin Fru, piffade iätt orfiken ccb 
Æunde ej af^älla fig /rån tårar. Ach ! AZ1 
ropade Z>on, hvad för olycka at denna o- 
värdi^a Franfylkan bli/vit mottagen ? Hvad 
vil i fäga "Janni., fade Fru Muhdenl Oh! 
min Fru fade Zon, jag Zar intet velat fä- 
£3, för at ej bedröfva Er ; men efter j nu 
vet alt, fä vil jag fäja Er Zvad jag fedt. 
När ja/ var här om da/en bos min fyller

F fom
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fom Frun lo/vade mig, fâj jaj min Herre 
jå ur en vagn med denna Ryggan. Han 
tog Åänne under armen och ledde Åänne 
in hos en badare och j vet at deffa ftsllen 
bajva et elakt namn om fig. Jag blef där- 
öfvGi fa beftörtatjag knapt fomde ftå; men 
jag bar intet velat tala härom tils jag i 
da ja/ Jean /adt veta hannes ^amlösÅet. 
Väl \anniy fade Fru Munden., jag bar ej /n 
beflutit hvad jag vil^öra. Jaj går til min 
bror, och. om jag intet kommer igen, få 
Ikal jag fonda Fder bud af j /fockar til 
mig Z>vad ]ag begärer. lmedlertid jfäjjer j 
intet /or någon. Hon löt kalla barare ocå, 
när Åon latte lig i portchaifen, bégynte 
Janni fa bäftifit gråta at alt Åus/olket ble/- 
vo beftörte. M. Kùquelair Ikulle hafva blifc 
vit flätt betjänt i detta hufet, om hon blif- 
vit qvar; men lyckan /rälfte ÅJnne från 
denna fpåkning-,

Munden hade ej fd fhart lemnat fin Fru, 
/örr än han begynte tänka på Åvad fom 
pafleradt. Han frugtade påföljderna, han 
/örtröt M. Roquelam up/örande, fbm kun
de röja deras förftdende och han fdg at 
Åon ville nödga Åonom draja förfbrg om 
iig; men det var ej Åans omftändighet. 
Han var redan ledfen och ville nu fä ger- 
na vara Åänne qvitt, fom han /örr hade 
ibkt fij hanne förbind^,

När
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När paflion har ö/verhand, tanker man 
ej; men, när den ärftillad, kommer/örnuf- 
tet igen. Han vifte, at pengarne, fem vo
ro ärnade åt M. Roquelair, kunde af ingen 
annan än äänne fielf lyftas och han /rus
tade at, om Herr Tboughtlefr fick detta ve
ta, /kulle han återfalla den utgifna vexeln. 
Han hoppades, at denna omltändi^het /kulle 
förmå M. Roquelair at refa och ville tillika 
härigenom göra fig /örtjent Z>os fin Fru. 
Han .gick hem; men blef beflört at hora 
fin Fru redan vara/aren til fin bror Han 
trodde väl hon Ikulleklaga; men, fomjaw?» 
var trogen mot fin Fru ocb nämde intet 
et ord af Z;vad /;on fig t, hoppades Z>an at, 
fâ fnart M Roquelair voro borta, /kulle alt 
kunna ftillas.

Han ö/vertalade fnart M Roquelair at 
refa til Boulogne. 300 ^uineèr lönte väl 
mödan. Hon /kulle komma tilbaka få fnart 
hon fädt fumman ocö Munden /kulle imed- 
lertid fkaffa <6änne hus. Man måfte fkynda 
fade han, at/ö’rekomma vexelns oterkallan- 
de och j bör ej taga med Er mer än j be- 
Z>ô/ver pâ refan. Det öfriga vil jatg låta /öra 
i det Z>us j får, M Roquelair fant nödvän
digheten häraf och Munden gick förut at 
betinga en päftvatgn, medan hän lade ihop 
fit nödi^afte; dâ de fedan /kulle råkas på 
et utfått ftKlle. Hon kom dit och fann de»

F 2 be-
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beftällfamma Munden, fom Åade lagat alt 
i ordning, hvarpà hon afrefte.

Denna bedragaren Åade fina affigter /fan 
hade bedt hänne helt kärligt ej refa från 
Boulogne innan Åon fick bref /rån honom, 
fom /kulle., efter hans /öregifvande, ut
märka hvaräft Åon /kulle få fit åus, och det
ta fade Åan med fä upritti^ mine, at Nt 
Roquclair utan mifstanka lo/vade e/terkom- 
ma des begäran.

Pä detta fättet ble/ Åan til fin glädje 
qvitt vid fin maitrefie ocå Aom nu Åem at 
med denna höfli^bet efter fin tanÅa blid
ka fin huftru; men Åan biet beftört dä 
naan tilftälde honom följande bref från 
hänne. «

Min Herre!

; Jfåra förbindelflcr äro ofs gemenfamt tilho* 
riga, Jag har upfylt mina; men j har 

â fîdofatt alla Edra, Förundren därföre in- 
let at jag bortvikit. Jag har aldrig kunnat gö
ra Eder fulkomligt lyklig och j har aldrig ve
lat gora mit öde drägligt. Jag flyr därföre 
undan Edert elaka bemötande beh flatter mig 
återigen under min familles befkj/dd, til hvil- 
ken jag öfverlemnar at handla med Eder om vår 
tkilnad. Hvarefter j aldrig fkal få höra hvar- 
ken klagan eller förcbråelfer af en huftru, font 
3 fö grufveligen förolämpat, B. T.
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p. £ k? har intet tagit med mig utur 
Ert hus, utan hvad mig tilbörde fore vart 
ågtenfkap.

Detta brc/vet ble/ beftyrkt af husfolket, 
fom berättade at Fru Munden afhemtat 
fina meubler och at /»«Junes kammar-piga 
oc/> laqvai /ölgt med.

Mundens beftörtnin^ var ogemen: ej at 
han ångrade fig; men han fåg påfölgder- 
na af denna affaire bli/va honom fvåra 
och detta föranlät honom at bruka alla kon- 
fler til at /à förlikning.

Hans Fru var däremot nu helt rolig. 
Hänncs bror hade med mycAenkörleA mot
tagit bänne och gillat bonnes upförande 
f«mt, innan hon begarte, tilböd/»ännebli/- 
va hos fig och anfe hans hus fom fit egit. 
£/uru /Örnögd hon härmed var, fa ville «bon 
likväl veta fin v«Jn Fru Lorritr tanka /»ar
om. Hon for til hånne följande dagen och 
berättade upngtigt alla omftåndig/»eter af 
fit öfventyr oc/> fade, at /»on ville aldeles 
fkiljas vid fin ovårdi^aman Fruforc/r gilla
de dot ochtillade: om j Eder annorlunda up- 
fördt, fâ hade j icfce aliénait felat mot E- 
der fielf, utan üfven mot alla /»uftrur i al- 
mänhet genom en undergi/venhet, fom hvar- 
ken natur ‘eller lag /odrar. Detta omdöme 
af en fa klok och /örfrgti^ vän, gaf hanne

F j or-
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orfalcat hoppas Fru Trufiis oc& fin yn^re 
broders gillande, hvftka /»on Z>//rom under- 
rättadt. Vid fin /»emkomft fick hon fvar 
från fin man fadant fom följer.

Edert förunderliga upföraude Hr obegripe- 
Jigt I Guds namn1. /ag mig hur j vil billiga 
det fl eg at hafva lemnat Er mans hus för fâ 
lögliga förevänningar. Jag tilflär at jag gaf 
förliten agtning på. Eder Ungan bfuer M. Rd- 
cuddr; men nar jig be finnade mig få hade 
^wg bor dt hanne fr ax och jag förfakrar at 
bon nu är nära Calais på vågen til Boulogne, 
J har nu intet (käl at mer befnycka Er 
frånvaro och kan däruti ej fortfara utan at 
fela uti Eder (kyldigbet och den kär/rk, fom 
Guds och verlflig lag förjkrifver, Alt fa hop- 
fas jag j fnart kommer igen til den fom altid 
är beredd at vifa Er prof af fm vanfkap och 
agtning. ' '

P S. Jag vet ej hvad j menar med (kilnad, 
En huflrit fom löper frän fin mans hus förta
lar all En rätt och har intet at fordra, om hon 
tj går tilbaku i fin fkyldighet. Men om lagar- 
?ie voro f mycket med Er fom de äro emot • 
Er, fä bör j äro, at jag anfer det vara flirre 
Iyka at äga Eder, ån at jag (kulle til någon 
fkiïnad famtycka,

CA-
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CAPITEL XVL

P^uru Tbnughtleff var öfvertygad om fin 
fyfters fkäl til fit upftfrande, få beböf- 

de Aan dock goda rad och lände därföre 
efter Herr Markland, Denna Advocate, .alt 
/ör Aederlitç at ^ifva hopp uti en tvifvel- 
agfig fak, Tade uprigti(gt det Aan /rugtade 
hännes fAäl ej vara tilräckeliga at forfAaffa 
en fkiln^ad. Men,xtör hända, fade han, at 
Munden gör af ädelmod det, fom lagen ej 
kan tvinga Aonom til. Ah ! fvarade Fru 
Munden gråtande, Aar jag intet annat at 
vänta än af hans ädelmod, få är jag' aö 
beklaga. Nej ! min fyfter Ivarade Tbou&bt- 
lep, det Jkal i aldrig vara, fa långe i har 
en bror, fom är i ftånd at uprätta det o- 
btlliga öde, fom en Eder ft ovärdig man 
har förorfakat. Hon tackade Aonom på det 
kärligafte; men fyntes lika nedflagen. Sörj 
intet, min Fru, fade M^rkland\ faftän lagert 
ej gynnar Er fom j förtjenar, fä hoppas 
jag vi JkoVd finna utväg, at föranlåta Mun
den ^ora Er rätt, oagtadt hans böjelle och 
mening. Jag yfcal tala med honom och Aopr 
pas kunna tröfta Er vid min Iterkomft.

Herr Marckland gicA ilrax til; Munden, 
Han y trade fôrfl; fît mifmäge athanfllaom
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en la i’ngflig fak. Jag väntade intet, fade 
/»an. när jag upfatte £dert ägteny&ips-con- 
traft, at en gang blifva nytjadtil Ikilnads- 
aft ; men, efter olyckan ià har velat, dop
pas jatg åtminftone at faken afgôres i fâ- 
dan vänlighet, fom en dylik kan tillåta.

Munden ville i förftone /»andrera faken 
för narri ; men, dä Z»an lag det ej ville gå 
an, fade Z»an alfvarfamt: jag ber om för
låtelfe, min Herre: jag blyges at min hu- 
flru befvärat Er uti en fä löjelig fak. I 
fanning, det är blott en caprice af hanne. 
Om det vore en caprice, fade Marchand, 
la hade jag fäkert ej oroat Er eller mig med 
detta befök ; men bedrag Eder intet Her
re; ty Fru Mundens klagomål, blifva fäkert 
/örde. Jag fager än det ät /ännes caprice, 
fade Munden, och jag trotfar hanne vifa 
mig en gerning, fom Aan urfägta hänne 
för det Z»on lemnat mit Z»us, och än min
dre, at bevifa mi.g hafva gjordt hånne nå- 
^on oförrått, /»varutom j vet bà'tre än ja£ 
hon kan ingen /hlnad begära.

Bevare Gud, Herre, jade Marckland, at 
komma til den extremitet. Om Fru Mun* 
den nödgas framdraga de bevis, fom lagen 
fordrar, />uru mycken förtret lärer Eder dä 
/örorfakas. Kom ihog, Herre, at, när faker 
af fådan natur lomma för Domftolen, få 
blifva de dagsklara. Det /tal ja^ /örekom- 

ma
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ma, fvarade Munden med häftighet, genom 
en högre befalnin^, fom (kal tvinga hånne 
at komma öit tilbaka. Det torde j erhål
la, fade Maryland fmàleende ; men är j 
fåfcr at behålla hänne Hu Munden har 
befvär at anföra: Lagen gifver hänne majt 
at fôÆa de bevis hon kan finna: hännes 
famille är magtiç och jag kan förföAra E- 
der, at den är höjt upretad. Defla fifta 
ord kaftade Munden uti djupa tankar, och 
Murckland lemnade honom oftörd. Men, 
förtretad at fe fig rögd, fade han: Väl an, 
Herre, om hon /ramhördar i fin motvillig
het, tå lycÅa til, jag famtyckcr; men den
na/amillen, hvarmed j hotar mij, Äan dä 
förfe hönne med underhåll; ty jag ger Z>än- 
ne ingen /killing. J är för rättfint, Herre, 
fade Murckland, at vilja förhålla öönne des 
egendom och, kan hända, j /örmår det ej 
teller. Han anförde därpå flera exempel a/ 
huftrur, fom i fliét fall blitvit tildömdeen 
pcnfion fvarande emot deras öerngift ocb 
talade med lådan ftyrka, at Munden, an
tingen för at blifva Åonom qvitt, eller för 
detZ>an var tvifvela^tig, fade han ville be
finna fig och bad honom iomma igen om 
8 dagar, ZivilÆet Marckland lo/vade ocö^ick 
därmed bort.

Munden var mer oroad än Æan fyntes. 
Förluften af fin bejfcyddares öjelp: enhu- 

ftrus
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finis miftning, fom han anfâ^ nödig för 
fit bus, fay? han fö^a äl/kade hanne: åtaa- 
kan af det rygte fadant i ftaden (kulle för- 
orfaka : frugtan at blifva på!.»gd ^ifvaAän- 
nepenfîôn: alt detta gjorde hcnom förfagd. 
Han förbannade franfy^an, fafom orfak til 
denna olyckan och, för at ej mer fa höra 
af Aänne, fatte han pâ et fkepp och öfver- 
lände alt hvad fom hanne tilAörde. Han 
underrättade hånne om det fom nu Aändt 
ocA lat Aånne veta at, för bägges dera la- 
kerhet, måfte de afftå frän det upfät at 
Dflgonfin fe hvarandra.

Fru Munden var ,ej Aeller rolig, Marek- 
land Aade vål gifvit Aänne hopp, Aon ha
de alt fikzrl at vara nögd med fin bror och 
fäker at han ej ö/vergaf Aänne; men det 
kunde ändå ej b taga hånne des bekym
mer och hon frugtade at hånnes mans 
fel ej gaf hånne til äck ligt och lagligt fkäl, 
at bryta fit i brudftolen ^i/ha löfte.

Hon ytrade en dag fin oro för fin kära 
vän Fru Lorcit\ då Baron Bazil i det Tamma 
kom in med et bref i handen. Sedan han 
hälfat pä Fru Munden fade han til fin Fru: 
ja£ ikal fä^aEder godtnytt. 'Iruemovthhtt 
fikrifvit mig til at Aan är på vägen hit och 
kommer denna afton. Fru Munden kunde 

ej
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ej utan ftörfta oro />ora Trueisorth vara f-J 
nära. Uti frugtan at låta måtrka fig, fti. 
ger hon efter en ftund up at taga a$Ld. 
Fru Lorcit ville nödga hänne blifva qvar och 
fade: jag- v«fds det är endaft at undvika 
2'ruetoovth ; men jag bör fäga, at j är otack- 
fam, dä £an likväl har altid vi/ät fig taga 
den ömmafte del uti Ert öde. Ah! ah ! fa
de Bazil leende, fe ! hvad det förfta intryck 
gör. Ja£ har hördt honom tala oändeligt 
godt om Bctfy, i'ven då min fyfterlefde. 
Jag vil då intet, fade Fru Munden, föröka 
min ftora/orbindelfe/enom det medlidande 
min närvarande ängyZiga be'ôgcnAet honom 
/fculle /örorfaka. Imedlertid förfäkrar jag, 
om ej en oumgän^eli^ angellgenhet kal
lade mig, få /fculJe jag ej få häftigt 
bort. Fru Lord t och Bazil nödgade då ej 
merocÆ Fru Munden kom Æem atftilladen 
oro, fom hu^komften af Trueworth hänne 
förorfakat,

CAPITEL XXI.

J?rn Munden kände få litet fit ejnt Ajertas 
tilftand, at hon trodde fig velat undfly 

TrueWortb för ingen annan orfa* fkul, an 
at ej låta en man, fom ållkat hänne, blif-

va



• > '
90 FrÖJwi B. THOUGHTLESS

va vitne til des olychocA en olycka, fom 
hon figfielf genom elakt val ådragit Jag 
är vifs, fade hon, at han âr för ådelfint 
til at triomphera öfver min olycka, och 
för belefvad at påminna mig des orfaÅ; 
men jag kan ej le Tonern, utan at före
brå mig fiel/ min felande ur/folning Det
ta ledde Mnne pâ ÆugÀomften .i de /örra 
tider. Huru, fade Z>on, har bag c-j kunnat 
känna öans förtjenfter? När mit hjertavar 
orörligt för kärlek, borde intet mit fôrnu t 
och min dä fä rådande egenkärlck />afva 
ö/vertalt mig for honom. Gode Gud! hvad 
lycka hade jag dä ägt? Ocn i hvad tor o- 
kks-a/grund är jag nu ftörtid? förlorad 
tftan hopp, cgift utan kärltk, berövad uti 
min bäfta ålder all egendom, alla ncgen 
fom utgöra lifvets fällhet.

Intet gör olyckan odrägeli^are, ån ätan- 
åan at ha/va den /örtjent l£n fann och 
billig ånger Öfver fin förda vande! oc£ 
tanAar, fom läfarcn kan /öreftålla fig, gjor
de Zxänne den fvårafte natt hon haft; men 
des finnes oro blef om morgonen mer för- 
Ökt af /öljande bref.

MIN FRU/

Tfburu Ert upfärande utvifar nog Eder ringa 
kärlek^ kan jag icke famtycka någon fkil- 

nad
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nad. Nej ! var f'orfii kr ad at jag aldrig affiår- 
fvan min rätt ej heller fjelf gör mig ogift * 
Om j ej kommer igen innom 24 timmar, få 
betjenar jag mig af all den niagt fom lagen 
gifvcr mig för at âterhemta Eder. J fkulle i 
morgon bittida dâ få et föga behagligt jältjkap 
och hvarifrån all Eder flägtr myndighet ej kan 
fria,Eder, jag fårmanar Er, at ej fjelf Ådraga 
Eder denna f&rgen och har j nu hela dagen at 
befinna Eder pä Det bcjlui j fattar afgör Eder 
tilkommande lycka-, ty ; kan väl tänka, at, om 
jag nödgar med magt Åtirhemta Eder, kan j ej 
blfvafa mottagen, jom om Eder fkyldighet E- 
der ätcrförer. MÜNDEN.

Munden var e/ter R dagars /örlopp äfven 
lå vilrådig, fom när Mankland lemnade 
honom. Han ville nu därföre forföAa med 
hot. Detta bre/vet injagade en Åäftig/kräck 
hos Fru Munden, när hon blott tänkte pä 
at befinna lig uti vaktens händer, Hannes 
bror blcf rafande öfver en/kym/ fom han 
ej kunde hindra. Marckland /ann dem i 
denna rörelfe. J oroar Eder för myc'<et, 
fade Åan, ja^ tror knnpt Munden griper til 
et fa våldfamt medel, åtminftone ej /örr 
än jag talt med Åonom. Han vil endaft 
y^rämma Er; men likväl /år man bruÅa 
varfamÅet och j /âr lof beji/va Et någor- 
irädes, Åvaräft han ej kan upfpana Eder.

Detta
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Detta råd /ann fmaA. Mia lyfter, fade Mark- 
land, bit et tåmmeligen vackert hus vid 
Themfe-ftrömmen- Hon mottager Er där 
med nöje. J kan ej Ja någon fakrare och 
dåldare tilflvgt ocb fa nära London, at j 
pä mindre än en timma kan /à veta hvad 
tom pafferar.

Fru Mundens förlkräckelfe foranlät hän- 
ne at refa ftrax ocb ^af befalning at hän- 
nes folk /kulle komina efter med de nödi- 
gafte faker. Hannes bror oc£ Markland följ
de hännc. Dà de kommo til den fednares 
fyfter, funno de vål et behageligt <6us;mcn 
värdinnans angenäma väfende gjorde det 
än behageligare. De -fpifade middag tilho- 
pa och blef beflutit at Thvugbtlefs och Mark
land y&ulle famma afton fara tilbaAa til 
London och at Fru Munden fkulle alla da
gar fända bud in ocb få underråttelfe.

Hon ikildes väl nödigt /rån fin bror; 
men det var oumgängeligt för at vara i 
fäkerhet för den Jkymf hänne botades ocb 
for at undvika Trumorth, fom' ej kunde 
fke utan a/bryta alt um^än^e med Lorcit.

När de voro borta /örde Marklands fy
fter fin vackra gift med fig i trägården. 
Då de fpatferadt en ftund, Aommo de til en 
port, fom förde dem uti en öfver måtton 
(kon äng, genom^uren med en allée af flo
ra träd, vid hvars ßut var et lufthus af Jas

min
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min fom /oreftälde den behageli/afte ut" 
figt. Se et Ijufli.gt ftällefade Fru Munden' 
hit fka\ jag ofta gti at lätta min ängflan* 
Hörer Er tii den trägården, fom fyrs där 
och fom^Ör utfigten angenämare ? Nej, fva- 
rade fruen, intet nu för tiden,/aft den for
dom har fördt här til. Nu har en hederlig 
man, fom är min granne, arenderat den 
famrr.a; men denna parken, fom vi ira 
Uti, är ^emenfam. Han har en port pâ fin 
fida, dock kommer /»an fållan hit. De tala
de länge om trägärdens Jkönbct och, fom 
natten nalkades, gingo de in.

Fru Munden var at fina olyckor /årmyc- 
ket intagen, at Aunna fofva länge. Hon 
flod bittida wp, .gick i trägården och han
nes djupa tankar förde hänne fnart til det 
lufthus hon a/ton förut med få ftort nöje 
varit uti. Hon latte fig pâ en gräsbänk och 

' /ade: fib hur angenäm år enllighetcn och 
hvad nöje är icke at deruti tilbringa fina 
dagar? Ah: defia ofkyldiga nöjen har jag 
aldrig känt. Olvckan upväcker eftertanÆa 
och Fru Munden kunde ej annat än Z»afva 
den fmärtefull. Alt påminte Zånne True- 
north, Nan 4ade fkäl, fåde hon, då han 
fä högt berön.de landtlefnaden. Hvad jag 
då var tchig. Och Zuru han fkulle finna 
mi£ förändrad, om han nu vifle mina tan
kar; men ban vet dem intet och, åan Hi»-,

/. ' .. das
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da, 6an föga bryr fig derom. Jag är nog 
olyck/ig: Jag törs ej en gång ön/fta Z>an 
ville hvad mitt Ajerta likar. J defia tankar 
tager hon /ram det portrait, fom hon baft 
fâdant nöje at.röfva och hviZÅet hon a/tid 
bar hos fig. Atminftone, fade hon, bör 
mi(£ til/åtas at ytra min ärkänfla för bilden 
a/ en man, fom jag fö högt är förbunden. 
Då kom alla hans tjånfter, alla hans AarleÅs 
betygelfer hopetals uti hannes åtanka. Ah ! 
Truevwrtb, ja^ har at tacAa dig för min 
heder och kunde ha/va at tacka di^/örmitt 
li/s flll^et. Rörd af ånger, intagen af ar- 
Hnfla, betragtade Fru Munden detta por
trait med tårefulia ögon och trodde intet 
at den, fom det förorfa/<ade, var vitne der- 
til. Han fjelf var det likväl.

TrueTBortb var god vön med den Herren, 
fom ägde hufef ocö den trägården vi om- 
talt. Han hade varet där några da^ar och 
fpatferade nu enfam, då hän fög et fru* 
entimmer gå ö/ver ängen. l’à defs gång och 
utleende, ehuru det var långt i/rån, tyÅte 
han iy- känna i^en Betfy ocb, för at göra 
fig därom vifs, hade öan nalkats, Under 
det hon var ingången i lufföufet.

Fru Munden fatt få djupt i fina tankar, 
at hon ej få^ honom.. Han flod en Rund 
vid ingången och var vittne til hännes 
oro, Han^fög kännes tårar och bon ble/ 

ho-
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honom ej vaTe förr än hon fkulle dem af- 
torka. Man kan tanÅa hannes befiörtning, ' 
Hon Reg up och ga/ til et anlkri; men 
/örglömoe gömma detta olykiiga portraitet. 
Tvueworth nalkades 006 fade! hvarföre fa 
förlkräkt, min Fru? Skal det altid vara 
Kiit öde at mifshaga Eder? Ah! Herre, la
de Fru Munden, fom nu nigot funlat fina 
tankar, tilräkna ej denna min förlkråckelle 
annat än min öfverilning. Jag är intel; 0- 
tackfim, jagvetat ja/ är Eder Ikyldigmer 
än lifvet ocZ> j vet intet all den ratt jag 
/er Eder. Defla ord talade hon med en fä 
rörande ton, atTmarrMblc/ inta/en dar- 
af*. Tala ej om mina ringa tjenfter, fade 
han; ja/ är nog betald at ;ag Far kunnat 
/öra Eder dem Men läg mig Z>vad för 
lyklig händelfe fördt Eder hit? LyAli^g ! fa
de Z>on rped en djup fucA. AZ> ! Herre, det 
lom fört mi/ hit blir en befländig plåga 
för mit ufla lif J gör mi/ för/ftrakt, fade 
Trucrsnth. Jag ville j var ej lykli/; men 
jag har aldri/ haft om Eder olycka den 
tanka j nu /ifver mi/, Himmelcn är alt 
för orättvis. Nej ! Herre nej / fvarade Fru 
Munden, han är intet orättvis Mit tilftånd 
är fa mycfcet /ör^räcAeligare, f>m ja/ har 
det förtjent. Hon a/torkade nu fina tårar, 
fom hon ej kunde återhålla. Det feltes än
nu at j jftulle bhfva et vitne dar til. ’Här

G runna
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runno hânnes tårar fä ymnigt, hännesfnyf- 
tande var få t2ftt,at hon ej/örmådde tala mera.

Truemortb rörd, kände i et ögnablickall 
den kärlek upväxa, Tom ^an haft fädan mö
da at utfläcka. Min Fru, fade Z>an, om min 
olycka ej vil at jag må vara £der nyttig, 
fa är jag åtminftone ,värd at vara Eder vän. 
Förtro mig Edert befvär, lätta Ert hjerta, 
då j utgjuter det för mit; tör bända det 
blir en tröft för Eder. Fru Munden /antfä- 
dant nöje uti at gråta inför Truetoôrtb, bon 
bief få rörd af dem ömma bevekelfe hän
nes tårar honom/örorfakide, atöonej blin
de /örneka honom, underrättelfe om det, 
fom dem utpräflade. Hon pöminte honom 
om händelfen, fom /rölfle hänne från den 
y&älm/fta Lord Fredrict laftbara upfåt. Ja£ 
har ej fedt Er fen den fatala dagen, fade 
hon. Mit hjerta bar det många gånger ön- 
/fcadt, /ör atfåga Er, at det aldrig af bördar 
fin #uld til Er.

Sedan Truemortb bedt hönne på det 
högfta ej nämna en tjenft, fom, obo det 
varit i hans flälle, hade vifat Z>änne, fa 
berättar bon Æonom lina bröders och alla 
vänners påyrkande at förmå hönne til gif
termål, Cannes hopp, hännes vilrådi^et och 
tvekan, det val hon omfider gjorde och 
des gru/veliga påföljder. Hännes forg för 
dubblades, då hon befkreffin mans fin 

helag
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nelag. Hans köld, £ans hårdhet, hans orätt- 
vifa, hans förräderi och /ram/ôr alt, don af 
dygd och ädelmod bepröfvade perfon hon 
nu f.g för fina Ögon, gjorde hà'nne förtvi/- 
lad. Hon flöt med at tucka Öfver fit Lär
da öde, fom förbundit Mnne med en, fom 
hen aldrig kunde öl/ka.

Triiétoortb hörde hänne med ftörfta för- 
undran och rörelié. Han Z>ade fcdt hänne 
flygtig, obetänkfam, ej éllKande annat äi> 
fåfänga och nöjen, och han tilbad Åänne 
dö. Han fann Z>ånne nu fadan, fom han 
Z>ade ön/fradt /?änne för fit li/s lycka ; men 
j&an /ann hänne olyklig och hon Aunde ej 
mera bhfva hans. Hvad qval och fmärtaJ 
Helt betagen ropar han, aö! Betjyl ah Bet- 
fy ! Grymma / föll hon Åonom i talet, ^vad 
för et namn harj nåmt. Jag har varit B. t fy, 
jag bar ägt en /riöet, fom jag endaft ny
tjat til Ert q val och min olycka Omj/ua- 
ne nöje i /?ämd, ia blefve j grufveli^en 
tilfredsftöld. J bar tilbedit mij, ja^ var 
det intet värd; ty jag vifte ej värdera et 
hjerta födant ibm Ert. Tag har bedragit, 
jag har fårat det Zjerta, fom var ämnat til 
min lycAa, jag har det förloradt ocö Him- 
melen är rättvis.

Nej, j har det intet förlorade, ropade 
Trwisortb Mnrykt af den rörelfe Z»an Aön- 
de, Nej, d&t har aldrig uphördt at höra

Édjsr
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Eder til. £dra nycker, Eder orâttvifa Æar 
gjordt mit 11/ olykligt utan at utrota min 
lärlek. Oagtadt de heligafte fô.biçde'fer, 
oagtadt en Ål/kvärd huftrus kärlek, fä har 
j altid regeradt i mit hjerta. Otackfimma 
och grymma Betfj/l Den ömmafte Åärlek, 
min forg, mitt bekymmer, mit lif, fom jag 
Eder upoffrat: intet kunde beveka Er. Ahf 
Bet fy! om j hade älfkadt mig; men, kan 
£ända, en annan mera lyklyr - - - - J hål
ler et portrait, hvem år det?

Et portrait, (varade Fru med be- 
ftörtning. A/;/ Betfy, ropade Truemortb, E- 
der förvirring beftyrker min olycka. J kan 
intet Ikrymta. Rif fonder mit hjerta; men 
bedrag mig intet. Gör flut på denna fmär- 
tefulla/örtroli^het!

Hvad för en mifstan^a? ropade med än/- 
flan Fru Munden. Den /elade mig uti min 
olycka, Jag ftår ej emot Tag* barbar, fa
de hon och kaftade til /;onom portrait. Se 
Eder orättvifa*

Hvad fer jag ? fide Truemurth beftört. 
Ja fade hon, j fer bilden af den, fom jag 
äl/Äar och fom jag altid älikadt utan at ve
ta det Mit hjerta har aldrig tagit del uti 
mit/örftånds villovägar. Förförd af kar
lek til en dåragtig /dfänga, dragen af ca
price utan Iktfl, altid förblindad imina eg
na tankar,.har jag ^jordt £der olycka; men
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in mera min Edra förbateliga mifstankar 
aftvingar mig en ÆemligAet, fom intet an
nat i verlden Z>ade /örmådt. Eder kärlek 
nu för tiden förtö.nar mig; men Edert e- 
ftime ir mi/ nödigt och det är juft fom 
jag vil bibeöålla,

TilbedjansvÖtda Betßi! ropade TrueXoortb 
och kaffade lig på knä. Halt! fade Fru Mun
den modigt, ocö ftig up ! j vet mit flånds 
fkyldi/het oeh Jänner den lag, fom af- 
tvingadt mig den bekännelfe jag nu /jordt; 
utan at kunna göra Eder mer lykli/, gör 
han mi/ mer /Jtyldig. Mit öde år at det 
altrd vara för Edra ögon. Ja/ Z>ar ej kun
nat dölja det för Eder; men ja/ bör och 
ja/ Åan fly Eder. Omforgen /ör min he
der fodrar det och mit bjertas ro begörer 
det AltfJ, Truetoorth, om j värderar mig 
innu, lom ja/ be/jagar mi/ at tro, fä und
fly för altid min närvaro. A dieu ! Förlåt 
mig.' Beklaga mig! För/lömmi/.' om den
na /örgätenhet ör nödig /ör Er ro 5'ag fkal 
aldrig fe Eder mer; men jag /knX ha/va 
Eder uti en Åär Jtanka til mit Zifs bdde 
nöje ocö q val.

Truefxorth flöt i tårar. Intagen af Jörlek, 
forg, förundran, Åunde han ej /ramföra et 
ord A dieu.' än en /äng, fade öon, fe- 
ende honom kafta fi/ â nyo til des fotter.

mig /å, fölg mig intet.' Det år den
G 3 lifta
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fi fi a gunft jag yÄral bçgàre« Hannes tarai 
qvafde könne, för at lamina dem, Ikyn* 
dade Äon fig från honom; men hoh kun
de ej neka det nö^et at fe honom än 
en gång. Hon fag honom gå öfver ängen 
med tekn a/ den fiörita förtviflan. Ah ! 
Trwworth, ropade hon, åvad jag är olyk- 
lig och du at beAIagaf

-4H -4H

CAPITEL XXIII,

J?ru Munden åom imcdlertid i fin åam- 
rmre och åände nu en åelt ny rörelfe.

Hvar år jag? fadeåon. Hvad har ja^gjordt? 
Ar det då fäntat jag ål/fcar Trueroorthl Det 
jag ta^it för agtning-, vän/kap och erlän- 
fla, är dä Aärlek. Gode Gud ! Hur åar pç 
A linge kunnat vara förblindad? Då hon 
nu Aom den bekännelfe Äon fjordt, 
blygdes hon få hö^t, oct> fann lig få /kyl- 
dig, at hon, antingen för at ftraffa fi^, el
ler för at utur fit åjerta utplåna minnet a/ 
en man, fom åon anfirg få /ärlig för fin 
dy?d, beflftt, (a fnart hannes fak varflutad, 
refa til Lejccfter, at där förnora fina dagar 
i en enflighet, hvaräft åon ej hörde näm
nas et namn, fom emot hånnes vilja var 
för des hjerta få beÄa^ligt ocä kjrt,

Tru«s
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'TrueXoorth hade aldrig vifat fig förh^n- 

ne uti en fa förtjufiinde ^eftalt fom nu» 
Hon kunde ej erhindra fig utan en ny rö
relfe af högagrning och, kanhända kärleå, 
at han, fafUn Aunnog om hännes hemlig
het, åade låtit hänne gå, långt mindre af 
det rin^a motftånd hon gjordt änaflyd- 
na och en ädel agtning för hannes heder. 
Aldrig åade åon med få iftor fmärta före- 
brädt fig, at få fent åafva åänt en få rar 
merite. Hännes värdinna lom och afbröte 
defla betragtelfer fom fårade des hjerta. 
Fru Munden förebar en opafligået ocå be-1 
tjente fig af denna förevändning för at flip
pa ur fin kammare under fit viftande 
här, a/frugtan at râkaTrueœertû ; men hän
nes förfigtighet var fåftn^, Alt förkor, för 
at ej vara undergifven, refte åan bort da
gen efter och kom til London med helt o* 
lika tanåar emot de åan åade, då han reft 
därutur. Imedlertid fände Fru Munden alla 
dagar til ftaden och åade fådtveta, atM«»- 
den ej utfôrdt fit åot. Hon började därfJre 
tro at det aldrig varit hansupfat. Marklund 
tade två gånger fökt honom fåfängt. Den 
tredje gången fades åan vara fjuk åvilket 
Markland tänkte vara falfkt. Men himmelen 
hade nu omfider åämnat Betfy.

En da^, dåM««^»at fördrifva finåtag- 
flan hade fpatferadt uti Parken vid St. Ja

mes
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mes, mötte han William. den före/ifna Her
tigens ovän, fam ian Ci lån/ tid fökt och 
fom han altid anfedt för medvetare af den 
laft/ulla anläggning mot Fru Munden. Wil
liam frågade efter hanne och förebrådde 
honom för det man ej fà g honom ios Her
tigen nu mera; men på et fitt, få tvety
digt, at Munden, redan illa til mods oci 
forn endaft at fit förnuft låtit a/hålla fig 
från at föåa fak med honom, ble/ /örbittrad. 
Samtakt var kort oci hetfigt. De grepo til 
värjan oci Munden blef dödeligen Wrad. 
Man bar ionom hem oci Medicus lade ho
nom, at ian ej bade mer än nn/ra dagar 
at le/va pâ Dä frumflå‘lte fi/des förda lef- 
nad för honom med fin råtta får/. För- 
fkrickelfen för en annalkande ändalykt» 
Fragte hônom at fucka ö/ver det förbi
gångna och frw/ta för det tilkommande. 
Des bitirafte forg var för des iuftrus /&ul. 
Kan förebrådde fig fin utöfvade oförrätt 
oci åftundade den få förfona. Han fände 
at underrätta Tbougbtlefö om fit tilftånd 
och bek’or honom förmå fin fyfter, at ej 
låta honom dö utan at ià fe hänne. Men 
Thoughtkfö löm frugtade för ionfter, lät ej 
öfvertala fig« Munden fände dà fin chirur- 
gus til honom, h vilken T houghtie fs fvarade, 
at hans fyfter ej var hos hunom; men at 
han Ikulie hånne härom underrätta. Han

#ref
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Jkref Mnne oek ftrax til om kännes mans 
tilftåndoc/j denUngtan^an hade at fe Aänne,

Oagtadt Fru Mundens kallfinnighet cch 
des billiga a/jfy, blef />on f« innerligen 
rörd, at hon ej upfltöt et ö^nablicfc at be- 
rifva fig til fin man. När hon åom in 1 
kammaren, mötte £on c/firurgus ocö /rå/a- 
de om tilftåndet Men, /aft det var helt 
fagta, J&örde åndå den fiuka äänne och ro
pade fä £ögt, fom J&ans krafter tilfdt : Ar 
det intet min kära huftru? Hon ,gick til 
hans fäng, öpnade fparlakanet ocö fade 
ielt härligt: Jo Herr Munden, det är jag. 
Jag kommer at vifa Eder all den tjenftja^ 
Kan och «gör mig af hjertat ondt at j den. 
kal behÖ/va. J är alt for god, fade han» 
och j.u är alt för Ikyldig. Han tog och 
kramadehännes hand och fade vidare. Jag 
bar gjordt Eder gru/velig oförrätt; men 
förMt mig. Jag Ikulle nu ej vilja lefva, 
utan /ör at uprätra det. .

Han yttrade med rörande ord hn an^er 
cfver fit upférande; men, fbm bans röft 
förfvagades, underrättade T iiljSäien Fru 
punden at denna rörd T vo.e honom 
delif. Tänk nu intet på ann >t än £r ääl- 
fa, fade hon, och jag vil låta f åtta en läng 
hår tör at altid vara bos Eder. Frü Munden 
fördref tre dagar bos fin man, endaft fyl- 
ielfatt med honom. Han uprepade ftänd^t
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fô'rfa'Æran om fin kärlek och ånger ; men på 
fjerde dagen tiltog fjukdomen oc/> han 
afled uti hännes armar. Fru Munden hade 
bli/vit innerligen tord öfver fin mans til— 
tiifiånd och hade ej utvårtes vifat annat än 
hvad, fom med des hjerta öfverensftämde. 
Den kärlek ocA ånger han utvilat, hade 
trängt hanne til fiälen och denna förluft be- 
dröfvade hånne nu i fanning. Hånnesforg 
var ej /örftäld: hånnes tårar vojo upnkti- 
^a. Hon gick i en annan Åammare, hvaräft, 
inncfluten några timmar, lifvet, doden och 
det tilkommande voro ämnen /ör hännes 
betragtelfer,

CAPITEL XXIIL

rJ^houghtkfi var ej femma nar Munden 
aflcd4 Sä fnart han det fick veta kom 

han til fin fyfter och fann bänne mer be- 
dröfv 1 än man fkulle förmoda. Han nöd
gad ån ne lemna detta forgehufet och 
följa med honom j6em.

Fru Lorrit var den enda £on efter fin 
mans begrafning mottog. OcZ> fom Fru 
Munden /örekom hanne alt för nedflagen, 
fade hon: Om jag ej kände Er för denup- 
rikti^aftej vcrlden, få fktftle jag tro Eder 

vara
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vara den faljfcafte, och ja^ är, kan hända, 
den enda fom, kunnande Edert bjertas be- 
Ikaftenhet, Aan tro Er fanfärdigt forja eri 
mans död, hvars lif gjorde Edert fa olyfc* 
ligt. Bedrag Eder intet, min köra vän fa
de Fru Munden, ja^ begråter intet min man 
fa fom en den ja^ älfkadt; utan det är 
hans ånger fom rördt mig. Det var mig ej 
tillåtit at fota fonom under hans lifstid ocä 
anftändigheten, men än mer en yfcyldigör- 
känfia /ör des vifta ånger förbinder jth£ 
at be/råta honom efter hans död. Altfä, 
fade bru Lorcit, tager j Eder fimma mö
da at forjå öfver förluften af en elak man, 
fom de dör fofva förloradt en £<)d göra för 
at trsfta fig. Men, min kära vän, det är 
intet nödvändigt, det är ej folier naturligt. 
J har vifat Herr Munden i des lifstid alt 
hvad Eder ikyldighet fodrade och det Ht 
rfog til Er /Örnöjelfe. Han dr nu död: 
Eder förbindelfe är uphäfven: Himmelen 
har befriat Eder oefo fom ja£ foppas, til- 
gifvit fonom. Anftändigfoten pålägger 
at kläda Eder i fvart, förbjuder Er at pâ 
2 månader gâ ut och förnefor Eder at pâ 
än längre tid fynes i allmänhet; men den 
/örbjuder Er intet, at vara nögd med Er 
fieif och glad med Edra vänner.

J Z>ar fkäl Min Fru, fvarade Fru Munden* 
men döden har altid nä^ot för/kräckande 

med
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med fig <ich lämnar en for^efull efterfanÆa. 
Ja^ tilftâr det, fuie Fru Locit, och vi faill
ie lefva ufelt om vi förmycket ofs dermed 
lysfellfatte Fru Munden isande Z>vad rott 
vîfa vari detta talet och, defs forgetankar 
förminfaades e/ter hand Andra mer angenä
ma kommo i ftälleL Hon «ïifaade Truc- 
toirtfr, bon var af Aonom à'ifaad dch de 
kunde det nu hvarandra utan bly^d fäga, 

Kmedlertid utftod denna älfkaren den 
häftigafte rörelfe. Han hade äl/ftadt Betfy 
förfta fången Aan fà^ Nantie* Defs fjelf- 
Jb 'kAet ocA flygtiga up/örande hade ej kun
nat förfvnga hans kärlek • den laft hvarmed 
man hänne Ivärtat Aade knapt kunnat fläc
ka den. Det beAÖ/des ej mindre förtjånft 
och beAa^lighet än Henriettes, at komma 
Conorn til at förgäta Bet fy, fam han trod
de fig dà hafv fkd at /öragta. Men alt det
ta hade èj fulkomli^t utflä'ckt, den fôrfta 
gnifian. Sen han Aade blifver uplyft om 
händelfen med barnet, förebrådde han fig 
altid fin orättvifa och hans Aög<g(ning för 
hrt’nne hade mycket ßrökats, fen han /âdt 
veta hannes ombytta finnelag och up/öran
de. Hennes àfyn ocb hannes hjertas. tan
kar, Corn hon få ofminhadt yttradt, upelda- 
de Åonom mer än nå^onfin förr. Hvad 
under derföre, at han innerlijen gladdes 
öfver Mundens dod. Han rördes ej heller

ringa
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ringa öfver Fru Lore its berättelfe om Fru 
Mundens ädelmodiga förfaranden H vad hade 
han ej velat ^ifva til, för at fâ fe hanne. 
Det var honom förment ; men denna bär\del
fe intrefferade honom mer, ån at dervid 
vara ftillatigande Han to/ det bcfl’Jt at 
fkrifva /Juine til pâ et fatt, fom, utan at 
leta märka fig /ôrmycÆçt hoppas a/ hännes 
yttrade tankar, likväl gaf på anftändi/t fatt 
nog tydligt tilkönna hans.

‘Vrucmorths bref var utan tvifvel den 
ftarkafie tröft för Fru Munden \ men, fom 
hon frugtade fig ej kunna förblifva i Lon
don, utan at fe honom, övarmed hon /bul
le fela emot anftändigheten, få beflöt hon 
tilbringa fit enkear i Lejcefter. En månad 
var hanne nog, at ftalla ak dertil i ordning-. 
Det återflod nu endaft at taga affked af 
Fru Lorcit, fom ej Aunde komma ut förfin 
annalAande barnsbörd Hon kunde ej löm- 
na en få kör vän utan at biuda farvöl och, 
faft Z>qn /öreftälde fig finna TrueXvortb där, 
få for hon likväl til Z>änne. Hennes räkning 
fannades: TrueXvortb var där. Fru Lorcit 
omfamnade fin vån med vanlig kårlek oc^ 
Truetoorth hälfade vördfamt'famt betygade 
den ömma del han to/ uti den händelfe, 

I forn fänne fa nöra rörde.
Ätankan, at de voro nu fria, förorfaka- 

de hos dem et angenämt nöje ; men fom 
, 4 i' ,de
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de intet tordes vifa. Fru Lorcit, ehuru be- 
dröfvad öfver defs beflut at refa, kunde 
dock ej annat än gilla det. Deras fki'smes- 
fa var rörande och aflopp ej utan tårar. 
Baron Bazilf oagtadt defs luftighet, ble/ ft 
rörd vid detta aflkedstagande, at Aan ej 
märkte Truewovthf och Fru Muhdenr oro. 
Deras rà'û var darrande, de Aunde ej dölja 
fina fuckar och l«go med en innerlig fôr- 
nt/jelfe Avar annars hä/tiga Aärlek

Efteren nog än/Ilig natt, refte Fru Mw * 
dcn\ til Lejcefter, hvaräft Z«on af Riddar 
Ralph och defs Fru ble/ cmottagcn med al 
den glädje bcty^elle hon a/ få värda vän
ner kunde förvänta. Det var Aännes/ödel- 
feort. Häones /åder Aade där lefvadt i ftort 
anfeende. Fru Trufli/ hus vardt up/yldt af 
Aederligt folk, fom kommo at hålfa pä han
nes ål/kvärda galt, hvars fkönhet och an
genäma väfende ble//orundrad öfver Aela 
landet. Detta var väl ej Fru Mu-nden oan- 
^enömt; men defs hjerta intogs ej deraf.

Läsning var Aennes beha^ligafte /Örrät- 
ning ock de bref hon undfick Aennei en
da nöje. Truetogrth lät en .tid gå forbi, 
utan at fkri/va hånne til. Äadteli^en lät 
han bänne /örftå, at det nojet han Aade, af 
fina vänner /à veta hännes tilflånd, ej var 
tilräckeligt ocA at han trodde fi^ få fäga 
hånne fjel/, det han endaft le/de för han

ne
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ne. £n tid därefter fkref hm bonne 
til at Z>an nu var .olyckligare än firr-, 
ty Fru Lorcit hade låmnat London och han 
hade fålcdes intet tilfölle at fà veta dens 
tilftond, fom honom allena rörde nch bad 
hönne återftölla defs linnes ro med nå
gra för honom angenöma rader. Fru Mun
den fann lig ej kunna afïlâ denna hans 
fä vördnadstulla fom Villiga begäran. Se.' 
hvad >6on Ikref Æonom til.

Min Herre !

Eilert deltagande, fom j utvifar, förtjänar 
all min ‘Årkanfla, Min halfa bar altid varet 
god, fen jag lämnade London, och mina tankar 
hy fa ingen oro, efter minå vänner \komma mig 
ibog. Jag förblifver

Man an/örer ej de bref, fom defla äl- 
Jkare Ikrefvo hvarandra til under Fru M«w- 
dens änfcär. Det är no^ löga at, /aftän 
'Vrueivorth föÅtc vagta lig för alt, lom kun
de Röta Fru Mandent ärbar^et, förledde 
honom docA ibland des kärlek ; men Fru 
Munden, fom ej ville f&rtörnas, loflade ej 
mör^a det och fmaÅade den glädje, fom 
en fann körlek endaft kan äga,

CA-
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CAPITEL XXIV.
.

Tphuru rcn och q/Jyldig Fru Mundens bô* 
jelfe var, fà A an man likväl tänka, at 

bon ej ogerna fa£ fin forgctid til ån- 
da och athonnu utan rodnad kunde (vara 
fin Aljkare pâ deslifliga kärleks förklaring. 
Tructoorih hade nojfa rä’Anadt och fajnnia 
d?£, (om denna olägliga (org ^ick til ända 
Jktef 4an banne til detta bref;

MIN FRU!

l\Æitprofàr är nu flutadt oh jag har under- 
gâ^Z den grymma lag, fom anßäiidighe- 

ten forefltrifvet. Tillàt dà, at jag för Edra 
fötter fär utbedja belöning för min undcrgif- 
venhet. J kan ej utan orätt längre iörhindra 
mitt hjcrtam rör elfe, eller a'flà min käriekr 
betygande. Det är tid at j läfer det ur mi
na ögon, at min mun yttrar det för Eder, 
Vinans tyranni (ka lag är nu ujilyld', kärZckfw 
bor nu ock bafva fin tid. Fåfängt hoppas jag 
j^röres af min ifver och jag kan ej öfvcrtyga 
mig fielf om min lycka, u^an jag får höra den 
af Eder fielf. Betag mig då den oro, fom frug- 
tan ocb hopp förorfakar,

C, TRUEWORTH.
Ehuru
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Ehuru Fru väntade detta teckn 
af Truevorthr ifver, /örorfakade det hänne 
dock en glädje, fom bon ej Aittils känt. 
Hon dämde fom han, at detta tvång bor
de nu uphöra, och tvekade ej, at ftadti'fta 
det, fom han redan vifte.

Jag tadlar ej, fvara le hon honom, Eder 
fingtan och, om j vifte det rättmätiga värde 
jag härför Er merit e, få borde j di> aj vänta al
la de märken, font en ärbar kärlek kan tillåta, 

ville föfängt dfdja för Eder mit hjer tat 
rörelfe, J har injedt det dhldaße hemligheter 
pä en tid, dä de borde vara Er främmande. 
Men den kundjkap, fom dä förorfakade mig 
blygd, Er nu min heder, och jag gSr mig nu 
intet betänkande vid tilfth, at det, fom gör 
Eder lycka, fladföfler min. Kom och mottag 
tnin törfäkran därpå och, för at lätta Eder be- 
fvärliga refa, fb tänk, at hvart feg förer Er 
närmare til det fälle, hvar j med den kärafie 
längtan väntat af tfc.

B. T.

Detta var det forfta kärleks - bref Fru 
Munden fkrifvit ; men Aon hade en god lär 
maftare inom och, om nägra /kulle 
tadla hänne« nog lifliga uttryck, fä finner 
Aon viflerli^en bland hederligt folk äfven 
dem lom med jftäl förfvara h^nne.

H Bil*
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Billigad i fina egna tankar och förfåkrad 
om fin llägts och 2>ela verldens gillande, 
gjorde hon fig nu den behageligafte före- 
flillnin/ om fin tilkommande lycka. Hon 
Æade ej låtit Fru Trufli vara okunnog om 
det fom pafferat imellan hänne och True- 
worth och denna värda vän, långt ifrån at 
förundra fig öfver Mnnes fïrnôjelfe, gil
lade och delade den med /?änne upnktigt. 
Fru Munden hade «fnnu andra ämnen til 
ntfje. Hannes kära vän Fru Lord t tade nu 
för andra gängen lyckligen framfödt en 
fon; men det, fom mer intrefierade hån- 
nevar, at des äldre bror ägtadt en ung och rifc 
arfvinge af et förnämt hus, at hännes yn
gre bror fökt affked och, at han efter fin 
brors bröllop lofvadt fig komma och för- 
blifva någon tid hos ta'nne.

1 alla andra fall hade defla nyheter för* 
orfakat tanne et ftort nöje; men nu var 
hon för ömt intagen af âtankan på Trut- 
worth. Hon väntade honom 6vart ö^na- 
blick och därföre måfte denna vann-och 
fy/kona-kärlek, fom hittils utgjordt den 
väfendteligafte delen af Cannes ctaraéter, 
nu blott intaga andra rummet i hännes 
hjerta.

Riddar Ralph, finnande hänne en dag af 
en ovanlig luftighet, fade til tainne : j vet 
ej ännu alla Edra glädje-ämnen, Det vi-

' fer
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far fig fnart tvänne partie, fom, kan A»n- 
da, ombyta Edert tänkeiätt Oh! Åvilka 
aro de, fade Fru Munden med löje? Det 
ena, fade R Ralph, dr Herr Woodtand, fom 
j känner. Det år vZrl vift han har ej mer 
än goo P. Sterlings rånta ; men hans Far
bror, fom är rik, gör honom til arfvinge. 
Han äl/kar Er fä han må bli tokug, läger 
han; men Åan äl/kar än mer jagten la j 
fkulle med Åonom Åafva den ftörfta frihet 
Den andra är vrfr Präft, Han har tvi flo
ra bénéficier, har nyligen är/vadt 1000 P. 
Sterlings ränta och man tviflar ej at han 
ju fnart blir Bilköp. OA! väll, fade Fru pun
den, alt detta freftar mig intet En jagare 
är alt för vild för mig och hvad vår Pråft 
angår, få mycket vårre, om han blir Bi
lköp ; ty, om han ^al upfylla fina Ikyldig- 
heter, fA Zär det intet blifva nog tid öfver 
för Åans buflru. Baron /kulle fvara på det
ta narri, när et buller, fom bFrdes vid por
ten. föranlöt dem at gå til fenflret. Det 
fcirfta, lom mötte deras o/on, var en präg- 
tig klädd löpare, hvarefter fölgdeen vagn . 
med 6 ftålta Aäflar för, famt 4 betjenter 
til haft. Fru Trufli var nzj^ot beftörtat hon 
ej kände Åvarken livriet eller Herren, fom 
fleg ur vagnen ; men Fru Munden^ hvars 
hjerta mer än des ö/on fade hånne det 
vara TrueXoortb, underrättade Fru Trufiiåäv- 
om. Gä, min Fru, gä fade Fru Trufli och
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tag emot honom Hon ^ick ur kammaren,’ 
dâ en betjänt kom ocå fade at en .Adels
man, benämd Trueïvorth, be^årade /à tala 
vid hänne Jag vet det, jag vet det, fva- 
rade hon ock lopp emot honom Fru M««« 
dtn måtte vara fil beredd ion ville, få kun
de hon dock ej innehålla fin åäftiga glä
dje. Han intet mindre. De kaftade fig uti 
hvarandras armar och blandade fina Idr- 
leks och glädjetårar. De förmådde på en 
14 nç ftund ej tala Men fåg mig då, ut- 
braft ändteligen Trueworth, at j hörer mig 
til, at vi aldrig yfcola /kiljas ; min/örftaoch 
fifta Här/karinna, ft.idföft min lycåa! Ja! 
fade hon, jag hörer Er til och det för he
ja min li/stid. Sedan de ^i/vit /»varandra 
alla de be/is på fin karlek, fomanftändig- 
åeten och Fru Mundens blygfamhet tillät, 
kom /»on iho^ Fru Trufti ocå Riddar Ralph 
och haftade fig at vifi. Vruetsorth för dem« " 
Se! fade hon, den fom vi få o/ta talt om. 
Jag utbeder jför honom Edert eftime och 
vfntkap. Bägge delar har han, fvaradeFru 
Trufti ^enom det /oreträde j lemnar honom. 
Förlåter j mig, min Fru, fade Trumorth^ 
at jag kommer ocå vil bortrö/va et fäll/kap, 
fom är Eder lä kärt. Af alt hjerta, fade 
Fru Trufti ; ty hånnes lycka är mig ännu 
kärare E/ter j äro altöfvcrens, fade Baron 
Ralph', hvårföre Ikd då tiden fa/ängt för
loras? Lät ©fs lända efter Notarien ocå lä-
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ter Fru Munden förlåta mig denna /fcynd- 
famhet. Hon var ej härpå beredd, hon rod
nade och hännes /örvirring upväkte Fru 
Trw/far medlidande. Saken medlades fit, at 
följande dagen bief genom en Notarius äg- 
tenikaps contract upfati oci des inneiall 
vifade Truernorthe kärlel, ii väl fom des fi- 
delmodija frikoftighet.

Under det Baron Ralf b och TrwWÄ 
granOcade det, fick Fru Munden et nytt 
glädje Imne genom fin yn^re broders an- 
komft. J kommer Herr Capitain, fade Fru 
Trufii, i den läglj^afte tia för at bivifta 
Er fyfters bröllop Min fyfters bröllop, ro» 
pade ton Hvaa? utan at underrätta fina 
bröder? Men jag toppas faken Sr anftän- 
dig, etter j tycåes gilla den. Jag förUkrar 
Herr Capitain, fade Fru Trußi, at jag ej förr än 
i^år bar fedt den ton utvalt fig ; men man ftår 
ej emot fit öde och iärlekens välde. FrrxVruflir 
alfvarfamma mine gaf Tbou&btlcft or fak at 
frugta det hans fyfter begådt nåjon ny «Ur- 
fkap ; men han fick ej tid at yttra fina tankar; ty 
R, Ralph och VrneDortb kommo i det famma 
in/icnde. Des beftörtiun^ blef ft ftor, at han 
ej kunde tala ocbTruevortb, feende ians för
virring, fade til honom: Kara jagfkal 
nu ändteligen ft den lyckan Åalla Er bror. Go
de Gud! ropade han, irdetmö'eligt? Ar jag 
ritt vaken ? Ar det intet cn dröm ? Min fyfter 
fägmigdi, ägtarjTrmwvi? J fer det, fadj
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hon leende, och j härer det nu af en mun, (bin 
intet vet ljuga. TZwg/or/o/rkaftadefig, uti fin 
väns armar och,ropade: AcZ»! min kära True- 
vorthl min kära Truevorth! jag hoppades ej 

. denna 1 yck m, och vändande fig til Fru T rußt 
' fade: hvadfören angenäm beftörtning jmig 

/örorfakade ! Jag tänkte väll», fvaradehon; 
men ja j förfäktarjag äar ej annat fagt än fan- 
nin^en.

Truevsrth lemnade nu til fru Mundin con- 
traûet. Hvad är detta fade hon ? tag emot fade 
R Ralph -, det är intet mindre än $oo P. Sterl» 
årlig ränta, om j öfverlefver. Jag mottager det 
*fade hon,(om et nytt prof på eder kärlek; men 
bevare mig himmelen frän at den nâ/onfîn 
benyttja. Den följande dagen blef deras ön- 
fkan til allas glädje upfyld.

Man iände at underråtta alla dem am denna 
lyklija hähdelfe, fom borde däruti taga del. 
Tattleff, e/;uru intagen affin e^an lycka, del
tog med flinad uti finfyjfers. Riddar Baztf, 
fom, fedan ban lärdt rätt känna Fru Munden, 
hade fattade for bänne det/ulUomli^afte efti- 
me, /ägnade fig högeligen iårofver; men 
des Frus glädje var obeyftrifvelig. Med et ord.' 
det var /à af hannes bekanta, fom ej glad
des fifver denna kännes lycla.

Det är fäledes vår Hjeltinna, fedan hon 
rättsdt de fel, fom fördunklade kännes dygd, 

ätnjot en verklig lycka. Hon blef lyk- 
lig, när Z>on det förtjente at vara»
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