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FÖRSTA KAPITLET.

ETT TELEFONBUD. HOTELSEBREVET. FÄL-
LAN. DAMEN MED DE MÖRKA ÖGONEN.

Det ringde i teldfonen.
F-n anamima, mumlade jag för mig själv, där jag

satt vid skrivinaskinen. sysselsatt med iförfattandet av en
artikel, vilken följande dag skulle ingå i tidningen. Ocb
jag hade venkligen skäl tili Ihartm över de ständiga ring-
ningarna i detta olyofcMga numimer 26 59, som förr värit
Veckans Kröindkas redaktionsnnimtmier, jag hade under
den senast gångna halvtimmen redan ett par gånger upp-
repat detta evinnerliga »Nej, varsågod och ring tili 22 64»,
och hade frasen på läpparna då jag, säikert med uttråkad
min, lyfte upp mikrofonien ooh sade mitt obligato-
riska »hallå».

Det var emellertid denna gång variken någon, som frå-
gade »ä’ de’ på Kronikan» eller som sporde »vart ä’ de’
mi?»,, utan tvärtom min gamle gode väri Paul von Lin-
dendonff, som efter ett hastigt goddag i en ton, som före-
föll mig en smul irriterad, ifrågade om jag genast feunde
komima tili Ihonom.

Är det så viktigt då, siporde jag, jag har 'lovat en
artikel senast tili halv fem och har mera än hälften kvar.
Kunde vi inte äta middag tillsamman...?
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Om du k a n så kom, avbröt v. Lindendiorff mig med
något av vlädjan i stämunan, det bar hänt mig något be-
synnerligt, som jag gämlai omedelbart ville koliatiomiera
med dig.

Nå ja, jag måste väl komirua då, jag sikäli vara hos
dig oim en kvart, resolvcrade jag,, haran knappasl ihöra
hans tillifredsställda »tack» då jag satte mikrofonen på
desis plats, gjorde sraabbt miina färdigskrivna manuskript-
blad i ordning, förde dem ned tili redaktionssekreteraren
med löitte att sraarast möjligt kumma tillbaka för att full-
bonda uppsatsen, ocb var mindre än fem minuter ofter
telefonsamtalet nere på gatan. Jag fiok plats i en spår-
vagn ipå färd bort tili Eira-trafcten, där v. Liindendorff
bar sin vacfcra fyrarums-stadsvåning, ooh först nu kom
jag att reflektera över att min vän taiat omi något »besyn-
nerligt», som hänt Ihoraom. Vad kunde ha hänt denne
förträfPlige ooh fredlige unge man, undrade jag, en bil-
dad, älskviämd ooh rik säkerligen oerhört rik gods-
ägare, som jag visste att var ytterst populär bland sinä
Linderhavande ooh säkerligen inte hade en erada fiende i
hela världen.

Mudan vagnem ridlade över Sfciillnaden, längs Roberts-
gatan samt längre söderut åtterkallade jag i minnet det
väsentligaste aiv vad jag mdndes om LindendoTififs i ooh
för sig rätt intressanta levnadsöden. Min helkantskap
med honom var av relativt nytt datum ooh hade egentli-
gun sin npprinnelse i ett slags joumlalistisk verksamhet,
som hara gett sig in uppå eifter 1918, eller kamske egerat-
ligen 1919, då hän, tili en början geraom förmedling av
mig, begynt i dagspressen publioera efiterhanid alltmera
uppmärksammlade artiklar i dags-politiska odh sociala
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frågor, istädse underlecknade med den nitmera särskilt på
utpnäglat högerhäll ihögt skattade signaturen »P. v. L.».
Icke minst uppsfcaittade miau de talrika artiklar av Ilonani,
i vilka ihan imed logåsk skärpa, safcligt ooh därjämte i en
uiddig odh underhållande for m ooh avfattnimg gick tili
rätta med kompromissi oclh undifailenhetspolitik en gent-
emot de röda. Just på delta område representerade hän
otvivelaktiigt en av vara allra hästa ooh sfcarpast skurna
pennor.

Om hans tidigare levnadsöden kände jag emellertid ej
synnerligen myoket, fcaimke fränist emedan Lindendorff
sanoin ung upplevat en stor sorg, någoit som vallat att
denina period i hans liv endast säilän ooh flyktigt kömmit
att heröras i våna aimars långla ooh av en allt varmare
vänskap ipräglade samtal. Vad jag visste har emeller-
tid en nog så romanitisk prägel xnitt under tentamina
vårvintern 1914 för kandidatexamen hade Lindendorff
sjuknat i en häftig lunginiflammation, efter vilken. Ihan, i
slutet av aprill, på läkarens inråidlaini reste ned på några
veckor tili en fcurort i Schweiz. Hiälr träffade hän en
finländslk hankdirektör med fru, i vilkas sällskap reste
en ung dam. De två unga Lindendorff var då 22 år,
hon 18 iförälskade sig saari i varandra, ocih efter något
romantiskt äventyr, under vilket hän räddait hennes liv
under sällsamma omsHlänldigheter, vilkas delaljer jag ald-
rig erfarit, dkliaterades förlovningen, emot vilken hank-
direktören, soin hefanns väre en tav hennes iförmyndare,
intet hade att invända, i ali synnerhet isom Linidtendorff
bevislingen ej haft en laming om att den unga damen var
stermrik o‘ch att hän gjorde ett av FimLanidls mest lysan-
de ekonomiska partier. Giftermålet ägde rum i juilii, men
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Lindendorffs lycka blev ej långvarig knappast ett år
därefler gav haus unga matka livet åt en dotter, unen du-
kaide själv under några timmar efter harnets födelse, och
dagen därpå hade även det nya splälda livet slooknai
Änikling och med förlnsten av detta bairn allit dmom ett
dygn soim kunnat minna honom om den hoTtgäingna,
hade Lindendorff länge trydkte av det djupaste svånmod.
Det var iförst under det röda upproret, då mördarihorder-
na härjande ocih plundrande dlragit fraan över hans egna
marker och hän själv med knapp nöd umdgått döden,
hän likasom återvaknade tili liv och aktivitet. Hän blev
en av de ledande i siin omsnejd i södra Tavastland i
skyddskårsrörelsen, Ihan begynte siili politiska skriiftställe-
ri, lian återknöt gamla vänskapshand ocih vann nya väin
ner det enda, sota hän vidlhöll, det var en den mesi
utpräglade tillbakadiragenhet genteniot det andra könet.
Damema förstödo, att det var minnet aiv den hortgångna
hustrun, soin holli, alltjämt, hans sinne fånget, och detta
gjorde förstås den sympatiske och desisutom oerhört rike
unge mannen än intressantane i dleras ögon. Månget ungt
kvinnohjärta klappade ihögre då ägarinnan mötte Paul
von Lindendorfif, men denne hälsade blott förbindligt ooh
gick vidare, i oätfcomlig tillhakadragenhet genteniot alli
vad kvinnlig sfcönlhet odh behag månde hela.

Minä tanfcar hade hastigt glidit över alla dessa fakta,
då spårvagnen nådde Eira-kröken ocih jag steg nt för
att tili fots tillryggalägga den koria återståendle vägsträc-
kan tili Lindendorffs bostad.

Då jag ringde på koto hän själv ooh öppnade.
Jag bar väntiait på dig, men förresten, tillade hän och

drog upp sitt ur, <är du puniktlig som vamligt. Ser du det
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är så att jag rcut av värit otälig, ty dlet som hänt mig är
verkligen (besynnerligt, ja kanskie något än mora. Du fär
döma själv, tUMiogade ihan, då vi stego in i hans vackra
arbetsruim. Vi slogo oss ned, hän uttog ur en skrivhords-
lådu ett ibrev, rädkte det åt mig ooh sade:

Löisi Vad säger du «m detta?
Jag drog ut Ibrevet ur kuvertet ooh läslc, i .skrivmaskins-

skrift, följanidle minst sagt märkiiga ooh uppseendeväc-
kande meddelande:

»Tili Godsägaren

Herr Paul von Lindendonff.

Eder emot de arhetande fclasserna ooh proletariatet rilk-
feide hänsynsiiösa verikisiamhet, fraimträdamdie d stäindigt
återkommande utmaniande ooh agitatoriska artiklar d dags-
pressen, bar pakalla! uppmärkisiamhet hos Högsta Exekuli-
va Domstolen dnom Finlanlds Komlmunistipartis Hemiiga
Centralorganisation; ooh viili Domstolen härigemom för-
ständiigia Eder att omedelbart upphöra med detta sikrift-
ställeri, i det att i vidrigt ta 11 den Tiedän över Eder ifiällda
dödisdomen ulan appeffl genast sättes i verkställigibet. Ni
förhjudes därjämte att visa detta brev åt någon annan
elier att aus tällä eftertforsknmgar ibetnäfltende Domstolen
ooh dess verfcsamhet, vid äventyr att, om Ni så hegår, den
över Eder fälilda domen omedelhariligen exekveras. Det-
ta är iförsta oclh sista vairningen.

På Högsta Exekutiva Domstoleras vägnar

Aatto Peura
Ordförande

Wladimir Kali n s k i j
Sdkreterare

Helsingfors, 22 laugusti 1922.»
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Jag lät pappret sjunka.
Om det intresserar dig, sade v. Lindendorff, isä ka n

jag bcnätta dig iatt det egamddmligt nog i toirvertet funnos
t v enne fullkoimligt tikadana: brev; —idleit andra, soin
jag låst in i mitt ikassasikåp för att för ali säkerbets iskull
skydda det emot att eventuellit gå förlorat, är påtagligeni
en s. k. genomsllagsikopia av detta, som du nu håller i
handen. Namnuinderskrifterna äro även de ali deles liika.
Jag vet verkligen inte vad jag sikäli tro, imen att det är
niågotslagis hotelselbrev ligger ju i öppen dlaig, trots det att
jag sannerligan ej (kan förså att minä airtilklar, som ju
blott utgöra en bråkdel av vad man annars får läsa i de
borgerliga ihögertidningaroa i den sIden, nm plötsligt sko-
la motivera hotet om em kommunistisk dödsdom. Men
kianske är det faktum att jag också är en rik jordägare
någonting, som de röda kunna taga tili utgångspunikt för
ett tilltag i den bar stillen.

Det är kanske riktigt av mig att i dletta nu påpekai, att
Lindendorff var fullkomligt lugn ooh påtagligen benägen
att fästa blott ringa avseende vid brevets öppna bot, nå-
got, som för övrigt intle alls iförvåmde mig,, då jag känner
honom såsom en ovanligt oinädd, kalflblodig odh när det
gäller faror eller dyliilkt med starka nerver utrustad man.
Hans sang-froid Ihade juför övrigt tydligt iframjgått därige-
nom, att hän så gott som 'omiedlelbairt efter brevets ankomst
odh i direkt strid med dess »förlbud» ringt upp tili mig
för att med mig få rådgöria om »besynnerligheten.»

Vad mig angår måste jag erikänna att jag kiinde mig
benägen att se saken något allvarligare. Vissenligen var
det något i brevet ooh dess avfatlning, som på mig verka-
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de i viss mån o ä(k I a, men dänuti låg dock idkfe något
skäl att lamise liotet fulilkomligt fäktivt eller falski.

Du ser fundersam ui, utlbnaist Lindendonff litet irri-
terat då jag ingenting sade, ut med spnåihet: Vad är din
mening?

Om du inte tar illa upp, svarade jag, så iskulle jag
vilja göra gälkm de att delta brev är av den ani, att ma n
inte bar rätt att fullkomligt noncbalcra dletsamima. Kom-
in unisterna iha vunniit 27 platser i rifcsdagen, vilfcet natur-
ligtvis givit deim luift under vingairna, de stå nu alldeles
säkert beslutna att gå tili stank aktion såväl d kammaren
som på aind.ra områden, och då är det ju inte ali s otlänk-
bart att de skola taglai även tili det fcampmedel, som heter
t e r r o r. Jag viti ingalunda onoa dig, men något vertfcligt
skäl tili att uum icke från deras sida skulle anse vålds-
bandlingar möjliga kan jag ej uitifmma. För att få fclar-
bet och det mäste du få —är det emellertid omndgäng-
ligt att den här sakean ägnas en grundlig undersökning, och
jag är dig tacfcsam om du ville låta mig taga del nti den.
Alt vi i d e n p u nk t e n icfce få låta skxåmima oas av botet
i brevet haller jag bestämt på, ty du kan självfallet icke
låta din ifullkoimMga handl ingsfrihet för framtiden bli på-
verkad iav ett hotelsöbrev iav denna art. Emeilenbid, till-
lade jag, ville jag föreslå att du icke publicenade något med
ditt berömda »P. v. L.» undler Innan vi rett upp delta
problem icke, det sägier jag uttryckligem, för att jag
skulle vilja övertala dig att underkastia dig brevets kom-
mando, ulan lielt enkeli av den (akti ska anledtning, att vi
ej må dirakt framkalla någon ny eventuell attlack som
kan störande ingripa i forskmngarna efter brevets ur-
sprung. Går du in på detta?
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Det må vara hänt, svaradle Liindendorff, påtagligen
docik rätt misslynt över att nödgas pålägga sig ett slags
tilltallig litterär-poiliitisik munlkorg, imen säg mig en
sak: Har du någon ide oim från viikon ändai vi skola bör-
ja, d. v. s. ikian du tanka dig något system för undersök-
ningarna?

Egentligen icke i detta nu, imen s jäivialle! ha vi ju
att tili en hörjan mtgå från självia hrevet. Har du någon
aning om huru det kömmit i din postlådla jag ser ju
att det ej sänts per post?

Huru det kömmit, utbrasti Lindendorff med plötsJig
livligihet, ja det fcan jag verkligen genom en egendomlig
tillifäliighet tili en viss grad redogöra för. Jag råikade
mämligen stå i tamibmren, då brevet istaoks in genom in-
kastel, och genom det delvis kitara imönstret i den matt-
slipade rutan tili tamlburdörren såg jag att det var en
gosse ipå umgefär 13 eller 14 år, som hämtade brevet. Ja,
jag bar tili octh med ett par kännetecken på honom —-

hau var ifclädd en ganslka silitän! grårutig kostym med knä-
byxor ooh hän bar ovantför vänstra mungipan ett lever-
mlärke av ungefär en gamma! tiopenmi-slaets stoirlek.
Mora haun jag icke se, ty pojken begav sig, strax efter det
att hän kastat in brevet, springande ned för trappan.

Och detta (berättar du först nu, utbrast jag. En poj-
ke medl en leverflädk över mungipan är ju så gott som en
pojke i en liten ask. Den ska vi inöm ett par dagar ha fatt
nti. Men, nu måste jag gå tili byrån oöh skniva färdig
min artikel får jag taga brevet med och studera det,
jag är bland annat intlresiserad av att undersöka själva
skrivma skins- slniften, som kauske kunde berätta ett och
annat, exempelvis på vad slags maskiin brevet är ned-
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knaokat. Jag slicker mig nu under vågen in tili Skill-
11ad!sautomaten för att kasta en partion i mig, men från
halv fyra är jag på ibyrån, om du vill mig något. Och,
sist en saik: Var nu i alla fa 11 tilås vidaane en smula för-
sdiktig, öppna inte åt obekanta ooh se dig om då du går ut.

Efter att Iha Ifått ett Ihalvt löfte av Lindendlorlllf att kom-
ina ibåg miina varningar gav jag mig i väg, i trappan
mumlande för mig själv: Leverfläoken, ja den, måtte
vi väl kunna få rätt uppå ihär i Helsingfors, trots de
170,000 innevånama.

Min uppsats var färdig, jag hade hunnit med en del
nndrai brådskande arbeten och skulle just begynna en in-
gående granskning av det besynnerliga hotelsöbrevet, då
Lindendorlif på nytt ringldle upp mig.

Nya märkliga saker, sade Ihan.
Vadl nu då, ett nytt torev?
Nej, men en telefonpåringning av en främmande

man. Hän meddelade först att hän tyvärr inile kunde sä-
ga vem hän var, men att ihan genom en tillifiähighet fålt
veta om något kommunistanslag mot mig. Hän bebodde
en trerumislägenhet i bortre Tölö hau uppgav gata,
hus- och våningsnummer, som jag antecknat men
hyrde ut ett rum åt en person, som eftehhand begynt fö-
refella honom allt misstänkligare. Vid en undersökning
i dag i mannens rum hade hän undler duken på divan-
bordet funnit en kapia av ett hotelsebrev tili mig, ooh mi
ville haa ge mig mannens signalement odh möjliggöra
hans arrestering.

Lät det trovärdigt? sporde jag i telofonen.
—Ah ja, svarade Lindendoriff, tll en viss grad. Det

var en bildad mans stämrna, och hän uttryokte sig myc-
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ket korrekt och koneisti. Hän bad mig komina preois
klookan nio oCh fondirade kategoriskt atl jag skulle hom-
ma ensam ihan var inte säker på att hän icke möjli-
gen själv var -bevaikad och ville undvika onödigt npp-
seende.

Och du tänker gå?
Obetingiat jag vill försaka få klarhet i det här.

Men jag skulle ha ett förslag, nämligen detta: giv du dig
i väg idiit Lindendoiiff nämnde adressen exemipelvis
en kvart före nio oCh fatta iposto i någon trappuppgång
eller portgång med hra uilsikt på andra sidan gatan. För-
resten tar jag revolver med mig sikäli tbli intressant
att se huru det hela utvecklar isig.

Egentligen hade jag hort avråda Lindendorfif ifrån att
gå, ity att diani lag en god portion dumdnistighet ellen åt-
miinstone en hetydande risk kunde ju ej fönnekas. Men
jag vet att alla råd skulle fönblivit utan verkain, ja sna-
name blott dnivit på hans beslut. Jag kiände alltför väl
hans mod och handlingskraft oCh beslöt blott att av min
vakthåMning göra det mesta möjliga.

Dänlor begav jag mig ock i god tid per spånväg ut tili
bortne Tölö, sökte upp den ibakgata, där hänidlelserna
skulle utspela sig, och lyokades i panadiingången tili ett
hus tämligen mitt emot den främmainde mannens bakom
ingångsdorrens ruta finna en i det stona hela utmärkt ut-
siktsplats.

Ända tili klookan strax före nio hände ingenting, men
då könde en hynbil långsamt in på gatan, rullade sakta
fnamåt och stannade likasom på målfå utaniför det »aktu-
ella» buset. Mannen vid rattien lutade sig mot ryggstödet
ooh slöt ögonen, likasom för att vila sig. Ett par sekun-
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der dänpå såg jag Lindendorff närniia sig tili fots. Hau
gidk mued ruska steg, observerade nuin ruma på ihusen,
nådde bilen, gjorde en tvär vändning oclh försvann igenotm
paraddörren.

Mitt hjärtla, klappade, ooh jag stirrade oavvtättit ut ur
mitt hallvskuimima gömsle, i trots av att jag förutsåg att
det kunde räcka länge nog innan Lindendorff åter skulle
visa 'sig.

Så vitt jag kan förstå hade docik föga mer än ifem mi-
nuter förgått innian jag, nastan av en händelse, lude mär-
ke tili att någon skyrotade fraim ur p o r tg å n g e n tili
kuset mittemot! Tili min förvåning igertkönde jag se-
kunden idärpå Liiudendorlflf, soin, synibarligen ytterst upp-
rörd, nastan springande koin ut ur portgången ooh ett
stycke ut på gaitan. Jag ilade emot ihonom.

Fort, utbrast Lindendorff, vi måste komina Ihäri-
från, jag fiok en varning. .

. . bilen. . . . låt oss taga den.
Då vi emellertid skulle äntra bilen saaste ohauffören

tili oss ocb sade laittb lian var bestläilld, varpå vi nastan i
siprångmarscih begåvo oss uififör gatan, men iknappast ha-
de vi hunnit om det närmaste hörnet innan vi hörde atl
bilen sattes i gång.

Pontin i en trappuppgång, utropadle jag nu i min
tur, vi hastade in genom närmaste paraddörr, kammo
bakvägen ut på en gård med en -obebyggd tomt gränsan-
de inlill samt från denna genom en sidotomt upp i ett an-
nat hus.

Nå„ sade jag, sedän vi några sekunder pustat ut,
vad bar bänt?

Myokelt, isvarade Lindendorff, mycket ocb dock
egentligen imtet. Du sikäli d korthet få höra det vikitigaste,
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sedän när vi kömmit hein kunnai vi gå i detaljer. Allt-
nog, jag giok npp tili ilokaleii med det angivna numrei.
Där fannis ingen namnskylt, men jag ringde på, och en
medelålders man, så viitt jag i den rätt skumma taimbu-
ren kunde se av bildad Iklass, utrustadl med skägg och
glasögon, öppnade samt bad mig lågmält stiga iin i sa-
longen den jag önskade träffa skulle komma om någ-
ra ögonbliok.

Jag steg aEtså, fortsatte Lindendoniff, in i denna
s. k. salong, ett medelstört, gansfka tarvligt möblerat rum,
och ttnamnien istängde dörren tili tamlbureni efter mig. Det
hela verkaidle, ■ lärligt sagt, ytterst obohagligt på mig, var-
tin kanske medverkade att jag tyckte mig d den dörröpp-
nandes röst, trots förställning, igenkänna mannen, som
telöfonerat tili mig. Jag satte mig ioke, utan förblev i
stående ställning med högra banden omfattlande revol-
vern i min rockifiaka.

En eller kanske halvann minut förgick under en tyst-
nad, som blev alit pimsammare. Och så, med ens, fiok
jag en tydlig intuitiv kansia av att jag lockats i fälla.
Jag beslöt att ge mig i väg, men lann tili bestyrkandle av
minä värsta ifarhågor att dörren tili tamburen
hadel å s t s. Innan jag emellertid hunnit uttänka vad
jag i denna situation skulle företaga mig öppnades en si-
dodörr, såsom jag sedän såg ledande tili köket, ljudiöst,
jag skymtade en kvinnlig figur i mörk dlräkt och hörde
en svag, men mycket tydlig vislkning: »ifort, skynda er,
ert liv är i fara, fort ut denna väg, skynda, skynda.»

Jag behöver väl ioke, fortsatte Lindendoriif sin re-
dogörelse, säga dig att jag Mixtsnabbt åtlydde uppma-
ningen, vilken för övrigt av någon anledning på mig ut-
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övade en rent fascinerande inverkon. Med nägra ijud-
lösa, långa steg hade jag passerat dörren tili köket, som
den unga damen jag såg nu att det var en ung daon,
vaofcer, med ett par undenbart mörka uttryoksfiula ögon

omedelbart säkiä stängde. »Fort, fort, uppxepade ihon
åter mied något av ängesl: i rösten, skynda er uttdr köks-
trappan ooh så långt hort härifrån ni kan, Gud give at/
delta förskräokliga inte må 1y0ka5....»

Jag hann iicke, sadle Lindendorff, uppfatta slutet av
vad hon viskade, ty hennes påtagliga skxäck vexkade på
tnig så att jag verkligen som en pii koon ut ur köket samt
nedföir köikstrappoma ooh över gården ut på gatan. Res-
ten vet du, ooh nu tror jag vi bunna bege oss hem.

Såg du vilken nummer hilen hade, frågade Lin-
idlendoriff under hemvägen, som vi gjorde d spårvagn.

Jo, det gjorde jag, ty så mycket har man dock lärt
av Sherlodk Holmes ooh alla de andra deteklivkonsli' uk -

tionerna. Det var nummer etthuinidratre.
Bra, sade Lindendorff, men försjönk så i tystnad

ända tiJJ dless att vi installerat oss i hans isköna arhets-
rum oem eevar fått sin whisky, välbehövlig elfter allt det
npphetsande vi värit med am.

Emeilentid såg jag att allt ej var på natt med 1 miin vän,
trots hanis kända kalblodighet och ypperliga nerver.
,

Vad går åt dig, utbrast jag slutligen, du är dig ej
lik, det måtte vara någonting Samu... .

Ja du har rätt, sade Lindendorff och drog en djup
suok, det är verkligen någonting ännu. Det
är det att jag på något oildrklarligt sätt känner mig be-
rörd av samimanträfifandet—om man nu alls kan kalla det
ett sammanträffande, ty det hela räckte ju blott ett par

2 1 kamp mot dunkla makter
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sekimder med (herune, med damen med de mörka ögo-
nen. Det ligger något sällsamt li delta, något som jag ej
kan förklara Jikä som en heimlighet, vilken på ett uin-

derbart sätt står i iföirbindelse med något, som haut mig
för Länge sadlan, något i hennes 'stämma oöh hennes dju-
pa btick, som koim en sträng i min själ att mäktigt vib-
rera.. . . Shakespeare säger ju att det ifinnes mycfcet mai-
lan himmel ooh jord.. . .

Paul von Lindendorff tystnade med ens. Hän hade
kömmit att rikta hlicken på ett stort, mydket viadkert por-
trätt av sin bortgåingna hustru, vilket alltid stod på hans
skrivbord, hän reste sig och tog sig över pannan, synbar-
ligen rov för en våldsam isinnesrörelse.

Vad, uthrast hän med nastan kvävd stämma, vad
kan det finnas för samband mellan henne hän gjor-
de en gest mot iporträttet av Ibustran ooh henne, som
där borta i dag kanske, ja, jag känner det nu, säkert
räddade mdtt liv?



ANDRA KAPITLET.

VÅR ARBETSPLAN. EILEN N:0 103. SKUGGAD.
RESULTATLÖSA FRAMGÅNGAR.

NYA ATTACKER.

Den sinncsröreLse, som gripit Pani von Lkidenidbnfif då
hän, mitt under vårt resonemang, kom alt fästa sm hlick
på porträttet av den bortgångna hustrun, räckte ej länge.

Med en ny djuip sucik sjönk hän åter ned i stolen.
Vilken dåre jag är, mumlade hän, vad sknlle die två

kuuna ha för samhand. Nej, det måste ha värit något
tillfälligt, en iHusiion....

Jag kan iöke fullt följa din tankegång, yttnaidie jag
nu, imen att dn måste vara oiffer för en villlfarelse är jn
tydligt. Du är ju läinikiling sadlan sju år vad samhand
kunde man tänika sig mellan din fru ooh den där da-
men, som säkert endastt av kvinnlig medkänsla ocih fasa
för brottet varnadle dig. Och för övrigt: vad bevdsar sist
ocih slntMgen att ditt liv verkligien var hotat.

—Du har rätit, sade Lindendortfif, men oberoende av
alla teoneitliska resonemang bar jag en fiillkomligt tyd-
lig känsla av att hon verlkligen näddade xnitt liv. Och
motiven s jälvfallet knnn a de vara just av den art dlu
avser. Men det går ej för övrigt ihop med dlet, trots de



20

par seikunder det heda räckte, intensiva intryok jag fick
aiv heimne, av en ung, på samna gång känslig ooh dock
med stark vilja utrustad flioka, kansiko aderton, kanske
■tjugu år, med en smfärt ooh spänstig figur, ett underbart
vackert arasikte och iså ja dessa mörka, djupa, sältsynt
talande ögon glömtoer jag aldrig.

Huru var hon kläidld, frågade jag, det kan vara hra
för mig att ha en noggrann beskrivning på henne, om
nu odet skulle ifoga så egendomliigt alt vara vägar möt-
tes.

Så vitt jag hann se hade hon på sig en mörk pro-
menaddräkt av något tyg i grått ooh bmnt, jag tror det
kalllas melerat, d. v. s. blandad färg. Hätien måtte ha
värit någotsilags Mten barett, då jag så tydligt knnde ur-
skiilja ögon och ansikte, odh hom gjorde på mig Intryck
av att likasom vara färdlig att gå uit, såsom om hon all-
deles tilltälligtvis Ibefunnit sig i det dlär köket.

Bra, sade jag. Ooh nu, låt oss dela upp våra roller.
I kväll hinna odh knnna vi självfallct inite göxa något, och
förresiten skall jag ju ut med 11.35-tåget hem tili mig,
men i morgon. Går du med på en sådan fördelning att

du åtager dig att ta reda på vein som bor eiler Ibott i den
mystiska llägenheten i Tölö samt vad ägaren tili ibilen n:o
103 ‘heter odh var ihan bor, så skalil jag ta rätt på gossen
med leverflädfcen och dessutom egna själva hotelseibre-
vet ett ingående studium.

AU right, utlät sig Lindendorff, det blir nog bäst på
det sättet. Och då klockan redlan vlar över halv elva och
jag hade ett par korrektur på byrån att litta igenom samt
aibsolut ej ville försumma mitt sista tåg, draok jag ur
min whisky och tryckte Lindendorffs hand tUI I'arväl.
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Hall ögonen upp, sade jag tili honom i tamburen,
oclh utsätt dig ej iför onödig risk, ty du får för det försfa
inte glömima att du enligt liotclsebrcvet allanadlan är
dömd tili exekution odh för det andra måste du göra dig
beredd på att man när sota helst »kali 'upiprepa det för-
sök, som den ungiai damen med de mörka ögoueim rädda-
de dig ifrån. Om inte alla tecken (bedraga ha vi med tili
ytterlighet hänsynslöst folk att göra. Alltså: au revoir,
jag ringer mellan 11 och 12.

Utkommen på gatan faste jag mig vid en automiohil,
vilfcen påtagligen efter att ha avlevererat någon passage-
rare i huset näst invid, åter sattes i gång. Då den nått
fram tili mig i det nänniäste stannade cihauffören farten
odh frågadle mig kori ooh tämligen likgiitigt »ska hernn
ha hii». Bgentligen hade jagtänikt ta sparvagm, itien an
budet med dess utsikt tili tidsvinst lookade mig och jf ;

steg upp i hilen.
Västra Henriksgatan 8, Hufvudstadsbladet, sade

jag, ooh några få minuter därpå körde vi fram tili tid-
ningshuset.

Vad skall jag hetala? frågade jag då jag stigit ur.
Chauffören satte emeliertid tili min häpnad åter hilen i

gång, unen just då den tog fart vände hän sig emot mig
odh sade med en slämma, i vilfcen hot och hat kiimpadc
om första platsen:

Ingentimg, men ni kommer alt få hetala det med ert
liv om ni blandar er i såker, somi inte angå er. I samma
seknnd hade hän satt full fart på hilen, som snahbt av-
lägsnade sig, dook ej snahhare än att jag tydligt i det star-
ka skenet av de mitt över gatan hängandeStora elektrisika
lämpöinä tydligt såg iiumret.
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Det vai n:o 1O 3.
Odh med detsamma jag såg idletta kom jag alt tänka på

att jag halvt omedivetet lagt märke tili, att chamflfönen bar
skägg ooh hade på såg ett par Stora aiitomohilglasögon.

Med en obehaglig kansia av att ett osyniligt nät på nå-
got sätt höl på att sammandragai sig kring min väni Lin-
den dorff ooh mig såisom haos förtrogne vandrade jag
upp för hyråtrappiorna tili nritt korraktur, odh detta intryck
befästes då jag en kvart över ©lva åt©r steg ut på gatan
för att vandra tili stationen ooh lade märike tili att en anan,
som stått i Hienirikisesplanadens ihöm, satte sig i mansch
odh tföljde dfter mig.

Emellentid hade jag förr i världen under den tbobri-
koffsfca tiidlen ett par gånger lydkats »skafca» dylika spio-
nier »ifrån haisen på mig», ooh variför skulle det då ej lyc-
kas nu? Inoim några sdkunder, medan jag lugimt vandra-
de iframåt, hade jag min pian färdig. Jag tog med en
tydlig gest fram mitt ur, ökade så farten, passenade över
Henriksesplainaden i trakten av Studentbuset, gidk vida-
re längs Östra Henrifesgatan ooh gled så, efter att ha fått
lagorot försprång, in i Societetshusets grill, där jag, med
min sommarmössa i tiickan, slog mig ned i skymundan.
Efter ett par minuter fortsatte jag inre vägen tili hotel-

lets stora vestibul, slkyndade därifrån ut på Brunnsgatan
samt vidare genom västra bangårdsentren tili mitt tåg.

Så satte sig tåget i gång, ooh med en viss humorfylld
sfcadeglädje över min förtföljare, som fåfängt giick på pass
utaniför grillen, såg jag huvudstadens ljusprakt försvin-
na. Knappast tio minuter över tolv var jag homma i min
villa odh somnade mindre än en kvart diärefter, trött ef-
ter en anisträngande odh skiftande dag. Vad skulle väl
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de ifö'ljandie bringa, under denna baimp ©mot dunkla mak-
ter, vitka hotade även mitt liv emedan jag vågat hjälpa
Liindendorff i hans strävanden att avslöja sinä fiender
och om möjligt ibringa dem ett rättvist strtaiff.

Klodkan var Moiti litet över sju då jag vaknade, och
då jag iskulle resa in tili stadien först med ©tt tåg en kvart
över nio haidle jag god tid att närmiaire undersöka »causa
helli», d. v. s. det mystiska koraiimunistiska hotelsebrevet.
Pappret var av gansika god kvalitet och av kvarlfonnats
stor.lek, imen doök icke ett skrivmaSkinispapper i egentlig
iiiening, i det alt det hade linjer. K uverlet däremot var
simpelt, av riktig dnssinkvalitet, somman kan köpa på
jämvägsstationen, ihos lanthandlare o. ®. v. Vad så själ-
va skrivanasikin-sfcriiften angår var den synnerligen god, an-
tydande att en förstklassig maskin använts för medskri-
vandet av brevet. Själv sedän ett par årtionden skriv-
masfcinskrivare var det ej för mig svårt att under det
födjande studiet av skriften ifiaiststäUä vissa ifakta, nääni i-
gen att maskinen värit försedd med s. k. enkel klaviatur,
\ ilkei inmebär alt alla stora bdkstäver samt en hei dei
tecken måste sknivas medels samtidligt tryck på den s. k.
»Umschaltern». Genom studium av papprets avigsida
med mänkena dlär av i ali isynnerhet skiljetecknen koni
jag underfund med att den använda maskinen ihaft kolon,
men icke semikolon, i det att man ipå pappret tydligt toun-
de se att brevsikrivaren värit tvungen att göra sitt semi-
kolon genom att först slå kolon ooh så, efter att ha tryckt
på backslagstangenten, homma. Jag beslöt att snarast
möjligt göra ett ibesök på Aktiebolaget Systemas kontor
för att av dlärvarande 'faokmän erhålla upplysningar he-
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Iräiffande vad slags maskia man använt vid nedsfcrivan-
det av holelsebrevct.

Ba fömylad granskndng av själva innehållet i brevet
gav mig på nylt kanslian av att det var något »olälkta» i
det beta. F räinsI: måste man ju fästa sdg vid den Man-
derifnia, nastan »akademiiskt» verikande stiliseringen med
dess konrekta, 'smått uppstyltade vändningar, vilka ju
måste iförefialla rälttt förvånande i en kommunisti sk ho-
telse-akt, midertecknad av en » Aatto Peura» ooh en »Wla-
dimir Kalinskij». Men så fanns där en speciellt miss-
tänlkliig omständighel tili, nämiligen användanidlet av just
det sätisynta skiljetedkiniet semikolon. Teoknet håller
ju så gott som på att försvinna ur nutida skriift burn
var det då tänfcbart att det sfculie, i en niistän juridiskt
formlad vändning, användas av en medlem av de umldler-
sta olmstörtarligarna? Å andra sidan kunde jag ej dölja
för mig att alla dessa minä misstankar betråflfande (bre-

vets äktlbet kunde Mkaså gäma vara fulllkomligt obelfoga-
de. Det är ju ej olkänt, att icke så få intellektuella fcraf-
ter spära ur odh ställa sig tili tde revolutionierande organi-
sationernas förfogande då det öppet uippges att en Anla-
tole France bar bolsjevik-sympatiier, vad sikäli då ej vara
möjligt i vårt land med dess sociala förvillelser ooh oba-
lauseraide intellektuella fcrafter.

Dessutorni var det från början klart att de tvenne nam-
nen under hotelsebrevet voro fingerade, påtagligen upp-
funna för att ge ett totalintryok av förenaidle 'finsk-kom-
munistlska strävanden odh holsjevistisk samverkan.

Brevet vlar ooh förhlev ett mysterium, ooh då jag strax
öfter nio begav mig ned tili stationien hade jag en kansia
av alt allit vad forsfcningar månde beta måste 'Mi ytterst
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farolande ocih att dagen lätt nog kunde hringia hade miss-
räikningar ocli nya ifaror.

Arbetet i stadien kröntes emellertid tili en horjun med
snabba res uitat. För att taga reidla på pojken med lever-
fläcken ihade jag beslutat att anställa ofterforsknmgar på
hiiVLidstadens sainliiga expressibyråer, oclh så hade jag,
kan man tänlka sig en sådan tur, hioit att tfrån stationen
gå tili Fix express vid Brunnsgatan för att omedelhart få
denna del av saiken uppklariad. Jo, mycket rikligl, ibyrån
hade d sin tjänst just sagda gosse, ocih main erinrade sig
mycket väl denna hudskiclkning. En medelälders berre

med skägg ooh glasögon (hade vid halv tvåtiden
kömmit in, meddelat att hän snahbt måste få fram ett
brev tili uippgiven adress ocih sedermcra sagt gosisen att
hän icke skulle ringa på utan blott sticka in ihrevet genom
infcastet isamt fortast möjligt ge sig däriifrån. Denna isis-
tä befallning, som main på kontoret särsikilt fäst sig vid,
hade åtföljts av ett par mark i driokspengar såsom extra
argument.

Mindre framgång hade jag med minä föonsök att erhålla
ett verkligen noggramit signalement på mannan. Hän såg
helt vanlig ut, sade personalen, hade en gråibrun som-
markostym, filthatt ocih, så vitt man Ikiunde erirara sig,
bruna tkängor.

Är det då intet, sporde jag ytterligare hyråförestån-
daren, som i något avseende syntes er på något sätt ka-
rakitäfistiskt eller egendomligt, något kännetecken eller
dylikt?

Tja, lydde svaret, egentligen icke. Men det kunde
kanske i alla fali vara en sak, om det nu ikain betyda nå-
got för er



26

Självfallet, säg nL hana.
Nå ja, återtog maorien, när forevsändaren steg in

på kontorel fick jag i första ögonblicket av en eliler annan
orsak föreställningen att >dlet var en utlänning, ocih jag
niinnes ännu att genam min 'hjämä gidk tanfcen: hän må
nu blott ifcunna tysfca, ty, ser ni, det är egentligen det enda
utländsfca språk jag talar något litet. Sedän, då hän tala-
de fulllknmligt vanlig svenska, försvann detta intryck.

Bra, meri ikan ni inte nu efterät få klart för er vad
det var hos honom, som verkade utländskt?

Byråcbefen tänikte efter.
• Det är mycket svårt att säga, ty jagfick nog egentli-

gen det där intrydket av instinkt. Men det iär inite omöj-
ligt att det var någonting i hans isätt, som verkade främ-
mande eller utländskt, oeli dessntom var det visst också
nägot med hans bostym, ja ni får nrsälkita mig, men jag
tyckte att den verkade isåsom om den inte vore gjord av
nägon skräddare här i landet.

Någon verklig hesfcnivning på frälmlingens dräkt lyc-
kades jag emelliertid icke få av väsentligaste betydelse
för mig var kanske det, att ibyråföreståndaren, hårt ansatt
av mig, isilutligen fick fram en osäiker fras om att hän tycikt
att det kanske var nägot »engelskt» över den ibesökande
ocih hans dräkt, men varuti nu detta engelska egentligen
skulle legat, det kunde min man trots påtaglig god vilja
inte karaktärisera.

I detsamma koni emellertid gossen mied Jeverfläciken,
som värit utie på något ärende, in på kontoret.

Kan du, sade nu fcontorsiföreståndaren, kamana ilhåg
något särskilt hos den där herrn, som var här i går med
-brevet, som du fick extra dricksipengar av?
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Gossen såg ytterst eftersinniainde ut, men så koin dlet ett
brett:

Nä-lä.
Du får tio anark, utbrast jag nu, om du fcan komima

ihåg något ovanligt, som du kunde Ikänna igen den där
herrn på.

Gossen itog sig åter en ordentlig funderare, men det såg
trote hans rynkade pianona uit att in le Mi något av, då
plötsligt en blixt syntes lysia upp hans minne.

Det kunde då vara en saik, isadle pojken, fastän inite
betyder det väl någonting. Jag såg att ur hans bröst-
fioka staok upp en näsduk, som Ihade en röd kant oöh
strax innaniför kanten en rad Ihästhuvuden.

Bravo, sade jag, gav goissen hans itiä, taokade och
gick.

En bil, några hästhuvuden ocih en engelskt verkan-
de kostym, mumiladle jag för mig själv då.jag kömmit ut
på giatan, det är inte myoket, men viti det bra tili så kun-
de det ju hända att jag finge se de där hästhuvudena en
gång tili i livet.

Om miina eftenforsikningar betecknade en viss framgång,
så hade Lindendorff, tili viikon jag ringdle strax efter elva,
nått iin inera positiva resultail. Ooh tili på köpet hade
hän nått alla siinä resuitat utan att taga ett steg, endaist
medels telefoneringar.

För st, sade Lindendorff, tog jag roda på vein som är
disiponent iför Tölö-gården oöh siaitte mig i itelefontbrbin-
dledse med honom. Det var en förståndig man, kontors-
chef Andreasson hos Krieger & Hall, ooh då jag medde-
lade honom att jag hiivit lookad i ett bakhåll eller en
fälla tili lokalen n:o 11 tre trappor upp, blev hän genast
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ytterst inteesserad. Lokalen, siaide ihan, äges av en fru
Sandberg, som ©miellertid heslntat att hosätta siig bos en
syster på landet odh slkaffa sig hetydandle inkomster ge-
nom att Ihyra ut sitt möhlerade hem. Hon är nu själv på
landet, unen, sade disponentenj jag bade lovat sköta om
annlonser och fönmedling, odh så kom där i går morse
en myoket fcorrekt Iherre, som sade sig refleklera på loka-
len, vilken vi tillsaimiman besågo. Hän lovade komma till-
baka på eftermiddagen och gjorde det ookså myoket rik-
tiigt, om odk fönst vid åttatiden. Hän bad nu att få lana
nyckeln på an stund, då bans systerdotter de ho till-
sämmän kunde komma iförst litet senare odh hän ioke
kunde bestämina sig utan att hon hesett lägenheten, ooh
då jag icke ibade någon anledmng att misstro ihonom fiök
hän nyckeln. Emeliertid gick det en timme utan att

jag hörde av honolm, och då klockan slagit nio beslöt
jag att gå iupp 'för att se efter att allt stod rätt tili. Och
kan ni tänka er, uthrast så dispomienten, då jag från min
iokal, söm är i första våningen, vandrar npip för trappor-
na möter jag mannen, som i vild fart kommer utför, pas-
serar miig utan att kanna igen mig ooh rusar ut på gatan

jag hörde ihnr dörren (häftigt slogs upp och så föll igen.
Nå ja, jag skyndade efter honnin och kom ut på trottoa-
ren i lagom tid för att se mannen i en hil svänga nmt om
närmaste hörn.

Odh iden mörkögda? utlbrast jag mu, allt mora intres-
serad laiv Liindendorfifs relation av disponentens mänkliga
äventyr.

—-Ja, det är sannerligen imte mindre intressant, svara-
de Lindendorlff. Disponenten återvände in i huset och
gick utan vidare upp tili lokalen n:o 11 ooh ringde på.
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Ooh vad händier! Jo efter ett par sekunder hör ihan steg,
inågon komroer ut i tamhuren och ögonblicket därpå har
dörren öppnats av en ung, vacker dam, dock för ögon-
bliciket rov för ©n häftig sinnesrörelse, ja man kunde säga
storäck, och med tårar i ögonen. Hon ryggade först till-
ibaka, likasoim om hon ivänitat att ifå se någon annan,, men
samsade sig snabbt, odh så utspann sig niellan de två en
ytterst pregnant ordväxling. Den unga daimen bad en-
träget alrtf få gå och vägradle bestämt iatt uppge sitt namn.

Nå, men er miorhror, hade diisponentem frågat, heter
hän inte Gailenius, det sade hän 1 morse. Nej, initte heter
hän så, hade den unga damen svarat, men med detsam-
ma hade hon åter fått tårar i ögonen odh häftigt brustit
ut i ett; »Fråga mig ioke, ni får inte fråga mig vad hän
eiler jag heter, får hän veta att jag sagt något så miss-
handilar hän mig. Hän är förskräcklig niär hän Iblir ond...
dtet är inte tfem minnter sedän hän slog mig, ja, ni förstår
mig, hän är häftig, men annars nog snäll. Ooh förresten,
hade hon med en snyftning tillagt, ihan är ju den ©nda
i hela vlärlden, som jag har att halla mig tili.»

Och sedän?
Ja, sedän hade disponenten lätit hernie gå. Hän

hade ej kunnat undiertrycka isin medkänsla med dlen
uppenbarligen djupl olyokliga unga damen, ocih då intet i
lokalen var rubbat eller förstört och nydkeln befamis lig-
gande på tamburbordet ifanns ingen anledning att vidare
pioa Hiekan. Det var alt.

Och vad menar du nu?
Jag menar i dienna punkt att vi två dock äro oer-

hörda nyhörjare ooh fuskare imom detektivyrket. I ställel
för att Ät hiarar gamma oss hade vi naturligtvis bort,
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omedelbart efter det att hilen ipastserat, återvända tili den
där hyreslokalen, ty jag hade ju kunnat räkna ut att den
unga damen aldrdg kunnat kourana ned för trapporna ocb
i hiilen med en sadan fart.

Ooh så?
Ja, så hade vi ifått träffa henne, kanske kunnat få hela

gåtan med hotelsehrevel löst och framtför allt värit i till-
fälle att erhjuda den miga damen vår hjälp ooh vårt skydd
emot den där moribrodems brutalitet.

Du glömmer, sade jag, att ditit eget liv svävar i fara,
ooh du inibillar idlig, därför att hon fcansfce av rent k virui-
lag avsky för brott gav dlig en vamting, att hon skulle för-
räda sin inorbror åt os,s ooh kanske tili besfcyddare enga-
gera dig, som hän av en eller annan orsak är utsedd att
rödja ur vägen.

Det är riktigt, medgav Llnidendorff, men du får för-
låta mig att jag i hela denma sak haor folott ett att hålla mig
tili, nämligen att den unga damen troits det att hon måste
förutse ett vredesutbrott från inorbroderns om hän nu
sedän alls air någon inorbror isida faktiskt räddade
mig ooh att jag under det ögonbliok jag såg henne och
passerade henne och för övrigt bördle hennes röst ficik ett
det mest intensiva intryck ja, vet du, det är svårt att
nttrycika, men det fcänides såsolm om nägot gott, ja kanske
allt gott från mitt iförflulna liv trätt emot mig och sträckt
ut en osynlig hand ooh tili mig ohörbart visfcat ett »ifölj
mig».

Fantast, utbrast jag, vi Ikomma att föiiora hela spe-
let om du hänger dig åt dylika griller. Mien, låt oss läm-
na delta ooh såg mig vad du fick veta om hilen n;o 103.

Jiai, svaradie Lindendorff, det var ookså ett kuriosum.
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Jag ringde tili pölisen och fick, ka n du tanka dig, veta att
bilnuinret 103 är ledigt. Mannen, som hade det, dog för
ett par veckor sedän, ocih ankan skaM sälja hians hil på
auktion. Man förmodar på polisbyråni att någon skojare
tagit reda på att 103 ä;r ledigt och paissar på att köra
s. a. s. incogndto med nuinret ifråga. I alla fall lovade
man att ge onder åt alla ipasskonstaplar att ihåMa upp
ögonen och genast häfcta numret om det visade sig ute i
trafiken.

Fåfäng möda, utbrast jag, känner jag vår motstån-
dare rätt kör hän nog i dag med ett annat nuimmer.

»Interuribana avbryter», Ijöd det mi från cenitralen, och
jag hann hiotit tillropa Lindenidorlff ett »koon tili limch på
Socis kiockan 1», då vårt samtal »adminiistrativt* ända-
idles.

Jag sjömk tillbaka i min skrivstoJ, m'edan allt annat än
oplimistiska tankar stonmiade ifram genom min h jämä.
Egentligen hade ju alla våra efitierforskningar ikrönts med
positiva resultat, men situationen hade sannerligen inte
hiivit klarare eller lättare för det. Och så hotade ju Lin-
denidorffs egendomliga sinnesstämning att inibräkta på
hanskalla och kloka 'förstånd, snedvrida våra åtgänder
och låta en känslosynpunkt virma ett kanske ödesdigert
inifiytande.

Vad i himmelens nam, mumlade jag för mig själv,
går åt Lindendlorff. Okänslig under alla dessa år för alli
vad kvinnilig fägning och charme heter ooh oåtkomlig för
allt, trots det att minst ett duissin av stadens mest förtju-
sande idlamer intet bättre skulle begära än att bli hans,
faliter ihan nu plötsligt offer för trollmlakiten av tvenne se-
kunder, smahba och upprörda, under vitka hän knappast
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hami se något av denna gåtfulla dam med mörika ögon,
som visserllgen bögst samnolikt rädldade honom, unen sora
nu, tack väre ha ns besynnerliga stämning, kanske kan bli
en den meist ödesdigra tora ....

Då jag klockan 1 fcom tili Societetshuset möttes jag av
ett nytt obebagligt och tili sin innebörd hoHuili budskap.
Föregående kväll slmtx efter halv toiv hade en ytterst kor-
rekt berre frågat om iclke på hotellet bodde »en redaktör
fra n Hufvudstadsbladet.»

Ni menar redlaktör Sagius, hade tamburmajoren sagt;
nej, hän bor ioke ihär, men ihan passerade nyss här forhi,
på väg ut.

liite ihlair ni en aning om vart lian kan ha begivit sig,
hade den främmande vidare sport, jag borde nödvändigt
få träffa honom ännu i kväll.

Härtill hade tamburmajoren ganmält, att det nog knap-
past funnes utsiikt därtill, då »redaktör Sagius bor ute vid
Alberga och sälkert just farit ut med 11.35-tåget.»

Bra, sade jag (ty självifallet kunde jag ju ej ondgö-
ras över de lämnade upplysningarna), icke siani, mannen
var ungeifär av min ålder samt bar skägg och glasögon.
- Precis, det stämmer, replikerade tamburmajoren,

äro herrarna kanske gamla bekanta.
Jag haun ej formulera något svar, ty i detsammia öpp-

nades yllerdörrarna tili vestibnlen och Linldlendorff skyn-
dade in med snabba steg.

Kan du tänka dig, viskade hän ivrigt, vad som faänt
mig. Jo, jag bar värit nlära att bli överkörd. . . . i gatu-
shittningen nedåt Fahriiksgatan smog en bil sig säkiä rul-
lande bakifrån på mig, ooh då jag sneddade över gatan
skulle jag ofelbart ha hiivit under bilein, som uppenbart
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manövrerades för att taga livet av mig, då jag i sista ögon-
blieko li varnades av ett rop från en trädgårdslairhetare i
skvären ooh med ett språng åt sidon riiddade mig.
- Ooh hiilen?
—• Ghauiffören fick ögonMiokligen ifull f»rt på den, ooh

inoim miågira sekunder hade den försvunnit längs Fabriks-
gatan nedåt Sandvikssidan.

- Nuimret?
Det var en privatlbil, svarade Linidlendorff, men du

vet att jag är nlärsynt jag kundle icke urskilja nuniret.
Det ka n odkså vara detslaimma, resolverade jag, ty

hiilen odh dbatuflföreni voro nog n:o 103 från i går. Låt oss
äta vår lunch ooh så fara hem tili dig jag miisstänker
att vii få lov alt lägga om vår taktik från offensiv tili för-
svar. Faror, främst för dig, men numera säkert även för
mig, liota överallt ooh där vi ininst kutuna vänta det om
här ej sikäli intråfifla en olyeka eller katastrof få vi lov att
lägga* råd ooh staka ut en pian för handling, som gör det
möjligt för oss att fuilfölja vårt program utan att däri-
genom ständigt ge fiemden möjligheter att förverkiiga sitt
hemskta uppsåt.

3 1 kamp mot dunkla maktev



TREDJE KAPITLET.

RÄDLÖSHET OCH RÅDSLAG. LINDENDORFFS
FIXA IDE. VIKTIGA BESLUT. FÖRFÖLJELSE

OCH FARA. ETT NYTT MYSTISET BREV.

Likasom efter gemensam överenskommelse undveko
både Liindendorff och jag att under lunchien med ett ord
beröra vår hrydsamlma belägenbet, men då vi en dryg
tinanne senare Jyofcligen hade kömmit Rem tili honoin
och slagit oss raed i Mutobstolarna i ibans arbelsrum kun-
de jag icke avhålla mig från att omedlelhart komma ut
med vad jag s. a. s. nndermedvettet tänkt miig fram under
det viåto.

Paul, sade jag, det gäller att ha kalit hlod nu, imen

det gäller 'också att inte iinderskatla farao. Jag bar ett
förslag; iät oss vända oss med hela denna vansfcliga sak
tili fackmän, tili en detektivhyrå, exempelvis Enherg &

Koskinen. Vi mä nu ha studerat litteraturens detektiv-
konster huru myoket som heisi det är dlock blott teori,
och jag misstänker att vårt amatörskap ett tu tre kunde
kosta oss bägge eller åtminsilione någondera livet.

-—• Och jag, slade Lindendorff efter något övervtgande,
jag bar ett annat förslag, nämligen det, att diu definitivt
avstår från att vidiaxe taga del i denna sak. Då jag i går
riingde efter dig hade jag ej en aning omi att detta var en
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så allvorlig aflfiär, att det verkligcn synes gäMla liv ooh död.
Jag har ingen näit att taga dig med mig i dletta äventyr,
som för dig synes bli lika fariigt som för mig. AHtså, så-
som vän ooh kamarat fordrar jag att du drar dig tillbaika.

Aldrig! lydde mitt korta svar.
Varför ej, är icke dettla något, som uteslutande angår

mig?
Må så vara, repliikerade jag, men jag är din vän, jag

varken kan eiler viti lämna dig ensam i dessa faror, ooh
för övrigt, du må tro mig eller ej, hela danma affär är lallt-
för spännande ooh trots allt introssani för att jag skulle
kunnia förmå mig att dra mig ur spelet. Tror du, tiliä de
jag, tror du förresten att jag stkulle ha en enda lugn se-
kund om jag im retirerade? Ooh tror d!u att jag någO'nsin
i livet vidare skulle kumia uppdältthålia inågon självakl-
niing om det hiände dig något, medan jag iförsatt mig i
trygghet? Aldrig!

Nå väl, sade Lindendorff, din gentlemanna-uppfatt-
ning kan jag ju icke gendriva, ooh jag förstår, att det nu
vore fåfängt att försölka övertala dig. Jag tadkar dig som
vän ooh kamrat ooh jag hoppas blott att intet out skail
drabba dig, som ju står fulfkomiigt utanför detta hot,
som plötsligt fallit över omig.

Det uppstod en kort tystnad, avbruten av Lindendorff,
som med ens räfiade ulpp sig ooh sade:

Du gjorde ett förslag om detektiver, dlu nämnde En-
berg & Koskinen. Tag inte Mia upp, men därtill måstte
jag kategorisfct meddela, att jag aldrigk an ooh al-
drig kom m e r att gå im på att väre sig de-
tekt i v e r eller pölisen blandas in iden n a
a f f är.
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Den tili ytterlighet markerade, ja nastan emfatiska ton
i vilken Lindendorff slaidle detta slog nalig med häpnad.

Du vägnar, utbrast jag, men av vilken besynnerlig
aniledning? Du kan inte förneka att vi, om vi fortsätta
att fuska i ett hantverk som säkert 'ätr ett av de svåraste,
aro snart sagt predestinerade att lida nederlag. Här kun-
de enfarenbet och yrkestekniik leda tili snabba och avgö-
rande resultat, men trots det motsälien du dlig. Varför?

Lindendorff öventänkte ett par minuter sitt svar.
Nå väl, sade ban slutligen, det kan vara lika sä gott

att jag öppet säger dig onsaken. Den ligger därnti, att det
inte ifinnes någonting ipå jorden som skulile konna fösrmå
mig att företaga eos det allra mikistä, som kunde ledla tili
fara ellen svårigheter if ör henne.

För henne?
Ja, för systerdottem, om hon nu siedän är systerdot-

ter ellen något annlat.. Hon står i alla fall på ett ellen an-
nat .sätt honom närä, hon är heroende av honom, hän
bar kanske makt oven henne i sådan omfattning, att hon
utåt konde framstå såsom hans medbrottsliing. Ge vi mi

denna sak åt en detektivbyrå så äventyra vi att ofärden
gån ut 'även oven henne, ipå ett ellen annat sätt. Vad du
kallan yrkesteknifcen väjer nog inte för klänslosynpunkten,
och tili och med om man hos ien dylik byrå anhölle om
viarsamhet, låge dock däri ingen absolot garanti.

Lindendorff, sade jag nu, jag måste om ej annat så
för din egen skull beklaga denna ståndlpunkt. Av en till-
fäliig känslostämning, som en egendomlig situation hos
dig drivit tili en onatonliig expressivitet, låter du dig leda
tili rena dårskapen. Ja, förlåt att jag säger det, men finns
det något sunt förnulft i att av det där Tölö-intermezzot
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skapa ett avgörande hinder för uppdagande av ett pllan-
lagt Ibrott, en röd koimplott eller kanske något annat, men
i alla fal!l något, som innehär en uppenbar livsfara. Har
du redan glömt alt endlaist en tillfällighet räddat dig från
att falla offer för ett bilatteetat, vilket med hämyn tiili die
agerandes målmiedvetna Ibänsynslöshet säker! sikulle kos-
tat dig livet.

Du bar rätt, på ditt sätt, svarade Lindeindorff, men
jag k a n helt enlkelt ej i denna sak handia annat än på
bas av min feänsloövertygelse och min instinkt, di. v. s.
miin underrnedvetet ifödda övertygelse är starkare än vaxje
logiskit ooh teioretiskt resonemang. Odh jag vill säga en
sak tili: akulle jag nu avvifca Iran vad jag innerst känner
att 'är rätt och nödvändigt, då h-ade jag ej längre en enda
lugn minut, miti) samvete sikulle oavlåtligt pina mig, jag
skulle gå omkring under känslan av att medverka tili
kränkande av en oskyldäg, ja kanske utsättande av henne
för ödesdigra fairor.

—Du står alltså hellre riskein att hotelsebrevets dom
går i fiiilbordan. än du överger din faniasi?

Ja, det gör jag, och kan du icke finna dig i detta är
det bättre för mig att anota vad som kommier enisam, än
att du med ständigt ogillande av mig fortsätter att taga del
i detta.

Lindendorff, sade jag nu, jag har sagt allt detta
blott för att .få Mart för mig burn djupt din intuitiva över-
tygelse sitter. Jag bar nu situatiomen fullt klar för mig
och jag inser, att du ej kan handia annorlunda. Tror du
att jag är främmande för den sanning, att i livet en djylik
undermedveten övertygelse olfta kan vara mycket mera
värd än alla beräkuingar av ett klofct och kalit förstånd.
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Vi gå alltså lugnt d i n viäg, ooh nu gäller det hiott för oss
att handia så vist ooh målmedvetet som möjligt.

Paul von Lindendorff tryckte varmt min hand, ooh så
föndljuipade vi oss i en detaijerad överläggning om situati-
onen, en överläggning, som drog -så långt ut på tiden att
jag åt middag hois honom ooh stannade kvar ända tili rätt
långt in på kvälllen.

De i ooh för sig nog så märkliga nesnltaten av des-s-a
överläggniimgar blevo, i kortbet skisserade, följande.

För att åtminstone under den allra iniänmastle framtiden
beröva avsändarna av hotelsehrevet möjligihet att gentemot
Lindiendorfif försöka några attentåit skulle hän i största
hemllighet I'äimna Helsingfors ooh bege sig tili Järvikylä
gård hans Stora egendom i södra Tavastland ooh
stanna där någon tid. Från min villa vid Alberga, där
jag efter fiendens koilatioinering i Societetshnset med taim-
buiHnajoren ioke kunde anses säkler, skulle jag flytta in tili
Lindendorffs stadlsvåning, ooh slutligen skulle det fixeras
att Lindendorff låg sjuk i stadsväningen ooh att jag tagit
logi där för att sköta honom ooh halla honom sällskap,
Hans absolut pålitliga tjänarinna i Eira-bostaden skulle
erhålla nödiga inst-rnktioner, ooh vad mig angår skulle
jag i den mån mitt joumalistiiska arhete gav mig tid för-
sifctigt fortsätta eiftenforskniingarnia samt framför allt
delta påyrkades intensivt av Lindlendorff —söka komma i
koniak t med den unga damen med de mörka ögonen, vii-
kon Lindendorff ytteriigare beskrev så noggrant hän
kumide en heskrivning, som snarare gav mig ett allmänt
»känsin intryck» än egentligen några direkta igenkännings-
tecken, hetraffande vitka hän kimppasi kunde tillfoga nå-
got nytt, vartill jag kunnat halla mig.
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Lindiendorff själv sikaille följande morgon tidigt med
aniitande av allra största försiktighet aiiträda färden hein
tili Järvikylä. Först skulle hai» med spårvagn viiia Sand-
viken bege sig ut åt Tölö- sadan ända tili Nordenskiöld-

vägen, »liiga lav där ooh tilli fots nå Fredriksbergs station,
där taga det kl. 7.35 'från stadien gåendie lofcaltåget sanat
på Kervo stiga om på det kl. 8.30 från H:fors avgående
norra tåget ooh fortsätta vidare bemåt.

Sflrax före niio dlick Lindeindorff upp sin inspektor på
Järvikylä i telefon ocih bestäilde sin bil emot sig tili föl-
jande morgon, ooh en timime senare bröt jag upp för alt
himaa ut med 10.20-taget för att göra ett sista besök,
säkert på länge, i min villa, stanna där över maitten ooh
vid återfärden mieditagia en del kläder ooh arbetsmatenial
för den hlivande visteisen i Lindendorfifs stadsvåndng.

—■ Var emellertid för&iktig på Järvikylä, sade jag vid
avskedet åt min vän, ty vem vet burn snart Våra fiender
spåra upp dig dlär, trots komedien här och alla våra andra
försvarsåtgärder. Ooh då.... där ute på landet, där du en-
sam rör dig på dina ägor och i skog ooh mark, där ha de
ju vida bättre chanser ära här i s. taden.

Kao så vara!, genmäildle Lindendorfif, ma»! om du tar
detta löfte av mig så vill jag påminna dig om vad du är
skyldig mig: att Inte ge diig in pä någonting, som kan
bringa den unga daiman i fara, ja ien.s. vålla henne obe-
hag. Om det lyokas dig att komma i kontakt med henne
så måste du låta henne förstå, att jag är henne djupt
tackisam ooh att mad mitt hegivande aldrig komimer att
företages något emot henne, bon må sedän stå de där
hemilighetsifulla orgainisationerna huru närä som ihelst.

Utkommen på gatan såg jag mig noga omkring för att
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utröna om »skuggningen» tfortfor, och jag hade redan in-
vaggat mig i illusionen att riennä k väli få vara i ifred,
då jag vid nppsti giningon i spårvagnen i Eira- hörnet fick
silkte på mannen med skägget ooh glasögonen, som sam-
tiddgt tog plats i siäpvagnen. Det var icke utan att en
pinsam kansia av att vara ett jagat viiiehråd grep mig,
ooh under färdlen in tili staden grnhblade jag intansivt för
att pällinna någon imetod att nndgå min förföljame. Fram-
för alt gällde det ju för mig att om möjligt undvika att
hän komme med på tåget, ty vägen från stationen där ute
tili villan erhjöd sammerligen i det tätä kVällsmöhkret de
ypipersta tillfäillen tilli överta 11 ooh flykt.

Då spårvagnen rullade med för Skillnadsbaclken hade jag
imin pian ifärdig, hoppade ur, begav mig med raiska steg
längs Västra Henrifcsgatan fraan tilli HuiFvudstadisbladels
byråingång, varvid jag tili imin glädje observerade att å
bilstationen utanför stod iendiast en hil, skyndade in, men
vände så gott som oimedelhart om immamför entren, Hade
åter ut ooh nädde halvspringainde hiilen.

Min förföljare var mig tlätt i häiliaima, men hän nådde
fram tili bilen först då dlen redan var i gång och jag med
hög rösl tillsade chiaiulflflörm att koria tili Sikatudden. På
Salutorget fiok mannen så komtraorder, hän erhöll täll-
sägelse att köra tili hangårdens sidoentre vid järnvägs-
torget, ooh därifrån begav jag mig diräkt tili mitt tåg, i
vars främsta tr edjekl assva ggong närmast loket jag tog
plats.

Pramkommen tili Alherga steg jag ur ooh vandrade
landsvägen fraimåt hem, tämligen sälker på att äntligen ha
skakat sipårhundarna litran mig mem, då jag just från
Stora vägen skulle vika ia på den smala, av höga trän och
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Wäcfcar kantatie stiökmörka sidovägen upp tili min villa,
slog mig plötsligt med intuitiv kraft tankea: am en fara
hotar, «m fienden trots alli vore här, då sknlle i sanning
just dienna trånga och mörka sm ala ibit av vägen cxploa
teräs för ett anfall.

Och så ifortsatte jag, ulan att ett ögonblick ha hejdal
unina steg, stora landsvägen framåt, därmed såsom man
fär se helt enkeli räddande mitt liv.

Elit par hundra meter I'ängre fram slog jag in j.å en
annan avväg, ooh, självfalllet ytterst förtrogen med terrän-
gen, så nådde jag längs en simal fotstig, som från sagda
väg för fram tili mitt villaområde, omsider en bortre del
av villabyggnadlen samt genom en undanskymd dörr i soa-
terrainvåningen, tili villken jag städse här en nyckel på
mig, en upp tili köksfarstun ledamde inomhuslrappa.

Genom dörrspdngorna tili köket lyste Ijns, jag öppna-
de försiktigt dörren ooh tällsade halvhögt dem förvånade
kokerskfan att ihon sknlle släcfca det elekittniiska Ijnset ooh
lugnt, ulan att låta märkä någon ioro eller att något var
på färde, bege sig tili sitt mm. Själv letade jag mig i
mörker genam våningen fram tili mitt biblioteksruni, från
vars fönster man bar ypperlig utsikt över vägen upp tili
villan, ooh fattaldle där tyst posto vid fönstret.

Är miannen eller någon av hans medhjäilpare nu här,
så resonerade jag för mig själv, så sikaili hän väl på sätt
eller annat ge ett livstecken ifrån sig.

Jag hade hoppats att trots mörlkret efterhand dook kuu-
na ursfcilja något utaimför fönistret, men ett par stora, höga
granar, som resa sig strax utanfor, gjorde att mörlkret
nedanför våir absolut ogenomträngligt.

Emellertid beslöt jag att väinta, men det blev en låug
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väntan och jag stod just :i beråd att uppge alltsamman,
övertygad am att minä aningar dlenna gång totuit bedragit
mig, då en plötslig ljuscffekt snart sagt rätit framlför minä
ögonn kom mig att rygga tillbakiai. Det var en tändstioka,
sora tändes på miindre än fyra meters avstånd från fönst-
ret, ooh i dess sben såg jag mannen med skägget och glas-
ögonen, stående rätt under den oma av granarna iooh med
fändstickan foelysandle siitt ur. Det hela varade hlott någ-
ra få sekunder, men det var tillräckligt för att få bloden
att isas i minä ådror. Tänlk am jag sorglöst gått upp tili
villan den vianliga vägani då låge jag mu där livJös,
offer för ett i mörkret utdelat dråipslag eller dödande sting.
Och så skulle man finna mig följandfe morgon, och krimi-
naikrönifcan väre ett gåtfluilt miond riikare.

Det sken tändstickan ettkort ögonblick kastat även över
mamnens ansikte visade mig dessutom ett hårt och grymt
uttryck, präglat jämväl av harin ooh otåliighet. Jag kon-
trollerade tidien på mitt sjäMysiande armbandsur kloc-
kan var någUa minuter före tolv och förutsåg att fien-
dan. någon stund efter det sista tågets ankomst Id. 12.02
skulle ryminä fältet. Så skedde ock jag ihördle honom
gå nedför vägen —, och aintligen vid halv ettdide n kom
jag i säng, efter att för ali säkerhets skuill ha i mörkret
trevat mig upp tili Övre våmingen, klätt av mig och gjort
mig i ordning tili mutten.

Då jag följande morgon kl. 7 kom ned tili stationen
och köptfe hiljett, utbrast mannen i luokan häpet: Kodak-
iani här, jag trodde att :ni var i staden.»

Huru så då? frågade jag.
Jo, ser redaktöm, strax före häly ett i natt bultade
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en nnan in sig ihit lodh sade alt hän väntat er här ute i
går k väli först med 10.20-tåget och så med 11.35, för alt
få underskrift på ett viktigt piapper, men att ni inte köm-
mit.

Vi måtte ha gått om varandra, insköt jag, men säg
mig en sak: Viad gjorde mannan sedän?

Hau stannade här d väntsalen tili ungefär kl. 4, da
lian praiktiseradle sig upip på ett godståg ooh sålunda koni
in tili staden.

Viikot oerhört raseri måste inte mx fylä den man-
nens s jäi, täinkte jag nastan med en rysning för mig själv.
Med detsamma körde initt tåg in på stationen, och ett par
rnimiter före halv steg jag av viid Fredriksherg, där jag
inyoket rikitigt ooh efter heräkning träffade Lindendorff,
färdig att bestiga diet någira minuter senane från staden av-
gående lokaltåget.

Jag bar fått vara ifullkoimiligt i tfred, sade lian glatt
i det hän tryokte miin hand, åtminstone har jag under hela
färden hemifrån ej sett en skymt av något oroande.

Lätt nog att förstå, replåkerade jag lieende, ty fien-
den har värit ute vid Alberga i natt. Ooh jag boräittade
i några få ord Lindendorff minä upplevelser efter det vi
sikilts föregående kvläill.

Lindendorff gruhhlade någha. sekunder över något pröb-
lem.

Säg mig en sak, koni det slutligen ifirån honom, tror
du innerst att delta vertkligen är en sak, som i grund ooh
botten angår mig uteshitande, edler sfkulle du möjliigen ha
kömmit tili den uppifattnång, att trots det att det
första ihotdsebrevet sändes mig, menimgen d alla händelser
värit att komina åt oss håda?
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Du kan i saraning ha skäl tili din fråga, svarade jag,
ly nog förefaller det ju dock litet för starlkt att man verk-
-1 igen inte skulle genera sig för att lönnnnörda miig av den
anledmng, att jag såsom god karnrat ej avstår från att
I’ölja den vidare utvecklingen av dlenna historia. Ooh
dock bar jag ien alldeles tydlig kansia av att du är den
egentliga huvudpersoiiein, saimtidigt mied det att jag bar
på känin att man dock, trots varningamia tili dig, av en
eller annan orsak är aongelägen om att ha mig med i spdlet.
Något bevis för att så är finnes självMlet ej, näen jag kan
icke konnina lös ur den uppfattningen, att fienden på sai',
eiler annat tilldelat mig en uppgift i detta drama, oöh det
är blott det försikrädkåigiai och fcanske ödlesdigra 'att jag ej
kan konnina tili! något resultat beträffande vad soin kan
innerst motivera fiendens uippträdande just i denna punkt.
Vore det ej så absurt sk uIle jag rent av vilja stanna vid
den formulering, att man avser att nussibrufca mig såsom
vittne.

Viad mtenar du med det? frågade Lindendorfii', hapen
inför min besynnerliga hypotes.

Jag bar svårt att definiera, vad jagmenar, ty det hela
baserar sig på en ganska dunfcel intuition, m'en jag skulle
kan ske i korthet kunna utsäga saken, så att man ej skall
genera sig för att slå ihjäl mig om man därmed kan nå
några vissa, för mig oifattbara syften, som stå i samiband
med iSträvandena att taga Mvet av dlig.

Det viili säga, utbrast Lindendorff upprörd, du skulle
alltså enligt din mening s. a. s. illustrera vad man äirnar
göra med mig.

Just det, replikerade jag, förvånad över Linidlendorffs
förmåga att utkristallisera en sanning, som jag själv haft
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blott på känn, just il tus tr erä är det rätta ordet.
Ooh det är, tillfogade jag med en viss galglhumor, just i
syfte att umdlgå aran att hl i illustration vi måste konse-
kvent bål la oss på defen sivun, cniiktainldle vår enda aktivitef:
på att komlma i Ikontakt med! den mörlfca damen, soin en-
sam kan ge oss en ledtråd, om ihon villi...

En halv minut senare rullade lokaltåget in, vi sade var-
andra ett hjärtliigt farväl, ooh så tog jag mitt parti och
vandrade förbi epidemisjukhuset tili Tölö-chaussen, tog
en spårvagn ooh nådde litan vidare äventyr Lindendiorffs
bostad, som nu under någon tid skulle Mi mitt hein.

Erän matsalen kom tjänaninnan mig tili möte.
Här är ett brev tili redaklören, sade hon, det var ett

fruntimmer, som bultade ipå köksdörren ooh 'bad mig läm-
na fram det.

Ett frunthnimer, ipå köiksdörren, uthrast jag hapen.
Huru såg ihon ut?

Inte haun jag se så noga, lydde tjänarinraans svar,
men ung var hon, ooh vadker lyckte jag, och mörk, ja
mörk var hon, det såg jag tydligt, och en fin flicka tili,
för jag undrar just variför en sådandärn dam skulle fcom-
ma köfcsvägen.

AI lisä den mörfca dlamen igen, sade jag tili mig själv
då jag inne d Lindendorffs arbetsrum bröt brevet, var s
adress på kuvertet var slkrivet med en rund, kalligrafi.sk
ooh otpersonlig stil, ooh som, skrivet med sammia stil, hrin-
gade följande märkliga meddelande:

»Herr Redåktör Sagius.
Efter alt ha tvekat ooh fastän morhror hotar mig på

det iförskräckligaste sätt om jag hlandar miig i hans saker
måste jag dock skriva delta tili ier för att varna er. Jag
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.kan in'te hända ut att också ni skiulle få (ionien, över er,
då organisationcn icke väli er något ont om ni icke för-
söker tundra dem från att utföra det soin de beslutit om
er kamral. Hän kan 'inte räddais ooh idä jag är med i
organisationen kan de göra med mdg vad som ihelist om
jag försöker göra detsaimma som då i Tölö, som jag fått
lida för mera än ni kan ana. Jag avSkyr mord, unen då
proletariatet au har det värre än någonsm ooh tidnmgs-
pressen ooh skyddlskårerna inte göra annat än hetsa upp
mot arbetarena kan maa inte hindra dem att gripa tili
förtvivlans medet ooh försöfca få hort de varsta på dea
andra sidan. Säg er kamratt att Ivan i alla fall 'är förlorad
och att hän inte får dnaga er med sig.

Damenfrån Tölö.»

Brevet var i sanning märbligt nog, ooh det föll mig ej
in att det ej skullc vara för Lindendorltf oclh hans under-
liga fantasier ytterst hälsosamt att få iäsa det. I detta
syfte odh då vi beslutit att för ali Iförsiktighets skidi endast
i yttersitla nödfali begagna telefon skrev jag ett par rader
tili honom, i vilka jag redogjörde för burn brevet köm-
mit hämtat av den mörfca damen själv! och inneslöt
så hennes brev ooh miitt halvark i ett kuvert, vilket jag
med tanke på mutade postbud och spionerande tjänare,
om vitka ju 'allia detektivberällelser ge besiked, försedde med
ett dufctigt sig id, därvid anVändande mig av ett turkiskt
guldlmynt, som jag städse bar i iklockkedan, såsom sigill-
stamip.

Knappast hade jag dock fått brevet färdigt dnnan jag
ångrade mig. Var det rätt och var det framiHör allt nöd-
vändigt att nm oroa och gräma Lindendorff med detta?
Och skulle inte, framiför olit, hän nppfattai min försändlel-
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se såsom en viok att ihan måtte tvinga mig att dra imdg tili-
haka? Åtminsitone viar det ju ingen brådslka med saken....
förutom det, 'att Jag självifallet borde göra en kapia av den
mörka damens skrivelse, ja, med Ihänsyn tili uppsamlandet
av bevismaterial var det väl fclokast att för eventuell för-
sändelse tili Lindendlorff anlita kopian och imnesluta origi-
nalet i hans kassaskåp.

Glad över att i tid ha insett vad situationen krävde slet
jag uipp ibrevfliuivertet ooh skulle just begynna kopierande!
då, tili min oerhörda förvåning, jag ett stycke under
orden »damen ifrån Tölö» upiptäckte fem eller sex bokstä-
ver ;i brunaiktig skrift. Där stod blott »ivet u», me n när-
gränsande boikstäver hade en svag antydniiing, och själv-
fallet insåg jag oimiedelbart sakens i högsta grad sensa-
tionella sainmanlhang ;på brevet hade skrivits något
med s. k. ■sympatetiskt bläclk, vilket framifcallats tili fuli
tydlighet på det ställe, där det päverkats av det beta lack-
sigillet.

Behöver jag säga. att jag inom en sekund hade tänt eli
Ijuis och imoim sextio hade hela skriften framifcallad. Där iäs-
te Jag med djupaste tillfnedsiStälleXse över att en lycklig till-
fällighet avslöjat brevets rätta fearaiktär, följande korta
meddelande:

»Brevet skrivet under hot på befallning vama er väu
ooh akta er själv ni är båda i ödesdiger fam, försök genom
annons i Hufvudstadsbladet kamima i förbindelse med
mig.»

Ett utoanordenitliigt betydelsefnllt uppslag alltså, som tili
det yttersta måste utnyttjas.

Vad skulle det ibringia ?



FJÄRDE KAPITLET.

SKRIV MASKIN S - GÅTAN LÖSES PÅ A.B. SYSTEMA
MÖTET I JÄRNVÄGSRESTAURANGEN. LIN-

DENDORFF VARNAS. ANNONSEN.

Den Stora frågan var alltså nu: burn med anlifande av
den av »damen från Tölö» anvisade metoden komina i
fönbindelse med henne? Min första tanko var att utan
vidare i Hufvudstadshtadets »Diverse»-avdelning införa
en tili just damen från Tölö riktad aimons, meni det dröj-
de ioke många seknnder innan jag insett ifaran av ett dylikt
lillvägagående. Precis lika lätt som den unga damen ifrå-
ga kunde vår oförsonlige fiende, d. v. s. mortbrodem
nm .lnain nu i grund och botten alls var henmes morbror
få sikte på an,nousen och gissa sig tili dess mening. Det
gällde att utfinna något såsom lystningsord i annonens
rmbrilk ingående faktum, som kunde anses käet endlast av
henne; i annat .fiall 'äventyrade vi att mannen följde alla
våra förehavanidlen, för att så när tiden syntes honom
lämplig utdela det avgörande slaget.

Medan jag övervägde alla dessa omständigheter ikom Jag
att tänka på en sak, tili dien grad närä tili hands liggande,
aitt det var gåtlikt att faktum icke genast väckte uppmiärik-
samhet. Den mörka damien hade skriivit sdtt märkliga -till-
lägg i brevet med sympatetiskt bläök, självfaMet på det att
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morhrodern, viiken sakert 'ännu i isistä ögonhlioket grans-
ikat försändelsen för att kontrollein att intät tillfogats
icke skulie aima oråd. Mien huru hade ihon kunnat
lämna det åt en slump, åt en tillfällighet, soin snarast
kunde anses stå på gränsen tili det absolut osannolika, olin
skriiften ■skulie Mi »IramlkalUad» ellex icke. Att ihon knap-
past hait avsevärdlai svärigheter då det gällde att mied ett
dylikt osynligt bläok nedskriva de få orden tog jag för
givet, då hon säkerl kunnat styra am att någon stund bli
lämnad ensam och t. o. m. något så lätt åtkomligt som saf-
ten av ien citroni mied lördel klan anväadas såsom sym-
pateiiisikt bläck, ja t. o. m. mjölk kan brukas för detta
ändamål. Huru hon emöllertid tänkt sig att jag eller
eventuellt Lindendorff skulie talla på iden att upphetta
brevet var för miig gåiijJikt. Då jagkomlmit tili denna kon-
klusion föll det mig plötsligt in att gå ut i köket för att
höra åt om min visu Lindendoriffs förträffliga alli i allom
hade något ytterligane att törmällä. Och myoket riktigt

det hade hon, och det t. o. m. högst anmärkniingsvärt.
Utan att ha den mimsta upipfattning om vilket märkligt
meddelande hon gjorde, berättadle hon att den främmian-
de damen upipmlanat henne att nödvändigtvis med ett hett
lod stryka brevet då detsamma tillskrynklats i hennes fic-
ka.

Nå, varför gjorde ni det då iclke? utbrast jag nastan
indignerat.

Ja, ser redaiktören, jag tyokte egentligen att brevet just
icke var så skrynkligt, ooh förresten så koin redaktören
just och då tycktle jag att dlet var lika så bra, att jaggemast
gav brevet åt redaktören, för inte kunde det jubetyda nå-
got om det var en smula tillskrynklat.

4 1 kamp mot dunkla makter
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Hm, muonladie jag för mig själv, då jag återvände
in i våmingen, där ser man på vilku otroligia småsaker en
tjänarinnas underlåtenbet atl lydla en order eller något dy-
likt, stora och märfcliga ting emellanåt ihänga. Hade det
nu icike först fali it mig im att förseglai brevet och en ny tan-
ko strlaix därpå manat mig att ånyo öppna det, hade bre-
vets Ihemlighet aildrig hiivit avslöjad, alla vara eifteridrsk-
ningar hade råkal på villospår, vi ihade stannat i okun-
nighet om att dlee mörka damm var beredd att stå oss bi

vår fiiende ihade med allia trumif på hand kunnat fort-
sätta och fnliifölja sinä fruktansvärda, såväl mol Linden-
dorff soma mol mig, riktade planer. I saiaming, ih-uru li-
tat 1 båtade idke alli försiktighel, eftertanike och detekliviski
skanpsinne, då sist och siutligen utgängen liätt nog kunde
bestämimas av en rem obetydlighet, ståendle utanför grån-
serna för vår gissningsförmåga ooh hamdlingskraft.

Då jag hade god tid på mig ocih i väristä (Dali kunde läm-
na in en annons direikt tili sätteriet 'ännu sent på kvällen,
uppglav jag nu alla iförsök att påfinna en lyoklig stilise-
ring av annonsimeddelandet tili » damen Itån Tölö» och
begav mig efter en snabbt umdanstiöfcad li ukosi i gadl tid
tili redaktionsbyrån, (besiluton att längre fram på fömmid-
dagen söka få iloss en Uimme för ett hesök på aktiebolaget
Systemas kontor, där oman säkerligen kunde fixera med
vad siags maskin hotelsebrevet skrivits, något soin i sin
tur kunde öppna möjligheter att komunia de sammamsvur-
na eller deras redsfcap på spåreu.

Efter magna timmans arbete på byrån kundle jag omsi-
der vid tne-tiden beige mig tili Systema, där ien av ohelter-
na gammal bekant tili mig tog emot mig ooh efter
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det att jag i korlthet framifört mitl ärende, lovade att göna
sitt bästa för att vara mig tili hjälip.

Och, uitbrast hän haistan muntert, då jag tili honoin
överräckte hotelsebrevet noh hän hunnit ägna det blott en
flyktiig Mick, det är då sannerligen icfce svårt att säga på
vilkiet, slags maskin detta är .sikriviet, ty för det första är
dlet en siplittemy typ, som föres av oss .sedän blott några
få veckor, och för det andra ha vi tili föijd av tröghet i le-
veranserna från U. S. A., där dessa maiskiner fabrioeras,
kunnat sälja endast några liota! Det bör därtflör bli en
relativt enkel uppgift att få reda på vilken av dessiai ma-
slkiner, som använts, och var, när ooh huru detta sfcett.

Maskinen är, fortsatte Systemiai-direktören, en Re-
mington Portable, en splitterny upplinning, som äntligen
fullständigt löser problemet an konstruktionen av en
skriivinaskin, vilken mad kontorsmaskinens solidiiel och
s. a. s. spatiösa ooh bekvämia fclaviatur föreniar lätthet och
dimensioner, som göra den iätt ooh beihagMg att transpor-
tera.
• Detta är ju ien oerhörd tlur för mig, utbrast jag, men

är ni, herr direktör, fulit säker på att det icke händelse-
vis kan finnas en annan maskin, obefcant för er, vilken
kunde leverera en liknande skrift.

Natuirligtvis är jag fulit säker, svara de -Systema-di-
rektören leende, ly skrivmaskinsfolk föiljer ju noggrant
med allt vlaldl nya skrivmiaskiner heter, men om det intres-
serar n-daklörn kunna vi ju direkt öwertyga oss om saken.
Här ha vi en Remington Portable, vill ni vara så vänlig
ooh diktera innahållet i det där brevet, så skall jag leve-
rera er ett nytt exemlplar, liknlande det gamla ungefär så-
som ett bär liknar ett annat.
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Efter att ha kontrollerat radlängden ooh ett par andra
omstiändigiheter, utslkrev Systema-mannen elfter min dik-
tamien ett nylt brev av följande, grafiskt per kliche xnate-
matiskt noggrant reproducerade utseende;

»Tiili Godsägaren
Herr Paul von Lindiendorlff.
Eder imot de arbetande klassema ooh proletariatet

etc. e te.
Helsingfors, 22 augusti 1922.»

Ooh nu, sade Systemä-ehefen, jäimför n/u de två bre-
ven eller lyft helst dem emot ljuset, så skall ni se att bok-
stäverna ända iin i muista detalj noggrant täcka varandlra,
ja ni skall även ifimtna att dessa semikolon efter ordet cen-
tralorganisation 4 horjan av brevet tili sin nedre del sllagit
så gott som igenomi pappret, beroende av att jag för-st, i
liklhet imied den uirspruingliga skribenten, med anVändande
av denma »Shiift key» siagit kolon, samt därpå efter att
med »baok spaoe» ha ryckt vagnen ett steg tillbaka till-
satt komina’!.

Ooh se verkligen, dlå jag lyft upp de två breven, tätt
trydkta mot varanidlra, lemiot ljuset, täckte striftema var-
andra fullständigt; de tvenne breven voro varandra så
lika, att den enda olikheten blott bestod nti att den nya
skriflen saknade herrar Peuras ooh Kalinskijs namnun-
derskrifler.

Hade alltså skrivmaskinsprobleiniet i ooh för sig lösts
ulan minsta svårighet, vuisade det sig kinkiigare att blland
de tili några liota! uippgående köparena av Remington
Portable maskiner ifinua den, var s maskin använts för ui
skrivningen av botelsebrevet. Då vd omsorgsfullt prövade
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den ena köparen efter den amidipa hela raden igenom, kun-
de vi omöjligen firma någon enda, vilken s. a. s. i iförsta
hand kunnat uppfattas såsom misstänklig. Det såg i san-
ninglgansika mörkt ut, ty att sätta sig i förhindelse medl en-
var av köparena för att erfara om möjligen hlains maskin
fått användias av eiler utlånats åt någon främling, var
otänkbart, då Systema-direklörens ansikte plötsligt Ijus-
nade.

Jag tyckte att redalktören sade något om Tölö, laitt det
skulle ha hänt er vän något i Tölö, ooh detta kommer mig
att tanka på att vi för ett par dagar sedän voro närä att
sälja en maskiin åt en synbarligen myöket respeklabel hor-
re, som besökte koinitoret för att köpa en maskin ooh bad
att få en stumd prova vår nyaste typ. Hän satt ineroot
en hälytimme ooh skrev, jag vet inte vad, ty det var tulit
upp med anbete ooh ingen föll på iden att halla isipekulan-
ten sällskap. Slutligen sölkte denne upp mig, berömde
myofcet maskinen, men sade sig vara osäker om den var
tillräckligt stark! konstruemd för tiårt kontorsiarbete. Jag
sökte för ihonani klargöni att Remington Portable icke ger
de solidast byggda fcontorsskrivmaslkiner av tidigare typer
efter i avseenide å styrfca, men hän syntes svår att över-
tyga ooh önsfcade under alla lOimiständigheter en vecika öl-
ler par få taga maskinen på prov innan hän toestäimde sig.
Hän bad mig ännu samana dag isenare på oftermiddagen
sända mäiskinen tili en nppgiven adress i Tölö, men då jag
iPörklarade mig ej så tsent fcunna disponera över något bud,
sade hän sig kuama följande idlag personligen avhämta ma-
skinen. Detta har dock icke tills vidare skett, ooh jag hade
förresten från början en kansia av att hela hans 'pian att
köpa maskinen var föga allvarligt mlenad.
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Hmm :såg ihami ut, utbrast jag, övertygad omi att vi
här hade att göra med hotelsebrevets författare, ooh fick
oimedelbart av S en, låt så vara rätt
ofullständig beskrivning, som dock iydligl fclargjorde att
vår fdende utskrivit hotelsebrevet under besöket på Sys-
temas kontor ooh eventuellt velat Iha maskinen såsom lån
hioit för att möjligcn på deusanuua skriva några akt-
stycken av samma art som hotelsebrevet.

Härmed var sähiiida hela denna sak klair, ooh låt vara
att ett vittnesmål från Systema framdeles, oim våra mol-
ståndlare koimme fast, skulle kunnat i avsevärd grad bidra-
ga tili en fällandle dom i delta nu hade Linden dorlff och
jag påtagligen kniappast ens ett blygsamt gagn av hela
skrl:vma skinsexperbisen.

Rätt modfälld lämnade jagkontoret ooh begav mdg där-
ifrån tili järnvtägsstationen, där jag slog mig ned vid! ett
bord i andra klassens viini sai för att med det kk 6.10 norr-
ut gående tåget saudia Lindlendorff några kortfattaide med-
delanden om vad som inträffat sedän hän på morgonen
lämnade huvudstaden. Samtidigt hegagnade jag tillfället
att å järnivägsrestaurangen, vilken jm under den nya regi-
men vunmit en utomordlentlig popularitet tack väre ut-
märkt mat ooh smabb servering, intaga min middag
ett företag, vilket såsom läsaren stmx sfcall se, kom att
medPöra bändelser ooh resuitat av aliira största betydelse
för fortgången av våra strävanden att virma klarhet be-
träffande hotelsebrevet ooh möjligihet tili seger li kampen
mot de dunkla makter, vålka hotade såväl Lindendorffs
som mitt liv.

Då jag klockan måtte ha värit ungefär en kvart ellfer
tio miniuter före sex gick fram tili den långa diisken
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inivid jämvägsresitaurangenis fondvägg för att hämita ien

kopp kaiffe, ooh stod och väntadfe ipå min tur i den ganska
tätä raden av människor, som trängde sig fram för att få
kaifife, te, piroger, godsaker eller någoit dylifct, fäinglades
min uppmärksamhel av en eller annan anledning vid
tvenne personer, eni medlelalders man och en ung dam,
eller kanske snarare sagt ung flicka, vilka sitlodo strax tili
höger om mig. Mannen ådrog sig egentliigen min upp-
inärksamihet därigenom, att det över hans klädsel ocli
kanske hela typ vilade något i viss mån utländskt. Jag
såg honom snett bakifrån ooh fäste mig därvid vid en
hårt skuren profil, samt ett skiägg i en i vårt land rätt
ovanlåg Iklippning. I7rån honom gled min hlick tili hans
ledsagarinina, och jag haidle knapipaist hunnit ägna toenne
en flyktig uppmärksamtoet, då en kanske vid toetraktan-
det aiv mannen undermedvetet uppkommen kansia slog
ut i full visshet:

De två, devoro vår oförsonlige fiende, hän, och ihon den
vackra damen, som vannat osa.

Det var ett cgonhlick såsom om en iskall rysning ge-
nomilat mig, tili den gradl rent fysiskt olbebagligt var det
intryck mannen gjondle på mig. Ooh när jag ,s'äger delta
härleder det sig ickie, det kan jag försäkra, av en omanlig
fruktan hos mig imför en fiende, vore denne än så hotfnll,
utan min känsiä iföddes av det intuitiva medvetandet av
den moraliska ooh själsliga låghet, ja säkert uselhet, som
på ett egendomligt och fruktansvärt sätt ntstrålade från
dlenna personi. I ett ögonMick hade jag fclart för mig att
denne representerade denna vidriga typ av miänniska,
där onidska är den drivande kraften och där ett hänsyns-
löisit fullföljande av vilkiet måil som heisi siker utan varje
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hänsyn tili de medel, som anlitas ooh d(en ofärd, som där-
av uppkommer. En del ifranska men kanske framtför alli
engelska förtfattare ha framgångsrikt inom litteratnren
tecknat denina typ, exempelvis Stevenson ooh Edgar Allan
Poe.

Om jag genom den motvilja, som mannen ingav mig,
omedelha.rt fiok en inre be,kräiftelse av att detta måste va-
ra Lindendorffs ooh min gemtensamma fiende, så bekräf-
tades hela min teorii då jag närmare studlerade den unga
flickan, vilken alltså skulle vara hans systerdotter. Det
kunde icke vara fråga om att Lindendorffs beskrivning
av henne inneburit någom överdriift; i själva verkot präg-
lades hela hennes gestalt ooh uppsyn av en skönhet ooh
harmoni, som voro ägnade att göra dju.pt intryck. Vad
jag under de säkert ytterst få sekunidler jag sålunda gran-
skade de två, såg av henne, gav mdg en bild av en an-
språhslös, inom sig sluten, imen trots ailt dock varken för-
sagd eller oföretagsam ung kvinna. Och nastan med en
kansia av hopp tänkte jag uppå att hon av allt laitt döma

ty varje aning om svek bos henne var i sanning utesiu-
ten var Lindendorffs ooh imin bundsförvant i kampen
mot detta vilididjuir i människogestalt och hans för oiss än-
nu så liänge i detalj fullständigt olkända planer.

Hela min analys av de två tog i alnispråk en tid, utgö-
rande endast en bråkdel av den, som åtgått tili intryc-
kens beskrivande. Självfallet var där icke ett ögonhlick
att förlora, det gäilde för mig att hegagna varje sekunid
för att sipdonera på dem, ooh sist ooh shitlligen måste jag
göra det yttersta för att trots mannens närvaro på sätt
eller annat homma i förbindeise med henne eller åtmin-
stone Väcka hennes uppmärksamhet.
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I sådant syfte trängde jag mig något fram så aitt jag
ikoni att stå rätt hakoni dem, tillräckligt närä för att höra
vad de sade. I delta ögonbliok hade de just, av alli att
döma, frågait piiset på en chokoladkaka, den unga Hiekan
höh kakan i Isdn hand, och mamien stod just i beråd att
tränga sig åt höger nämiare kassaapparaten för att tili (isä

sig en kupong tili cbokoladkaikams prds, då (hän råkade
vända på huv-udet åt min sida, fick sikte ipå mig ocih. . . .

Den scen som följde, var lika snabb som brutal. Jag
trodde ett ögonblick att jag skulle få kanna hans knutna
näve mielian miina ögon, riktad tili ett ohyggligt slag, tili
den grad präglades hans anisikte av hai ooh hätskhet. Men

situationen var i detta mi icke gynnsam för ett över-
fall. Med en våldsam inre kraftanisträngning, vilkien ipå
ett vidrigt sätt avtecknade sig i hans anlete, återvann hän
självbehä.rskningen, grep «Jlen unga ffldclkan håxt i handle-
den ooh framväste ett kort ooh befallande: Låt oss gå.

Skrämd iät den unga ftickan chofcoladkafcan faila och
följde motståndslöst denne man, vilken förvisso endast
genom sin stäliming såsom närä aniförvant och fcanske
mångånigit tyranni fullständigt kujonemde benne. De två
sökte sig med brutal fart genom trängseln nt ur resitau-
rangbaillen, ooh vaidl mig angår hegick jag ett litet fd, wil-
ket dess värre kom att medföra många olägenheter. Jag
tog nämligen, iedd av någon besynnerlig ide, upp den på
golvet nedfallna chokoladkakan ooh hetalade den, medan
jag självfalet omedelhart bort följa i de tvås fotspår för
att taga redla på vart de ämade begiva sig. Mitt köp dröj-
de visserligen icke mera än ett par sekunder, men då jag
Made ut i bangårdens Stora hali, syntes de två icke mera
tili. Jag skyndade ut på torget ooh såg åt alla håll, dock
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utan att upptädkai något. En halv minut senare hade jag
gonom 'ha ngårdshy ggnaden ikvt ut tili perrongen, mien

även här stod, förklarligt nog, iintet att upptäcka. Vill-
rådlig återvände jag tili stora banhallen och srtällde mig
att grubhla över situatiomen.

Där hade jag lätit iett ypperligt tillifälle gå mig ur hän-
derna, ooh orsafcen tili det hela var dlennia fördömdia cho-
koladkaka, som jag av nägon oiutranrasaklig anledming
räddat mudan ödet att trampas sönder av omildla fötter.
Nastan med ovilja stack jag handen i (fdckan, där den
olyckiiga kakan ifått en ifiristad, ,nien kom därvid att vid-
röra det färdigt skrivna ooh kuveriterade brevet tili Lin-
dendorff. I sanning, tili detektiv syntes jag då iche född

där höh jag också nru på att glömma det viktiga bre-
vet. En snobia Mick på Ibamhailens ur visade mig att det
äunu icke var Iför sent, miem i sanrna ögonblick jag s. a. s.
koneen,trerade min tanke omkring nödvändigheten av att
brevet skulle gå med 6.10-tåget, flög den ide plötsligt i mig
att, när ailt kom omkring, den trämmande mannen och
hans sysiterdotter helt enfcelt försvunnit på så sätt, att de
stigiit omimrd på tåget. En känsla av sferäclk genomilade
mig kanske var vår fiiende nu rent av på väg tili Jär-
vikylä, kanske hau hade utspionerat,, trots alla försiktig-
betsmått fråjn, vår isida, att Lindendorff styrt sin ifärd dit
upp tili egemdlomen, kanske skulle min varas liv linnun någ-
ra timmar botas av en överhängande fara.

Medan jag tänkte allia dessa tanfcar hade jag skyndat
tili en biljettlucka, köpt en biljett ooh var strax dänpå i
språngmarsch på väg ut ti® tåget. Jag steg upp i fönsta
andra-klassvagn, gemomgiok denraa och passerade den hil-
jande, iför att sintti,gen i andra-klassavdelningen av en
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komlbineraid! vagn upptädka der» främmande mamien. Men
den unga damen, hans systerdotter, var var ihoni? I sam-
ma ögonibdick jag gjorde mig denraai fråga insåg jag att lion
självfallet icike skulle följa med, och med detsamma var
det även klart för mig, att jag åtaninstone i detta nu gjorde
klokare uti att Starina i staden, iän att medi samma tåg soin

vår fiende farai nuorrut iför att nå Järvikyliä och varna Lin-
dendorff. Den nu nödväodiga varningen ikunde jag ju
lika väl giva homoni per teleifon.

Nasian i samma ögonblick tåget satte sig i gång hoppa-
de jag aiv och lyckades då postvagnen passeirade räcka
brevet åt en ipå vagnens plattform stående tjänsteman.

Efter att ha återvänt tili hyrån, begäridle jag först ett
brådskande samtal tili Järvikylä, varpå jag satte miig ned
att avfatta en annon s, medels viiken jagkunde väcka den
mörika unga daimens nppmärksamhet.

Det räokte en god stund innan jag kom tili något resul-
tat, men slutligen insåg jag att chokoladkafcan, viiken ju
i det avgörande ögonblicfcet spelat en viss roll, måste bli
annonsens centrala igenkänningsord, och sedän jag ibeslu-
tit I'åta svaren, elier rättare sagt svaret, komma icke tili
1lulVudstadslbladets byrå, där spiomage kunde ligga nog
så närä tili jhands att frnkta, Ullan tili Uusi Suomis gav jag
slutligen annonsen följande avfattning:

DEN D AM,
som i går ill klassens restaurang å järnvägsstationen
köpte en chokoladkaka, men kvarglömde densanuna, bc-
dets vänligen kommunicera med tillvamtagaren i och för
dess återställande. Sign. »Mannen som såg alli », n:o 412
Uusi Suomis kontor.
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Jag hade knappast hunnit expediena annonsen tili sät-
teriet då samtalet tili Järvikylä Mev klart ooh jag blev i
tillfälle att varma Lindendorff för den nya faran, som ho-
tade homoon.

Föjande morgon ingick annonsen, det förflöt några
limimar av spänning ooh väntan (för mig, ett par gånger
dfterhörde jag låfängt om svar infcoomim.it tili Uusi Suo-
mis konttor, då äntligen vid tre-tiden en fröken i luclkan
räokte mig dlet efterlängtade och för mig så gränislöst in-
tressianta svarshrevet.

Jag skyndade deifå stegen tililbaka tili Huifvudstadsbladels
byrå och hröt först där i ostörd ro den mörha damens
skrivelse.



FEMTE KAPITLET.

MÖTET MED DEN MOKKA DAMEN 1 CITY-PASSA-
GEN. EN REDOGÖRELSE, FULL AV GÅTOR.
VI ÖVERRASKAS. RÖSTEN I TELEFONEN.

Jag siet upp kuvertet, ryckte ut det d'äiri inneslutna
brevpappersarket ooh läste följande koria ondl:

»Möt mig i City-passagiemi strax före 6 i eftlermiiddag
DfT.»

Det var orätt att säga att mitt arbete på byrån under de
nänmaste två ttetnarniai i någon högre mån förmådde
fängsla imitt intresse. Min faniasi kxetsade oavbrutet
kring det förestående miötet, villket ju, något annat vair ic-
ke unöjligt, rnåste ileda tili högst betydelsefulla upplysnin-
gar, ja kanske tili resu liat av avgörande vikt. Men, obe-
roendle av alla dessa rent positiva förväntningar, fylldes
mitt sinne av en egendomlig oro, vars orsak jag doke kun-
de förklara. Någon fara fcundie ju icke hota, därest vår
fiende icke hade medbrottslingar eller hantlangare, vitka
under hans frånvaro bevakade systerdottems ooh unina
steg. En dyhk eventualitet var ju i ooh för sig doke otänk-
bar, i betraktande av att hotelsebuievet ju utgåttl trån en het
organisation, men libvai hade jag en känsiä av att vår
fiende åtminstone tills vidare ensam spelade hela delta spel.
Hade icke hän ooh endast hän vid alla tillfäMen hittdlls
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uppiträtt såsom amgnipare och spion, framlyste icke i hela
hans oppträdande en rent ipersonlig o-vilja och hätskihet,
som antydlde att den onda viljan i ihög, jakanskie avgörande
gradvar konicentrerad ihos ihonom. I alla händeiser nu
uppehöll hän sig jn påtagligen nägonstädes i närheten av
Järvikylä, självifallet i syfte alt utreidla möjligheterna att
dä-r tiillfoga Lindendorff det leirin lande slaget. Alit över-
vägandeklargjo rde sålunda för mig det överflödiga i miina
farhågar, och liikahdit fconde jag icke förjaga kanslian av
att jag bondle vara på min vakt.

Redan fem minuter löre den otsatta tiden gjorde jag
mitt första slag genom City-passagien, men den unga da-
men ikom icke förrän hon lovat. Tili det yttre fullkom-
ligt lugn, som om hon värit på uppköp eller anoars ote för
att apatsera, kom hion nipp för trap pan i oentrom av City.
Jag stannade, hälsaidle, och så begynte vi tillsamman vand-
ra oppåt Alexander,sgatan.

Vi kommo o-ss ingenldlera under ett par mirvu ter för att
s'ägia; något, då jag slotligen, i syfte att ämtligen få ett saim-

språk i gång, vände mig tili tienne och, dragande choklad-
kakan ur paltätiiekan, yttrade följande:

Min frölken, här har ni chök-oladkaikain, som ni i
går etftermiddag tiällde i statioinsrestaoiraingen.

Den unga dunien tittade något föronldlrad opp på mig,
antagligien något hapen över mitt egendomliga ooh ahrup-
ta sätt att inileda samtalet.

Jaså, ni räddade den verkligen, men det kan no vara
detsamma, hovodsalkien är att det var den, som fä-ste min
uppmärksamlhet vid er annons. Scr ni, min morbror
skolle med 6.10-tåget resa tili Tavastehns, och då jag följ-
de ihonom tili stationen drocko vi först -en kopp kaffe ooh
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därpå sikaille hän köpa mig chokoladkiakan, men i det-
samma imåtte hän ha sett något farligt eller olbehagligt,
ty iplötsligt grep hän mig i aranen så härt att jag i första
ÖYieriraiskminigen lät chokolaidkakan talla och ledde mig
nned våMlsaim fart aat ur restaiurangen, samit däaiifrån ut tili
perrongen. Så tillsade hän mig ali skyndsamt genom ut-
gångcn åt Järnvågstorget bege mig hem tili vårt hotel!,
och sjäiv skyndade hän genom spärren tili tåget.

Ocih ni icke elleir gissar icke vad det' fanligia eller
obehagiliga kan ha värit?

I första ögonhlicket trodde jag enidlaist att min mor-
bror fått sikte på nägon medloan av den organisation hän
tillhör och vilken hotar honom imed döden om hain icke
utför siitt uppdrag, men efterät syntes delta mig osannolikt,
eftersom hän var så angelågen om att jag snabbt skulle
homma madan, och då jag n-u aiv er hör att ni stod i vår
raärhet och sedän tog upp chokoladkakan kani jag icke för-
stå något annat än att ihan fidk sikte på er, ooh att det var
delta som vållade hans oro och haron.

Den unga flickan talade med ett Ingaa, som ingav mig
föreställningen icke Mott om att hon var utrustad med
goda nerver, aitan även på något isätt ingav mig föreställ-
mingen att hon trots sdn uaagdoim upplevat åtskilligt och
lärt sig både självhehärskning -och mod i livets hårda
skola.

Det är fuUkomligt riktigt. Saken förhäiller sig verk-
ligeaa så som ni antagit. Det var aniblicken av mig, som
vållaidle sinniesrörelsen hos er morbror, men denma var
varken skräck iniför en fara eller ohehaget av att plötsligt
få sikte på en fiende, ulan tro mig, harmen över alt jag,
d. v. s. LindendonPfs vän, fått sikte(på honom. Jag torde
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icke misstaga mig «m jagförutsätter att denna vredie fin-
ner sin förkliaring däruti, arttt intet kimde vara er morbror
ovälkomnare, äin att jag fidk redia på hans färd normit
med tåget 6.10.

Ni nämnldle Linidendorffs namu, utbrast den unga
damen plötsligt mied större iver, och det oroar mig, tv
jag trodde hän åtminstcme för ett par dagar inte löpte
någon fara. Vad kan min morbrors resa tili Tavastehus
ha att skaffa med er van?

Helt enkeli det, svarade jag allvarligt, att er mor-
hror ifört er halkom ljuset. Hän har icke farit tili Tavaste-
hus, utan tili en station mellan Hyvingie och Tavastehus,
och däriifrån med ali säkerhet tili Lindenidlorffs egendom
Järvikylä, dit, inärk Väl min fröken, Lindendorff själv i
går morse begav sig för att åtmånistone under några dagar
trygga sig emot den fara som, det vet ni själv häst, sedän
en tid hotar hans liv och iförresten även mitt.

över den unga fiickans anlete haldle spritt sig en dödlig
hlefchet då jag nämnde om Lindendorff s resa.
• O Gud, utbrast hon, det är iförfärligt, har ni hört

något från er vän, har det hänt honom nägot?
TiUs vidare intet, åtminstone så vitt jag vet, ty ni kan

ju inse att jag i går kväill omedelhart telefonerade tili ho-
nom för att vama honom för denna nya fara. Men nu,
min fröken, är det icke hög tid pä att ni ger mig nägot
slags lorklaring över demiia egendomliga situation: Er mor-
bror traktar hänsynslösl efter Linidendorffs liv, och eme-
dain jag idke kunnat fiinna mig nti att svika min vän och
lämna honom åt hans öde, har även jag ofärden svävande
över mitt huvud. Och ni, hans systerdotter, har måiimed-
vetet åtminstone en gång, där borta i huset i Tölö, rädidat
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hans liv och därutöver bar ni, iså vitt jag foam iförstå, med
största personliga risk sait er i fönbindelse med oss för
att förhlndra er morbror att lyckas i sinä planer. Vad
betyder ailt delta? Ni måste ge mig en förkkiring, ty om
jag sikäli kurnia lita på er ooh ni vefkligen förmå uträtta
något för att rädda Lindendorff måste vi få städlningen
klar för oss. Det går icke, dlet måste ni inse, i längden
att kampa mot en fiende i mörkret, då man icke vet i
villket ögonblicik och varifrån ifaran bryter fram. Tänk
blott efter skulle icke en ren tillifällighet, en lyckMg
sluimp ha fört mig i går eftermiddag tili järnvägsrestauran-
gen ooh er nänhet, då hade Lindendorff aldrig Wiivit var-
nad och vore isäkert i delta nn icke miera bland de levän-
des antal. Nå, vad säger ni?

Det är det förskräckliga, svarade efter ett ögonblicks
pans den unga flick-an, att jag för det iförsta vet så litat
och för det andra icke får, ja icke vågar såga ens det so-m
jagkänner tili. Huvudsalken är emellertid att Lindendorff
enligt min morbnors meddelanide på grund av någotslags
mot den aPbetan.de klassen riktad vienksamhet hiivit dömd,
så vitt jag kan förstå tili döden, av en på sätt och vis
interniationell anankistiisk-komimunistisk domstol, i vars
våld hän befinner sig. Om också själv revolutionår är
hän ej personligen en anhängare av våldsamma medel,
men organisationen bar på något sätt fått! en makt över
honom, ja den kan tvinga honom tili snart sagt vad som
helist. Redan i Syd-

Den unga flidkan hejdade sig plötsligt, som om hon
värit närä att förråda någon, viktig heimlighet. Jag fäste
mig emellertid tydligt vid detta »Syd», som halkat över
hennes läppar; det innebar sannodikt nyckeln tili en gåta,

5 1 kamp mot dunkla makiev
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vars avislöjande kunde iblii av största betydlelse för våra
forskningar. Emelertid beslöt jag att leike nupina ben-
ne med något iförbör, i ali synnerhet som jag förstod att
hon isijälv var djupt förslkräckt över dleima stavelse, som
halikat över bennes läppar.

Det räckte några sekunder Innan hon återvunnit sin
sinnesniärvaro.

Nu höli jag just på aitt säga något, sommin mor-
bror strängt förbjudit mig att någonism omnämna. Men
det Ikan vara detsamma, jag ville blott få frani, att detta
hoi mot er väns liv uppkommdtt redan för gamska länge
sedlan, iästän omstän d iglheterna vallat att man först nu
kunnat fatta beslut om att idlet sikäli siättas i verket.

Ooh er roll, burn vill ni fönklara den?
Ja, nii kan ju förstå att jaig ganast, då jag förstod att

min morbror hade fått ett dylikt bamdfct uppdrag sig an-
förtnott, graps av ångest ocb än kansia av ia:tt trots allt nå-
got miadel borde påfinnas för att förlhindra ett brott.
Min ställning bar dock värit ocb är fruktansvärt svår,
ty, ser ni, min morbror är, det maste jag erklinna, trots
den omisorg hän ägnat mig allt sedän dess jag blev för-
äldralös ooh ihan tog iband om mig, en bändi, ja jag ville
nastan släga grym karäktär, bitter ooh bänsynslös, am-
tagligen tili följd av medfödda anlag, men säkert även
uinder påverkan av ett omoligt ooh av motgångar ooh svå-
niglbeter upplfyllt liv. Nä väl, jaginsåg utan vidare att hela
företaget med den dlär lokalen i Tölö endast var ett bak-
håll för Lindendorff, ooh då jag stod där i köfcet, av min
morbror under de Iförskräckligaste botelser bafalld att hai-
la mig insitängd där ända tili dess att ihan avbämtade mig,
var jag i en sadan våmda, att jagknappast kunde behärska
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mig, tänk er dock in i min stätlning, att vara kommende-
rad, njästian som ett vittne, att ■uppehålla mig i omiedelbar
närhet tili ett mm, där ett brott, kanske om nägira mi-
nuter, skulle äga mm. Jag kunide slutligen iofce längre
bebärska mig, ulan öppnade l.judlöst idiörren tili vardags-
mmroeit. Och vad såg jag. En ung man meid! det öppnas-
te ooh ärligaste ansiktsiuttryck i världen ooh med något
tili den grad sympatiskt över hela sitt väsende, att
det ej blott utan vidare var klart för mig att denne man
aldrig skrivit eller gjort något, som med ett spår av rätt-
visa ifrån vilken proletärdomstol som heisi kunde herätti-
ga om man över huvud taget alls kanerfcänma dylika
domar, vilket jag matuirligtvis ifömekar en dyllk hemsk
och fmktansvärd dom, intoni dessutom hos mig vläckte
en egendomiig kansia av att jagpå sätt eller annat var nt-
sedd att spela en roll i hans liv. Jag Ikände det, som om
jag just nu av ödet utpekats att fylla en uippgift, oclh, vet
ni, nastan utan att jag egentligan alls fattait något ibeslut
eller ens reflekterat över den ovilja Iran min morhrors
sida dettai iskulle iframkalla, hade jag stött npp dörren nä-
got mera ooh åt Lindendorff viskal dessa ord, vilka ikiom-
mo honom att taga tili filykten oclh rädda sig.

Och sedän? sporde jag medl livligt Sntresise.
Ja, vad som strax därpå inträiffade vet jag icke, ty

jag stängde omedelbart dörreni tili vardagsirumimet, men
kort därpå, ja idlet käin knappast ha gått mera än en mi-
nut, rusade min morbror rasande av vrede in i köket, grep
mig våldsamt i annein ooh skrek, eller kanske snarare
vaste: »Vansininiga flicka, vad har du gjort, förstört allt
för mig, ooh dessutom stläillttili så att vi kanske båda kom-
ina ifast.» Hän drog mig så genom rummen ut i parad-



68

trappan, samt utför denna ooh slutligen upp i bilen, som
genastl sattes i gång. Det iförffiöll «mig först som om hans
rnening värit att söfca lupphinna och oskadliggöra Linden-
dorlff, men då derme inte syntes 'tili på angxlälnisande ga-
tor, lät min morbror cha mffören iför full ifart köra tili
vårt hateli. Och där Iblev nu ett uppträde .sotrn jag aldrig
skall glömima. Hän rasade, hän svor, hän i det näranaste
missihanjdllade mig under sinä vdlda vredesutbrott, tili
dess att jag slutligen svimmade av skräok ooh smiärta.
Då jag återkomi tili medvetande läg jag på imin säng, dit
hän antagligen burit mig. Följande moirgon tidigt vädk-
te hän mig ooh tvang mig genom sbräck ooh hot att skri-
va detta brev, som jag sedän ifdck order att köfcsvägen
tora upp tili Lindendorfifs bostlad. Tili ali lyoka lämnade
hän mig, då brevet var i det närmaste fårdigt, några mi-
nuter ensam, vilka jag hegagniade för att med saftein av
en citron skriva dessa för honom osynliga rader, vilka för
er skulle uppenbara ihemligheten med brevet. Det var
visserligen för mig omöjligt att iförstå vanför hän adres-
serade brevet tili er, men jag bar någon föreställming om
att hän tagit reidla på att ni flyttat hem tili LindendOirff.

Det är myclkiet riktigt, ban trodde det, ty sent föregå-
ende kväll for ihan ut tili min villa vid Alberga för att spi-
onera på mig, varvid jag, trots det att jag verklligen kom
hem tili naitlten, lyckades göra det så att hän var överty-
gad om att jag ej rest ut från staden. Men, min fröken,
allt delta är ju numera lenidlast tämligen likgiiltiga detal-
jer nu gäiler frågan: Vet ni något, som knnde innebära
ett defmitivt skydd för Lindendörff ooh därmed även för
mig? Ooh tlror ni att det funnes någon möjligbet att få
er morbror att avstå ifrån sitt hemska uppsåt?
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Jag vet verkligen icke vad jag skall svara. Ty, ser
mi, oim jag är fullt upipnilktig mot er, måste jag bekänna
att jag efterhand i allt högre graid hegynt konnina tili den
uppfattniingen, att kanske hiakom min morbrors iplaner
dock ligger något mydket miena person ligt, än ihan velat
inibilla mig. Hans raseri har alls ingen priägel av skräck,
utan föreifaller mig ju mera jag tänker över yttringama
såsom harmen över att hän hiivit hindrad i sinä före-
havlanden,. Ni förstår, det är ju lörskräckligl att jag, ihans
systierdotter skall hysa dylilka imisstankar, men om hän
väli ibringa er vian. Lindendorff am livet så anser jag mig
böra göra alt vad smm står i min iförmågia att förhindra
det ooh idlet är därför jag velat komma i fsribiindel.se
med er. I alt detta kan ni ifullt ooh fast liitä på mig.

En viktig fråga: När kommer er morbror hem?

Hän sade att hän skulle dröja högst ett par dagar,
men gav intet närmare besked.

Nå, anser ni att vi före hans återkomst kun de göra
något? Var hor ni, ooh tror ni att det i er hostad fin-
nes något, soim kunde ge oss en ledtlråd?

Den unga flickan skulle just sivaria., dlå jag ett styoke
längre ner i passagen, där vi vandrat av ooh an, plötsligt
up.ptäckte fienden själv, ja det kunde mtte råda något tvi-
\ el om saken, det måste ju vara lian, som där närtmade
sig med snabba steg, ihärande «n liten resväska i handen.

Fort åt sidan, hitin, utropade jag lågtl, hän är där,
er morbror, ooh vi måste räddia os.s dit dlnåt (jag riktade
hennes uppamärksamihet på paissagens utvidgning österut,
åt Hagasundsgatain tili), ooh inom kortare tid än detta
beskrivits bade vi skyndat tili hottnen av den lilla sido-
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gårldlen och gömt oss hakoni ett ulskjiitande hyggnads-
hörn.

Men orai hän nu sett skymten av oss, utbrast deu
unga flickan oroligt, ooh sett att vi tagit vår tillftykt hit,
ettdera följer hae elfter oss eller ocbså stlannar hän på
post utanför ooh vi sitta här i fähan.

Inte så farligt lätndå, repliberade jag. Om jag icke
far vilse så het linna vi oss nu i en av dessa s. a. s. sfcenba-
ra återvänidsgränder i huvudstaden, vilka emellertid ha
en hemlig uitgång i bottnen.

Odh myöket riktigt, minne och upipgifter sv eko ej. Från
ein sm ai altangränd ledde en niästan bortgömd dörr tili
en mörlk trappa, längs vilfcen vi trevlande kommo ned ooh
så vidane ut på den isimiala gåndlsplanen tili det hus, där
hl. a. restaurang Central finnes inryimid. Från gården le-
der en bred portgång ut tili iHagas-undsgatan, ooh mindre
än två minuter efter det att vi tagit tili flykteini voro vi
i säkerihet och med ali sannoliklhet åtrniinistone för ögon-
Mioket utoim räckhåll för fiendeparten.

Tyvärr var det oimöjLigt att (fortsätta resonemanget med
den unga flickan; det gähdie självfallet för heminte att
oimedelbaTt ibege siig bem på det att moribrodlern, om hän
gripits av några misstankar, skulle finna tienne heimma.
Hon steg alltså upp i en spårvagn, madan jag d miin tur
med raska steg hegav mig tili redaktion&byrån. Fram-
fcommen ddt hegärde jag omiedllhart ett telefonsuunlal upp
tili Järvikylä det bade visserligen dagen fönut miellän
Lindendorfif ooh mig lifrågasatts om det icke vore kidkast
att jag åtminstone några dagar fmmåt icke tlelefonerade,
då möjliglbet ju alltid förefanns att fiendeparten ställt om
så att hänkunde aVilyssna sain lal men nu hade ju den-
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ne återvänt Kili Helsingfors, ooh det var ffirty ioke hlott
k loki att underrättia, Lindendorff att åtminstone för ögon-
blioket någon attack icke var att viänta, ulan låg även i
bådas vårt intresse att Lindenidlorff koi lahonerades beträf-
fande systerdotterns meidldelande.

Dess värre det inisåg jag då jag mu i ro på hyrån över-
tänkte hela mitt sauntal med den unga dåmen voro
dessa meddelanden ibådie bristfälliga ooh oklara, ja, jag
formiigan häpmaldle över min tanklöshet då jag kom att
refleiktera över att jag icke ens sökt förmå henine att för
mig yppa morhroderns namn. Ooh vidare: tili den grad
pertunberade hade vi hiivit av morhroderns oväntade
upptrlädande, att vi icke ens då vi skildes överenskommit
om när ooh var vi skulle träffas.

Jiag satt just föndljupad i gråmelse över alla dessa dilet-
tantlförsyndelser på privatdetektivgehitet, lärorilka ooh var-
nande för envar, som tror sig ha genom studioin av en
massa detektivromaner inihämtat verkligt användibara
kunskaper i delta siäkert i de högre stadiemä utomordent-
ligt svåra yrke, då telefonen ringde. Av en eller lannan
orsak klacik idlet tili i mig, då jag hörde den vasisa signa-
len, men det var förstås samtalet tili Järvikylä, ooh jag
skyndade tili apparaten.

I stället Ibr ett teleifontfrölkenmeddelande hördes emel-
lertid en hårid, ihotfull ooh genom isin iiskyla vidrigt verka n-
de stämma. Det var Lindenldlorffs ooh min fiende sijälv.

—Är det redaktör Sagiius? lydde den för sta korta 'frå-
gan, ooh jag hade kinappast, hlailvt inistiniktivt, sagt ett ja,
ininian motparten fortsatte: Det (är hlott en saik jag nu viti
meddela er, ooh det är att jag mycket väl såg ier odh min
systerdotter i Citly-passagen, (fastän idlet är mig en gåta ihu-
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ru ni kunde undkoimma. Nu skall ni veta, och väli ni
ävcn iinderrätta er van Liimdendhnflf darani, att första för-
söik att på nytt närina sig henne ioke hlott befäster ibådas
ert eget öde, utian även medlför tfara för anisshaindel ooh
våld för min stackars systerdlotter. Betänik detta, och
handia däröfter.

Jag satte matt irriterad oclh med en pinsaan kansia av
hjälplösihet mikrofonen på dess plats. Alit var ju ett kaos,
där fanns ingen väg, som utan ödesdiger fara kunde be-
tfädas. Var det1 Lindlendoriflfs oclh mdtt dystra öde att
overksammla ooh lamslagna invänta vad an grym och
hänsynslöis representant för dumikla makter ihöll eller höll
på att ställa i iheredskap för oss?



SJÄTTE KAPITLET.

VI KONCENTRERA OSS PÅ JÄRVIKYLÄ. VAD
PIENDEN UTRÄTTAT DÄR I TRAKTEN.

»SKOGSPAVILJONGEN». »JAKTSLOTTET».
EN GÅTFULL TID. TANKAR OCH TEO-

RIER. ETT MÄRKLIGT BUDSKAP.

Jag hade Iknappast hunnit sansa miig öfter det hotfulla
teilefonmeddlelandet ifrån vår niotståndares sidla, då sam-
talet tili Jänvikylä kom. Tili min förvåning meddelade
Lindendorff mig nu att hän ej haft den minsta kläinning
av ffiendebesöket där ute angriparen imåtte endast ha
undersökt terrängen och uippgjortt en eller airman angrepps-
plan. Hade hän emellertid ej legt någon att utföra ett
dåd, var faran åtminstone för Lindendorff ej för ögon-
blicket överhängainde.

Vad jag hade att heratta fick däremot, såsom mankan
fönstå, en stor betydielse. Ooh nu bom min van plötsligt
fram med en ny ide jag sku-lle följande morgon kom-
ma ut tili ibomom, och så skulle vi ti ll.sämmän anställa
efterforslkiniingar beträfflande fiiendens iplaner.

Ooh tag den nnga damen med dlig, om du kan, till-
fogade min vän; jag misstänfcer att hon mumerla, är i snart
sagt lika stor fara som vi.
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Jag bar värit en idiot, replikerade jag med djuip käns-
iä av miniä iförsnmmelser, jag vet varken vad bon heter
ellen var bon bor. Men förrestlen, tillade jag, misstänker
jag att ihon ej skulle sagt mig något, tili den grlad fruk-
tansvlärt är det tryok monbroldlern utövar på henne. Och
dook, om det Ifuininies en möjligbct att rädida henne raudan
hanis våld, då tror jag att bon skiulle tala. Oclh då bleve
väi mydket klart, isom vi nu ej förstå.

Resultatet av viånt samtal hlev att jag följande dag med
morgontåget neste upp tili Järvikylä. Att försöka genom
en ny annons ikomimia i Iföihindelse imied systerdöttern var
säkert lönlost utan tvivel hade morhrodern mied hot
och våld tvungit henne att yppa burn hon ifätt fatt i mig.

Strax före luncihtid ,var jag framme på Järvikylä, ett
herresäiie av betydande dimension er, vida sikogiar ooh ett
ståtligt corps de logis av trä, i tiden uppfört enligt rätnin-
gar av själva Engel. Under loppet av ett sekel had!e det
inre av huset dock undergått betydande änidringar, bland
vitka här må nänmas att Lindendorff inistallerat en vindel-
trappa från sdtt Stora arbets- och biblioteksruin i nedre
våningen upp tili ett litet sovrum i den Övre, villket hän
hade lagit i brulk efter det hau hiivit lämkling. Ruimmet
hade en ntgång tili en korridor i övre våningen, men Lin-
dendorff själv hegagnade i regel vindeltrappan allt
delta fakta, som jag passar på att här inskjuta, då dessia
omiständiglheter seinäre kommo att spela en icke obetydan-
de roll i hänldlelsernas utvecikling.

Då Låndendarlflf ooh jag efter lunchen slagit osis ned
med vara cigarrer ooh kaflfekoppar 1 ibihliotaket, överväg-
de vi vara möjliglheter att uträtta något, ooh de befunnos,
dess värre, ytterst minimiala. En lätt lamtydan om att ihjälp
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av yrfcesdetektiver foorde anlitas lillbakavisades av min
van meidl större intenisitet än tddigare tili min förundran
ifaran jag det iblott allt mera bestyrkt, att Lindendoiltif i
grund odh botten var vida oroligare för den främmande
unga damens öde än sitt eget liv. Efter att ha pnivat
sitoationen i alla riktniingar enades vi slutligcm om att
det enda, som nu stod att göra, det var att fönsöka taga
reda på vad vår fiende f(heh alt under sitt koria besök i
Järviikylä-lrakten.

Vi förutsågo, att våra forskningair bärvidlag borde kan-
na leda tili resultat, då ett främmande besök i dessa trak-
ter kinapipast kundle sfce utan att observeras, men föga
anade vi då vi iskiredo tili delta verk vllka besynnerliga
resultat, som därav stouile uppkiomma.

K hieka n tre lät Lmdendorff spiänna för, vi satte oss upp
ooh åkte mied god fairt tili Mäenpää by, ett par kilometer
fråe Järvikylä, samt körde upp tili den duktige ooh kloke
husbonden på Isotalo beanman.

Tili vår glädlje plumsade vi så gott som mitt in i nyhets-
källän. Nästföregående kvläill hade tili Isotalo anlänt en
medelålders herre, som iförlfrågat sig, om hän någonstädes
i trakten kunde få hyra ett mindre bus ban hade för
avsikt att under den närmaiste framtiden bosätta sig här
uppe, rilktigt på rama bondkindet, såsom hän uttryckt
sig, för att i fröd ifå slutföra ett vetenskapligt arbete. Hus-
bonden hade ej kimnat ge homoin något delin itivt besked,
ooh då klookan var myoket, hade den resande stannat på
Isotalo över nallen ooh följande morgotu gett sig ut för att
höra sig för om någon stuga elller villa.

Odh kan ni tänkiai er, tillfogade Isotlalo-busbonden,
hän hyrde slutligen av unge Piintilä, ni vet lian som köp-
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te Ylikylä av Granlbergs arvingar, skogspaviljongen, det
cllär ensliga kuset 1 i skogen, ja det är vai inte imera än
knappa miten från Järvikylä.

Då husbonden nämnde ordet skogspaviljomgen ifäste jag
mig vid burn det likasom klaok tili imom Lindendorfif,
och ett uttryck på sammua gång av förundran och till-
fredsstä llelse gled över ihans ansikte.

Väl utkommen utbriaist ihan i ett (nastan triumlferande:
- Så ha vi då ookså tur en gång. Sfcogspavil'jongen,

gamle Granhengs jaktslott! Jo jag tackar, där skola vi
kiunna bereda vår (fiendle överrasikniingar, som hän inte kao
drömima om.

Huru så, förklara dig närmare, ulbrast jag, livligt
intresserad ej minst genom Lindendoriffs pnegnaniita ton.
- Nå väl, nia.turligtvis skall du få veta om det. Ser du

gamle Gramherg, som ägdie Ylikylä, gick redan iånga tider
före xöda upproret ocih fruktade att här iskulle ibryta ut

något dlylikt fanstyg i landet. Och så tog hän sig iför att
med hjälp uteslutainide av sinä söner, ty du kan lita på,
att under den tiden koon dlär inte en utomstående i när-
hetau, hygga denna så kalllade jaktpaviljong, en rätt ori-
ginell tornartad hygguad i tvenne våningar, av grovas le
stock, snart sagt i blodkhusstil. Kuset, som ligger på en
icke alltför stor öppen plats i skogen, utngeifär tvåhundra-
femtio meter från landsvägen i en ödle ooh ohehodd trakt,
kunde snart mog förliknas vid en fästning. Fönstren i ned-
re våningen sitta så högt, att miau ej utan stege kan kom-
ina åt dem, och de i den Övre påminna mest om skotl-
gluggiar. Där är tre små rum utom itirapphus-avsatserna
i vardera våniingiöni, men det är ej i allt detta det märkliga
ligger, utan det utgöres av en hemlig gång, vilken från
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husets k äll aravdelndng leder unldler joiden ooh utmynnar
i .ett redslkiaipslidier ett par tiotai meter in, i skogen, utoni
synhåll från byggnaden. Behöver jag tillfioga att det var
Gr.anlber.gs avsikt att i händelse av oroldgheter taga sin till-
flykt tili sitt jaktslott, ifnån viikot ihan i yttensta nödfall
osedd kunde undkomma bortom lidret i ifråga vidtaga
oämdlliga skogar med alla .möjligbeter tiili flykt.

Intresisant, väldigt intressant, men siäg mig ytterli
gare ett par saker. För det törsta: Hiu.ru vet du om allt
detta? Och vidlare: Blev inte ganile Gmnberg trots allt
imissihandlad ocb skjulen av de röda på sin egen gårds-
nlan?

Mycket riätt. Du missminmtar dig ej hän blev iför-
rådd av sitt eget folk, infangades på nättien, då lian i hern-
ligbet spänt för en sliäde, lastat dlen med provdant ooh
just slkulle ge sig i väg, marterades på det gryimmiaiste sätt,
likasom de två hemmavaran.de .sönerna, vitka skulle ifölja
hoiniom, ja och så skötos alla ttre i daggryningen. Det är
ju därför de andra barnen såide Ylikylä, de kunde ej tör-
mä sig att hålla stället. Ooh ddn andra fråga Gran-
berg hade invigt mig i hela sin pian ooh erhjuiddt mig att
komima tili hams jaktslott om ifara hotäde mitt liv. Jag
känner tili varje detalj av huset, ej min.st just den hem-
liga gången.

Nå väl, men är du mu säker på att inte möjldgen även
vår fiende kan ha fått reda på gången?

Omöjligt är det ej, ty ien tiilfällighet kan ju ha för
honom förrått dess tillvaro, men vad som doclk här är
huvudsaken, det är att jag känner tili gången och att tien -

ollen, även om hän fått reda på den, dock ej kan ha en
andng om vad jag vet.
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Nå väli, vi lyckades ytterligare, utan att väcka särskiid
uippmärbsamlhet, få reda på a# Främligen uppehällit sig
ett par timmar i » jakIstottet», varpå hän, efter att ha be-
talat hyra för ett kvartal, sarat medförande nydklarna
avrest, mied löitte att simart iflytta im. Det framgick även
att paviljongen allt sedän Gramhergs tid viar sparsamt, men
dodk ej ila möhlerad.

Tili middagen voro vi åter hemma, och efter slutad
måltid fönflyttade vi oss åter tili 'bihliotelket för att disku-
tera läget, vilket efteir uniderrättelsema ora resultatet av
vår fiendes iflärd i någom mån begynt klairrua.

Nå, utbrast shitligen Lindemdorff, efter att ha dragit
n.ågra djupa bloss ur sim pipa, vad är mu dlin ininiersta
mening am allt detta? Har du alls någom teord?

Jag har ingen teori, i detta nm åtminstone, svarade
jag, men efter mitt samtal med idin okanda dam, ja, för-
låt att jag säger dim, men det är ju omtanken om henne,
soan spelair den största rollen för idlig, efter detta samtal
har jag kömmit tili den övertygelse, att det absolut är vår
skyldighet att söka få klarhet mti am icke möjligen några
andra faktorer spela med i det hlär än det komimrmistiska
missnöjet med dina artiiklar. Har du aldrig hait inågon
persionldg fiende?

Min vän Paul funiderade ett par miinuter.
Nej, isvarade hän slutligen, jag tror mig verkligen

k unna påstå att jag icke hait eller har imagon verklig
fiende, d. v. s. som avovilja mot mig sfculle vilja komona
åt mitt liv. Nej, det är otänkhart.

Men, återtog jag, har du verkligen aldlrig förr fått
för dig att någon ville sikada dig, homma åt dig eller något
dylikt? Ser du, jag är eruvis med minä frågor, men det
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beror därpå, att vi nu »bsolul måste göra klart för oss
am alla perso nli g a motiv aro utesliutna. Amnars
kumma vi ingen vart.

Nej, jag måste appropa det, svarade Lindendorff, fö-
re detta hotelsebrev vet jag miig ej iha värit utsatt för
något, som kunde tolkas såsom en fientlighet, om mu
icke

Om iclke???
- Tja, egantligen är det ju onöddgt alt terättä om

detta som förresten hör tili det fönflutnia ooh tili ett ka-
pitel d mitt liv, som jag ej bruikar lala om. Men, då du nu
fordrar att få vela allt, kam jag terättä dig att man i
tiden strax före min förlovming, jag var då i Söhweiz, gjor-
de ett eller kanske flere attentat emot den dam,
som kort därpå blev min fästonö ooh satiare min hustru.
För att vara kort jag hade hiivut orolig för henne, jag
följde efter henne en dag då hoin gjorde .sin vanliga pro-
menad d bergen, ooh i ■sdsta stimd lyobades jag ryoka hen-
ne undan ifaran att krossais av ett klippstyoke, som en
oikänd main störtade ned ifrån ett utsprång just då hion
passerade. Vi satte genast pölisen i rörelse för att få
uslingen fast, men det lyckades ej, ooh mian slutade mad
att uppfatta det hela såsom ett dåd av en hrottslimg, som
ville råna isitt offer.

Ooh det lär allt?
Så vitt jag vet. Men vad åsyftar du, vad kunde det

då länmu vara?
Det är svårt för mig att gissa mig tili något. Men

jag har tänkt på en sak den, som är orik, ooh det är
du ju, brukar ha avundsmäm ooh olla ifienldler. Ooh för-
resten, ä propos det, om du skulle dö utan direki a arvin-
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gar, tili vein skulle Järvikylä oOh din övriga förmögenhet
gå.

Tja, sade Lindendoriff, hela förmögenheten var ju
ursiprungligen onniin hustms, ooh . . . det är jiu en småsak,
men om maan vet jiu i alla fall att jag inom ett dygn för-
lorade först min hustru och så min nyssföddla dotter
am alltså dottern dött först lär det enligt lag ha värit så,
att min hustrus amförvamter ärvt nastan alit. Men nu
fiiinms det veterligen inga märmare släktmgar, d. v. s. hen-
nes mor lär ha hiaft en syster ooh en hror, men systern
hade värit gift iniågoinstädes i norra delama av landet ooh
var död, ooh vad broldlern angår så lär hän ha värit en
slarv odh strunt ooh hade vid tiden för mitt gifteranål emi-
grorat tili Argentina, eifter något penningerackeri, som
skulle fört honom i fängelse. Alit detta vet jag för övrdgt
ytterst Jiitet om, ty min hustru talade aldrig om dessa släk-
tingar. Och vad nu mig angår, om jag skulle dö utan
bröstarvingar, undrar jag på om jag imte heh enkeli kundte
testamentera Järvikylä åt vem jag vill, åt dlig, om det
gällde eller åt den mörkai, okända daamein.

Skäimta into, sade jag, har du imte hört att det i
regel alltid anmäler sig en hei hop arvingar, ooh så kun-
de både jag och den okända bli utan.

Då jag på kvällen lagt mig, jag hade heh att få ett
gästrum mitt emot Lindendoriflfs sovrum på andra sadan
korridorerii, låg jag I'änge ooh grubblade över de olös-
liga iprohlemen. Emehanåit var dlet, trots alli, som om
någonstädes i f jämän wionikat en utväg att få klarhet, men
trots ali min iver ryokte lösningen ej närmare. I alla fall
somnade jag med någotsiags halvt beslut att vid tillfälle
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efterforska vilfca Lindendorffs arvingar feunde vara jag
hade läst alltför många spännande böcfcer om
arv och arvbedrägerier för aitt ulan vidare kurnia Minna
derii riktningen heroende på Lindendorffs bristtålliga och
o'klara upplysningar.

Uinder de nämuastle dagarna inskränikte vi nu vara forsk-
ningar oclh skydldsåtgärder tili en kiontroll av om någon
flyttade in i »jaktslottet» samt tili noggrant aktgivande
på envar sonn nlärmade sig Järvikylä gård ooh karaktärs-
byggmad. Det var kafegoriskt tillsagt, att ingen ok and
finge släppas inom själva det högt ingärdade gårdisområ-
det, och för ali säkerbets .skull etablerades ett slags im-
proviserad vakthållning, som visserligen ej gav fullkomligt
skydd emot otrevliga pähälsningar, rnem dlock i huvud-
sak fyllde sin uppgift.

Emellertid gingo flere dagar, en vecka, iflere veckor, ooh
det började småningom ib li klart för oiss att de dunlda
makternas araslag upplhört eller åtmiinstoine t. v. inhi-
iberats.

Om jag kunde gemoimskåda sammanlhanget av hela
denna attack nuot mig, utbrast Lindendorff en eftermid-
dag då vi sntto i vara vanliga stolar och pratade vid
fcaffe och cigarr. Fönsit en siulan snahib ooh Ibrutal istart,
ooh nu under långa tider inganting. Har domem annul-
lerats, Ihar vår fiende foodein hiivit sjuk, eller ... Linden-
dorff ryckte tili. Vid Qud, delta måtte inte vara något
med systerdottern, ja, jag upprepar det än ien, gång, om
dern, mörkögda nu verkligen är en syslerdottesr. . .

.

Jag troir ej att du har något skäl att oroa dig, inlföll
jag nu, ty visserligen framgår det ju alt miorbrodiern tyran-
niserar henne, men hon är en ung dam med foåde vilja

6 1 kamp mot dunlda makter
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■ooh handlingskraft tänik blott på snabbheten att i
brevel tili mig tdllfoga de viktiga orden med osynligt bläok

ooh jag tror att om det verkiigen gäller Ikan hon helt
enkelt rymma frän homoin ooh siäitta sig i säikerbet.

Måtte det så vara, utbrast Lindendorff, vet du i allt
elettä finnes numera, sedän faran för oss påtagligen upp-
hört, dook en för mig viktig sak: Hon borde räddas undan
morbrodern, man burn? Vi veta ju ingenting, ej vadl de
beta, ej var de bo. Och dock anser jag att ett iförsök bor-
de göras.

Låt du foli med det, insköt jag, slicka vi oss in i de-
ras myrstaok bänder det att vi olffira oss själva utan att
kuuna vara den unga damen tili mlinista gagn. Nej, bätt-
re är att se tiden an, jagbar på ikänn att hon gärna skul-
le komina i kontakt med oss, det iramgick tydligt ur ben-
nes resonemang då med mig. Att det ej hittills lyokats,
beror väl på att bon lär strängt övervakad. Men, i samman-
hang med delta, jag bar ofta tänikt återkomma tili en si-
tuation, då diu kanske tyokte att jag var offer för något
besynnerligt inlfall. Du minnes då jag, medan vi i min
stadsvåning talade om den mörkögda, kom att betrakta
min hustrus portrält ooh slogs av den underbara lifchet,
som fanims mellan de två.

Lindendoriffis erdnring slog mig. Jag hadle verkligen all-
dieles uppbört att tanka på, ja att minnas tillfäilet. Ooh
nu begynte förvirrade ideer, som tili innersta mål bade s. a.
s. ett våldsamt frampressande av någon teori för myste-
riets I'örklaring, åter virvla i min hjärna. Nastan under
ångest kläinde jag att det måste finniä® en utväg ur allt det-
ta, men där saknades faktorer eller kanske helt ehkei!
inspiration, detoktivisk intuition, som kunde hjälpa mig.
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Vad i fridens namu grulbblar du uppå, isporde slutli-
gen Lindendorff, som såg huru ttniin hjärna anbetade och
mitt ansikte säkert skiftade uttryck. t

Jag sikulle just formulera ett svar då vår uppmärksarn-
het väcktes av aitt ett åkdon kÖTde upp tili Stora entren,
ooh en minut senare steg Isotalo-huisibonden in i Mbliote-
fcet.

De ha iflyttat in i skogslhyddan, »jaktslottet», iförstår ni
den där mannen och ett ungt fruntiimmer. Nu på förmid-
dagen!
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SJUNDE KAPITLET.

HYRESGÄSTERNA I »JAKTSLOTTET». EN SPÄN-
NANDE HELSINGFORSRESA. VAD SOM HÄNDE 1
»ETT JAKTSLOTT I MÅNSKEN». EN DEL AV GÅ-
TORNA KLARAS UPP. PAUL VON LINDENDORFF

TÄNKER EIRA FÖDELSEDAG.

Iniflyttat i jalktslottet, utbrusto Lindendorff ooh jag
samtidigt, griipna av imedvetiandet att en ny tid av äventyr
ooh kainisfce avgörande händelser hade grytt.

Ooh vad ha,r Isotalo-ihiusbonden vidare att heratta?
tillfogade Lindendorfif.

Egentligen ej så inycket, lydde svaret. De koramo
i ibil nred en del flytlgods där var också någon möhel
eiller det var visst en Ikorgstol, så iflyttades allt in, och red-
skapslidret visadle sig vara tillräclkliigt rymligt såsom gara-
ge för bilen. Så ha de skaffat sig ved, gjort upp om mjölk-
ting o. s. v. Det tycks vara meningen att inte halla någon
tjänarinna, utan de sfcola väl kok a själva syand om den
unga lina damen, herrarna sikäli veta att ihon .är en riktig
skönihet, ooh mied ett så sympatiskt utseende.

Ålh jo, taclk, sköt Linidemdbrlf in med en snck, det
veta vi nog båda. Nu är frågan blott oim att taga redla på
vad de äma företaga sig.
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Odh vad vi ha att göra, tillade jag, ty det är dock
det vdktigaste. Det kan ju inte råda nägot tvivel om att fien-
den du ihåller på att ta sats tili ett nytt sp-rång, vii lå hal-
la skarp utkiik. Alit annat fcoonmer i andra rummet.

I teerien har du säkert rätt, sade Lindendloirff, men
jag vill öppet säga tili att jag inte iåter stänga in mig här,
vaiktad av dig och mitt folk, för att ingeni må kunna när-
inä sig mig. Det bjuider mig emot, jag sk ui Ie aldrig hålla
ut mied det, odh för övrigt innehär ett dylikt kurra-
gömimaspel någon verklig trygghet? Nej, sannerligen in-
te. Medan försvararen har att skydda sig under dlygnets
ha 1vtannattusental sekunder och r.ikla siin uippmärfesamhet
på varendaste en av dem väljer angnipaxen vilket ögon-
tolick hän vill och lägger i det hela sin intolligens och onda
vilja. Hän kan vaikta på en möjlighet i många timimar,
och iså göra vi i ett obevalkat ögonblick ett fel eller en
blunder, och där ligger ma n sedän med näsan i vädret.

Skjut ,-dien fan, eller ibränn in homoon, utbrast Isota-
lo-hiishonden, som sedän det röda upproret fått mycket
rcsoluita hegrepp; mankan ju längs den underjordiska
gången koomma rätt under hmset och sedän tutta på och
försvinna, utan att någon i världen kunde bevisa ett dy-ft.

Tyst med detta, utbrast Lindendorff med uppenbar
rörelse och häftighet; ni glömmer ju hemnie, isysterdottern,
inte -kan vläl Isotalo vil ja hr anna in henne också?

Nej, det var sant, det, koon det helt stiLLsamt f-rån
husbonden. Men mam kunde ju försöfca få ut henne
först.

Nej, kara husbonden, inföll nu Lindendorff, på det
sättet går det nog ej. Nog är den här saken konstigare
an att man skulle kunna lösa den så där i en handvänd-
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ning. Meni vill inte Isotalo ha en kopp kaftfe ooh kamske
någonting tili, Innan ni far hem?

Ja, det hade hnshomlden då inte något emot, imen snart
nog bröt hän upp, ooh så togo Lindendorfif ooh jag i tn
med att diskutera det Stora problemet.

Har du alls någon teori, sporde Lindendorff mig
efter att i ett par minuter,s tid ha blossat ipå söin piipa.

Egentligen ingen teori, svaradle jaig i min tur efter en
paus, men ett par synpunkter, somman enliigt min mening
ej horde lämna ur sikte.

—■ Ooh det vore?
En punkt är den, att vi ej få nlärma osis »jaktslottet»

i syifte att spionera ut något, ty det är släkert att vår fiande
noga håller vakt, och där smäller ett skott när som heist

huset är ju alldeles ispeciellt byggt .för att innabyggar-
na imå kunna hålla fienden på avstånd.

Odh viidare? frågade Lindendorff med spänd upp-
märksamhet följande minä sipelkulationer.

Ja, punkien n;o 2 skulle då vara att försöka komma
i förbindelse med den mörka damien. Jag tror att man
genom att ulfråga ihonne kunde få en verklig ledtrådi tili
hela problemet, odh jag märkte tydligt i City-passagen
att hon inte var vidare god på den s. k. morbrodern. Spe-
ciellt om d u kimde få tala med henne är jag övertygad
om att vi iskulle få mycfcet viktiga upplysningar.

Varför jag speciellt? avbröt mig Linidlendoxlflf med
påtaglig iver. Du, som taiat medl henne minsl en halv
timme då i Gity-passagen, bör väl ha de bästa utsikterna,
skulle man tycka.

Det är just det samtalet, kära bror, insköt jag i min
tur helt fredligt, det är just det, som bestyrkte min redan
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efter aiffären i Tölö vuona uppfattning, att om ihon ock på
dig gjort ett djupt intryok, så (är henmes intresse för dig
inte mindre. Jag kan ännuse för måg huiru hon blek-
nade då jag i passagen berättade åt henne att morhrojdlern

inte fanit tili Tavastlehuis, utan tili dessu träkter.
Hm, koin det från Lindendoirff, över vars anlete

bredde sig ett drag aiv djup tillfredsställeilse. Ooh vidare?
Tja, fortsatte jag, gåtan är ibelt enkelt den att lonka

bort moihrodlern ooh under hans frånvaro genom den
hemliga gången komina in. i jaktslottet ooh försöka att
utan att alltför mycfcet skriämma den; unga damen kom-
ma i samspråk med henne. Men idlet är nog inte den lät-
taste sak, ty jag bar på känn att vår fiende här skaffar
sig någon rapportör, som meddelar honom allt vad vi
gör.

Du menar att inigen skenmanöver skulle lyckas, och
det kan ju vara; sant. Men innobär inte just detta sainno-

lilka spioneri, att vii kan få ut honom ur hans jaktslott.
Du bar rätt, svarade jag, ooh med detsalmma flög en

idie genom min hjäma, en god, kanske ypperlig ide.
Lindendorff, utropade jag och neste måg, jag tror att jag
bar det. Vi resa tili Helsingfors, med ett tåg, som kom-
mer in klooban strax före halv åtta på kvällen, looka ho-
nom efter oss, föra honom på villospår, befria oss från ho-
nom och återvländai så med det tåg som avgår 8.55, så ha
vi vår hil emot oss, fara tili jaktslottet ooh tätä med den
mörka.

Utmärkt, men »lyöhän» i Helsingfors huru lyc-
kas med den! Hinner fienden tillbaka med samma tåg
är ju lintet vunnet.
- Jag tror att jag vet en metod, svarade jag, en ypper-
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lig metod. Det finnies nämligen, något som är ytterst litet
känt, en kiurdös fönbindelse imellän Hufvudstadsbladets re-
daktionsbyrå, som bar ingång från Skillnaden elter Hen-
riksgatan, ocb Svenska Ponessens byrå, som bar utgång åt
Georgsgatan ooh giamla kyrkans skvär. Vi marsdhera in
tili Hbl. ocb mt på Georgsgatan, mannen står på post ooh
upptäcker att ihan hiivit lurad långt efter det 8.55 tåget
gått. Vad sägs?

Ypperligt, svarade Lindendorff. Nu gäilter det blott
att handia.

Ooh vi bandlade.
Delta var måndagen den 9: de oktober, och vi heslöto

oss för att starta radan följande dag. Redan i god tdd
på förmiddagen lato vi gårdsfolkei veta, att Lindendorff
ooh hans gäst årniade på några dagar resa in tili Helsing-
fors detta i förhoppniing att spioneriet redan satts i
gä.ng ooh fienden sålunda i god tid fcunde trälffa förhere-
delser för sin avifärd —, ooh alli gick ©fter beräkning.
Kort efter det att vår Ml nått stationen och vi intagit »va-
ra på förlhand iordningställda posdtioner», oibserverade vi
att en annan Mi med våldsam tfart körde fram, statione-
nades invid bagagehuset endast den vidriga morbro-
dern steg ur, paisserade genom stationshyggnaden för att
Iköpa biljett, ioch begav sig så tili perrongen; så kom tåget,
där hän tog plats rätt långt från vår vaggong. Hän visste
i sanming var ihan hade sinä offer, och då vi nådde Hel-
singfors hangård hade hän innan tåget stannade hoppat
av från fotsteget ooh ibalvspringande givit sig i förväg för
att kunna observera alla passagerare.

Vi lato oss emellertid alls ej imponera, vandrade lugnt
samäspråkainde genom stalionslhallen samt vidare längs
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Hagasundsgatan tili Casino-hiografen, sanat därifrån, själv-
fallet enJligt noggrant lixerad pian, ut tili Esplanaden
och därifrån direlkt tili Hmfvudstadshladets hyrå. Vi ste-

go in, gingo npp för de tus en- och tiotusental väl kaada
traipporna odh gjorde vår entre i det Stora hladets rymali-
ga vestihril. Jag erhöll en tidigare på dagen per teleifon
rekvirerad nyckcl, och så startade vi vår färd genioim sma-
lakorridorer, jättelika sättmaskinis- sanat ombrytningssalar
klättrade npp för några nya trappsteg, komamao in i ett
nytt departenienl, nådde en kuriös litan trappa, som för-
de tili Svenska Pressens tidmngsexpeditiion, därifrån våda-
re genoma genaak och korridorer, samat slutligen ned för en
paradtrappai, utmymnande i en gårdsplan, soma maedels ©n

portgång står i förbindelse ined Georgsgatan, n:o 11. Det
hade säkeet ej gått fem nainuler efter vår entre från Hen-
rilksigatan och vår sorti© åt giamala kyrkoskvärsidan tili.

Tilis vidare hade allt gått somi efter noter. Mm frågan
var nu ona fienden skulle hinna aniai oråd i tiliräokligt god
tid för att hinna tili tåget. Att göra en kontroll var onaöj-
Mgt, vi forfogade oss längs Vladinairsgatan samat Henriks-
odh Bruninsgatorna tili stationen, hunno äta ©n portion och
dricfca ka Ile i amdra iklasis vänlsal och stego !i god tid oma-
hord på tåget, där vi dock försiktigtvis höllo oss så naye-
fcet arvsides soma maöjligt var, dock maed utfciik, sona lät oss
förmaoda att fienden verkligen hiivit luradi.

Vid halv-elva-tidan placerade vi oss i bilen; det var ett
grant miånsken, och Lindendonff tillsade ohauiflfören att
köra. Snaibht kom vår präktiga Mercedes, soma ett spän-
nande tillfälle senare sikaile göra oss en ovärderlig tjänst,
i gång, och naed släckta lamllärnor kördie vi naed stark fart
frana i den maanijusa natten. Vi hade dodk knappast hun-
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niit mera än ett par kilometer då jag Ihäftigt grep Linden-
dorff i armen,

Låt dhauffören stanna, utbrast jag ivrigt, vi hade
bort göra en sak.

Vad då, sporde Lindendorfff ooh gaiv mannen vid
ratten en vink att stanna, klockan är mycket, vi ha san-
nerligen ingen tid att f(Mora. Är det något vilktigt?

Blott det, att vår fiende bar siin bil vid stationen ooh
att vi bort ipå något sätt göra den olhruikbar. Om hän .. . .

Asclh, utbrast Lindendoiriff, soni påtagligen med oer-
hörd iver längtade att nå » jalktslottet», det kan inte spe-
la någon roll, vi ha Ju ett oexlhöirt försprång, ooh mankan
väl inte koimma på visit tili en ung dam efter onidruatt hel-
ler. Kör vidare, ropade Lindendorffi åt cbauffören, ooh
vi körde vidare, försummande att 'företaga en försiktig-
hetsåtgärd, soim kunnat hespara oss några minuter av
yttersta oro oclh spänning.

Omisider nådde vi så avvägen upp tiil » jaktslottets» ens-
liga skogisposition, mien körde ett stycke förhi, så att hilen
hlev osy.nhg från vlägsfcälet, tillsade kusfcen att vända bi-
len ooh hålla sig heredd tili ögonhlicklig start ooh gåvo
oss så upp genoim skogen tili rediskaps- ooh vedhdret.
Fraimför oss låg i månens klara sken »jaktslottet».

Tänk att man i detta land skulle få nppleva ett även-
lyr, sådant som detta, halvviskade jag tili min van.

I detta land kan man få uppleva vad fan som helst,
genmläldeLindendorff, meni tiUfogade hän med något av
glädje ooh munlerhet i stäimiman att mian i Finland
skulle få vara med om en äventyrs ro m a n av denna
höga art, det hade jag aldrig förestäht mlig. Mien, nu är
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det inte tid tili rdmantåska betraiktelser, nu gäller det alt
handia.

Sade och drog säin mdg i det mörka lidiret.
Den timme, som nu följde, utgjorde utan gensägelse

det mest spännande och nomantiska avsnitt jag dittills
miärk väl dittills! värit med om i mitl liv. För intet i
väri den ville jag ha avsagt mig delta, lät vara att sitoatio-
nen genom omständligiheternias och vår egen obetänk-
sambets inverlkan nådde kulmien av fara.

Inne i det ganska ryinliga fcombinerade ved- och red-
skapslidnet) rådde självfiallet djupt mörker, men både Lin-
demdonff och jag hade ypperliga elektrisfca fiioklampor
med oss och kunde med tillihjälp av dem hastigt orientera
oss i den rätt primitivt uppförda byggnaden.

AU right, sade Lindendonff elfter att ha lätit strål-
knippena från m lampia1 gliida över hela det inre av bygg-
naden, det är pnecis som det sikäli vara. Påtagligen bar
ingen rört något sedän dess gamie Granlberg skapade sin
hemliga gång. Det vill säga vår fietnde bar antagligen
röjt undan ett och annat rätt framför dörrama för att få
bra plats för sin Stora bil, mien vad se vi annat? Jo, ved-
förrådet rätt sammianträngt li en thög stapel tili vänster,
sarat tili höger en del byggnadsbråte, en gamma! kärra
och ©n ganska stor låda för blandning av betong.

Mycket hra, replikerade jag, men det !är ändiå alls
ej nägon underbar underjordisk gång.

Det 'är just det, som det är. Den onderjordiska gän-
gen gömmes nämligen i betonglådan, eller kanske dlu tjc-
ker att jag borde säga a v den.

Lindendionfif ooh jag gingo nu över tili »lådan», en tin-
gest av tjooka bräder, ungefär balvanuan meter i fyr-



92

kant ooh med ungetär tjugu eller tjugufem centimeter
höga kanter. Man såg ännu rester av ibetong här ooh var
i lådan.

Hm, hm, muniiade Lindendorfif, det är ordcntligt
maskerat. Vem skulle kuuna tro att vi via den här lådan
skola nå roimantifcens underlbara nejdier.

Påtagligen hade Linden dorff myokei golf minne av
gaimle Granhergs ibeskrivningar, ty nästlan som «n hau
gjort trioket förr någon gång böjde ihan sig ned rätt fram-
för lådan, fick tag i en stadig kliinfca, vilken påtagligen
kunde manövreras både uppifrån ooh underiifrån, vred
på den, grep så fatt i lådanis kant ooh lyifte ulan svårig-
het upp dienna maskerade »lucka», som i bortre kanten
medels dufctiga gångjärn var fästad vid golvet.

Då vi liäto våra elektriska lampor spela nedåt sågo vi mi

en brant, sima! stege, som ledde ned ungefär två ooh en
halv meter i jorden. Lindendorff klättrade förut, jag ef-
ter, jag drog enligt hans oorder åter luokan över våra hu-
vuden, klinkan vreds om så att lådan ej av nägon annan iin
den invigde kunde npplyftas från lidrets golv, ooh så
trängde vi in i gaimle Granhergs hemliga gång.

Komifortabel var den icke, det måste villigt erkännas.
Höjden föga mer än ihalvannan meter, hredden kanske
Irefjärdedels. Själva arbetet var emellertid gott, i det att
såväl väggar som tak voro »Iförhydda» med nmt trävirke
av långt ifrån blygsamma diimensioner. Påtagligen hade
Granberg och bams söner grävt en djnip vallgrav, i denna
byggt själva gången av dulktigt virke, så fyllt igen det
hela ooh sluiligen täckt igen spåreni genom att över bela
denna del av den öppna platsen anordna ett potatisland,
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dook nu, såsom jag ohserv ©rade då vi nådde piiatsen. be-
vuxet med ihögt ooh viit ogräs.

Trotls gångens ringa dimensioner trlämgde vi dook utan
svårdghet ifram. Lindendorifif var d täten, djupt böjd och
med! lampan ständdgt spelande över gångens fortsältning,
jag följde honom ihack i hää, fängslad av den säUisamma
ainlblddken hans ikroipp baistade förstås en stor skugga
hakoin sig, imen på sidoma om honom såg jag ijuset av
hans fioklialmpa ipå gångens väggar. Själv hade jag släckt
min lampa det var ihra att ha reserv, man kunde ju
aldrig veta vad «om ännu månde inträfifa under den iia

äventyriiga, nattliga expedition.
Det räclkte förvånande llänge dnnan vi nådde fram tili

gångens andra ända, d. v. s. egentldgen hade det ej hort
förvåna mig, ty jag kände undier vandringen dunkelt att
jag någonstädes i någon äventyrshoik läst att man alltid
då miau träng-er fram i en dyliik »kanat» tycker att den
»aldrig tar sliut». Emlellertid tog den dock även denna
gång omsider sllutt, Lindendoriif stannadie framför något,
som befanns vara en vägg och i vars mdtt någonting lik-
nande en dörr märktes. Efter något manipulerande på
ena «idän fick hän upp dörren, ooh vi trädde nu im i ellei-
kansiko jag ihorde säga på hoituen av ett slags mörlkt
sohaikt, vilket syntes sträcka sig uppåt tili en otrohg höjd
och långs vilket en stege löpte uppåt, mied avsatser på
tvenne «tlällen.

Stämmer fortifarande, muni lado Ldndendoirfif, det var
en genialisik man, gaanle Granberg. Ser du, tillade
hän vdskiande, längs dessa stegar komina vi nu direkt upp
tili övre våndngan. Gamle Granberg hade klokt nog rälk-
nat ut att användandet av den hemliga gången av en eller
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annan anledning krunde bli förverkligat först i allra sista
stund, lian antbg att man allaredan kundie vara undan-
frängd tili Övre våningen ooh ville då därifrån ha direikt
fönbindelse med »underjorden».

■ — Vein vet, viskade jag tillbaka, om ej ännu hans
genialitet kan konnana att (Mi oss tili gagn.

Näppeligen, replikerade Lindendorff, så konstigl kan
det väl dock ej ställa siig för oss. Ooh förresten, vi ha ju
blott en fiende, påtagligen, Hiedan Granberg räknade
med tio- ooh ihundratal, tillfogade ihan, föga anande att
vi inom korit skiulle få det miest påtagliga bevis för att
gubben Granbergs »genialiska fundermgar» kunde vara
av avgörande beljdel.se även för anidira tillfällen än de av
honom emotsedda »röda».

Median vi viskande fört vårt samtal, hade uppklättrin-
gen i det synnerligen trånga schafctet begynt, ooh inom ett
par minuter hade Lindendorff, som fortfarande ledde ex-
peditionen, nått upp tili den avsats, som enligt heräkning
borde ligga i samana niivå som övre våningens golv. Vi
sågo nai, då Lindendorff med sin lampa undersökte väg-
garna, ett sliags dörr, föga mera än sextio cm bred ooh av
haivannan meters höjd. Lindendbrff, som fortfarande
föreföil att kunna sin iäxa utmärkt, fick fatt i någotslags
rigel, drog den sakta tillbaka ooh lyokades strax därpå
varsamt ooh aitan att något butler hördes öppna den från
schaktet ledande idörren.

Ett par sekunder därpå stodo vi i övre våningens origi-
nelli boaserade trapphall, ett visserligen ganska iitet rum,
iden försett med en panet av inemot manishöjd, ntarbetad
i ett slags rutsystem med listverk ooh meUanpelare, som
tillkommit uteslulllandle för att möjliggöra dörrens fniistän-
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dnga döljande. Då vi skjutit igen densamma ocb Linden-
dorflf »säkrat» det hella medels rigein, vilken (här på inre
sidan löpte fram i skyddet avaa framslkjutande list, var
det t. o. m. för det skanpaste ögia omöjligt att upptäcka
det minsta, som sfcul le antytt att här fanns någon utgång.
Uppenbarligen bade gamle Granberg tänkt skafffa de
röidia ett grundligt huvudhry ocb sig själv ocb de sinä
ett lika grundligt försprång innan vägen för flykten
sfculle blii upptäcfct. Ja, kanske att hän rent av tänkt sig,
att de rödai skulle tro att de vita oiffren gömt sig i något
lönnrnm i sjlälva huset, i fconsekvens därmed tända eld
på detsamma ooh tro sig ha hränt inne en miotpart, vid
det laget redan långt på väg uppåt tryggare tnakter. Ho
kan veta i alla händelser måste jag erkänna, att hela
denna konstruktion övertnäflfade även mycket framstå-
eriide alster av upipfinmngsförmågai i den histooska verk-
ligheten, lifcasåväl som av fantasian i äventyrs- ooh hrott-
målsromanerna. Här fanin jag alltså på »rama finska
bondlandet» hoit oförmiodat en iprestation, som helt enkelt
ställde den internationella uppfinningsförmågan i skug-
gan!

Emellertid stodo vi nu där, tveksamma om vad vi vida-
re skulle företaga oiss. I vilket av de tre små nummen
sov den mörika unga damen? Ooh burn väcfca henne
utan att vålla henne allvarlig skrämsel, ja kanske en
nervchook?

Öppna du, som känner henne hättre, viskade Lin-
dendorff, öppna du förslagsvis den där dörren så vitt
jag kani erinra mig måtte den leda tili det största ooh
trevligaste av nummen här nppe, ooh skurken måtte väl
dock haft hlänsynen att ge det nummet åt henne.
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Nej, viskade jag tillbaka, det är di u, som mäste göra
det. Det är ju ditt öde, som löpt sammun med henmes,
ej mdtt, tillfogade jag, med en stark kansia av att Ödet
verkligen hade sitt allvarligia ooh märkliga ord att säga
heträififande Lindendorfif ooh dien mörka damen. Hade
hon iclke räddal ihans liv hade icke hau studsat då hän
efter vårt första aventyr satt vid sitt skrivbord och kom
att rikta blicken på isin bortgångna Ihustpus porträtt!

Lindendorff opponerade sig ej, giok Ijudlöst fraitn tili
dien antydda dörren, tog varsamt i låsvredet, vred med
yttersta försiktighst ipå handtaget och dörren gick upp.

Ett ögoniblick stod ihan stilla, sikiöt så Ijudlöst dörren
ordentödgt upp eller rättaire sagt inåt, trädde ett steg in,
följd av mig.

För vara tjusta ögon visade sig en tavia av underbar
och romantisk skönihet.

Trots ifiönstrets litenbet, id!, v. s. egentligen tadk väre

det att det satt tämligen högt, iformlugen badade delar av
rummiet i månens rika och trolska ljus. Och i mitten av
tavlan, i en gammaldags bred säng med sniidade stolpar
låg den mörka unga datmen, försänkt i ljuviig slummer,
med det rika håret i oordning på kudden, medi armen
vackert böjd det hela en bild av så betagande fägring
och romamtik, att vi båda i iflere sekunder stodo d.ir, med
klappanidie hjärtan, nastan ifönbäxade, utan att ägnia en
tanke åt att det ju nu ej gällde blott romantisk beundran
utan framför aUt energiskt handlande.

Slutlligen kunde jag ej underilåta att lätt videona; Lin-
dendorff, som fuUkomligt ifascinerad stannat, änmu med
handen på låsvredet.

Hän förstod, ban likasom ryckte sig lös ur sin starka
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stämning odh så gjorde hän med vredet ett lätt butler;
jag föreställde imig att hans inening var ungefär att var-
samt väcka benne genom ett vaknandie medvstande un att
någon »tog ipå dörren».

Antagligen ytterst Mttsövd, vaknade enret lertid den
mörtoa damen med enis, satte sig förvirraid upp i sängen,
upptäokte vara skuggartade figurer, sioan antagligen syntes
rätt otydäigt, odh irpipgav så ett titet, lågt skri.

Vem är det? För Guds skaill, vad vill ni mig? ut-
brast hon, dook med vida mindre skräck i rösten än jag
värität.

Det iär jag, Paul von Liodendorff, sade imi min vän
sakta, ulien tydligt; jag och min vän ha fått lov att kom-
ma hit, vi måste ju tala med er, fara hotar oss alla, och
enda möjligbeten för oss var ju att konnina då ©r mor-
bror var borta. Lita f.ullt på oss, vi vilja ©rt Väl.

Under det aitt Lindendorff tämiigen staccato framsade
dessa ord återvann den unga damen fullständigt sin själv-
bebärskning. Egentligen ficik jag mu åter ett intryclk av
att hon besatt ett betydande mått av personligt mod och
av handlmgskraft, ooh tili häliften undermedvetet käncle
jag såsom ett slags faktum att ihon måtte ha levät under
förbåldanden av ovanlig art, som värit ägnade att hos
henne fostra dylika för en dam ju rätt sällsynta egenska-
per.

Vili ni gå ut i traippihaUen på ett par mimuter, sade
hon lugnt, så sikäli jag stiga upipi och ifå någontiug på mig,
så kuona vi sedän tala med varandra i lugn och ro. Jag
är glad att oi kömmit, tiUfögade hon med ett litet älsk-
värt leende, ja egentligen bar jag nastan väntait det, känt
på mig, att ni var i verksamlbet.

7 1 kamp mot dunkla makfer
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Vii drogio oss självfallet genast tiuhaka tili itlrapprummet
ooh stängde dörren, men vi böhövde inte vänta länge In-
nan iden unga damen, iförd en klädsam neglige, öppnade
dörren ooh ibad oss stiga in.

Hläir är i alla fall häst ooh rymligast i onitt mm, sa-
de lion, likasom ursäkllande sig alt hon bjöd oss att sti-
ga iin i sitt soit aiin, oclh förrcsten, tillfogade hon, äro de
två andra nummen hiär uppe ioke eldade moriiror so-
ver där nere.

Vi trädde in i mimunet, den unga damen slog sig ned
på kanien av sin säng, som hon hunnit ifå litat i otrdning,
Lindendonflf satte sig i en korgstol, som ihan drog fram i
xnånljuset, ooh jagfann slutligen plats på ett slags primiliv
skrivsltol vid ett litet hord Iramme vid fönstret.

Vilken sällsam trio, vilken innderbar stämning, vilken
besynnerlig äventyrs-konstellation mitit i vårt prösaiska
tidevarv!

Min fröken, sade Lindendlorff slutligen ooh såg med
en ipå samiina gång hänförd ooh vädjande blick på den un-
ga damen, vars vackra ooh känsliga drag tydligt fram-
trädde i den klara belysningen, vi stå ooh jag bar en
kansia av att även ni på någotl sätt har samband med oss

vi stå ien kamp emot dlunikla miakter, sommin vän
ooh jag förgäves redan under många veokor sökt analy-
sera ooh avslöja. Men förgäves. Ni har räddiat uitt hv,
ni har sairnmanitrålflfat med min vän i Helsingfors, ni är
adltså på en motsatt sida mot er morbnor, som hänsyns-
löst tnaktar efter i första rummet mitt, men påtagligen
även min väns liv. Den fiara, som hotar oss, kan när som
heisi antagligen ävan hota er, då ni vågat ställa er på
vår sida. Väli ni ge mig rätt då jag säger att det för oss
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alla är oundgängligt att samarbeta, att sökiai komma 'tili
klarhet om varför alla dessa anslag riktas mot oss, om
det är underjordiska kommunistiska orgainisationer, som
iiu verkligcn dömit mig tili döden, eiller om det är något
annat. VM ni .

..?

Ja, det viti jag, sviairade dm unga damen med fast
stämma. Alitsedan dess vi flyttade tili detta hesynner-
liga ställe ihar jag känt på mig altt städningen nått det yt-
tersta mätt av allvar. Tror ni exemipelvis att jag liär är
fr i? Nej, min morbror, siom antagligen misstänber att
jag när som helst kunde ibesluta mig för att rymma, hål-
ler mig i prakliken instängd. Jag kan ej nu under hans
ifrånivaro komma ur detta hus allt dlär nere är så om-
sorgsfullt ooh målmiedvetet stängt, att jag åtmiinstone ej
utan bra verktyg ooh sådana finmas ej kan komlma
ut, inte kan helt enkelt.

Med detsamma måtte emellertid en lanke ha slagit dlen
märkä damen, ty ihon tillade plötsligt med livligaste tnn-
flall:

Men jag glömmer ju alddeles vad som hänt huru
har ni kunnat komma iin. Det är ju den största gåtant

Vi, sade nu Lindendorlf näsiän muntert, vi ha köm-
mit iin med anlitande av en väg, som ni när som helst
kan hegagna om ni vill komma ut, ooh

Min vän avhröt sig plötsligtl. Vi reste oss alla, den un-
ga damen blev vit i ansilktet. Från nedre delen av huset
hördes Ijiud, man öppnade txmga dörrar, någon kom in.

Gud, det är morbror, vi är förlorade, rädda er, räd-
da er! Ooh ihon såg bedljande ångestfullt upp på Linden-
dorff.

Vi äro alls ej förlorade, sade denne helt sakta, men
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nu giäller det altt handia snabbt. Port, fröh en, tillfogade
hän, fort i säng med er. Låtsa att ni sovit! Vi Mana oss
nog.

Med Ijudlösa steg .smögo vi oss (ur rummet, medan den
unga damen kas ta desin neglige av sig och snahht åter-
tog iplatseni i sin bädd. Nere hördes tunga steg, Lmden-
dorff öppnade snialbbt lönndörren i panelen, vi stego ut i
schaiktet och dörren var ett par sekunder därpå åter nig-
lad. .

S,k ota vi gå ned, viskade jag, som hadie kömmit ut
i sdhaktet för st.

Nej, lät oss stanna ooh lyssna, viskade Lindendorff
tillbalka; kanske hän fcommer upp och vi få ihöra något,
som löser alla gåtor. Dörren hit ut tili schaiktet är tunn
- om hän ej stänger dörren tili hennes mm tror jag att
vi rätt väl kuna följa med vad de siäga.

Vi hörde nu moirbrodern med bmllrande steg kotmma
upip (för trappan. I detta nu, jag vet ej av villken egen-
domliig instinkt, tände jag min elektriska lanapa och lät
dess Ijius spela över schaiktet och dess väggar.

—■ Idiot, utbrast Lindendör.fif, släck, det kan ju lysa
genom någon springa.

Otvivelaktigt hade jag handlat oöverlagt, men tack väre

detta ficlk jag se något, som bokstavligen fcom håren på
mitt huvud att resa sig.

Lindendorff, viskade jag hest, Lindendorff ... din
hatt, var är idin hait?

Min vän tog sig förvirrad om huvudet.
Min Gud, ikom det från honom med 1 fasa och ångest,

trots den låga viskningen, min hatt ... denh 1 e v diär
i n n el
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Och hans ögon sågo imed skräck och Hasa in i minä
Var lämnadle du den, visfcade jag ivrigt, men med

skälvande, nastan kvävd stämma, kanske hän ej upptäc-
fcer den, största. delen av nummet är ju niörkt om de
inte tända ljus.

I trapprummet på något slags bord, tror jag, men
nu: t y st, kom det nastan befallande från Lindendorff,
det börjas nu, hän bar kömmit in tili Hienne.

Ooh vi hörde.
Dörren i panelen anelian trappballen ooh schaklet var

ej tjockare än att vi tämligen noggrant kun de följa med
samtalet ooh dess utveckling där inne, varvid dock den
unga damems svar knaippast alls hördes mm hans,
monbrodems, så mycket bättne. Hän hegynte genast i
häftig, ja nastan ursinnig ton, som senare fick en vidnig
prägel av raseri öveir sig.

Jag har hiivit på ett skändligt sätt narrad, hegynte
hän, narrad tili Helsingfors ooh där lurade de sig ifrån
mig, gudarna må veta på vad sätt. Emellertid är det nå-
got fanstyg med i spelet bar någon sökt komma in här?

Vi kunde ej uppfatta systerdotterns svar, men av allt
att döma måtte hon blott helt iugnt ha svarat »nej».

- Ljuger du eller talar du sanning? uthrast mu mor-
brodern ursinnig. Om du för mig hakoni Ijiuset vet du vad
som förestår dig har jag varnat dig eller icke? Att nä-
rä en dylik oran vid sin barm, somman inte vågar lita
på. Alltsedan du talade med den där redaiktördjävuin
tror jag dig mera än jlämt. Nå, svara!

lngen har knackat eller bullat på, svarade den unga
Hiekan med så pass fast ooh bestämd röst, att vi tydligt
hörde vad hon sade. Och du vet ju förresten, att jag ej
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skulle kumia sliäppa in någon, ja ej ens tala med någon
såsom du låst ooh hommat tili aliting. Gå din väg nu,
jag vill sova, du bar pinait miig tiHräckligt redan.

Ooh jag sikia-U pina dig sjnfalt mera om du vågar gö-
ra mig emot, utbrast morbrodern, ooh bade påitagiigen
just hunnit gå ut ur rummiet ooh ut i hallien då vi, som
självfatlet ögoniblicikligen bade klart för oss vad det gäll-
de, börde honom uippgiivai ett lidlkoinligt rytande av rase-
ri ocb åitervänida näsitan med ett språng i rummet.

Ingen här. Ingen här, skreik ban, mein vad är det
här. En batt. Någon bar värit biätr, det är oerhört, du
bar släppit in någon. Förbannade slyna, vem är det, var
är hän?

Lindendonff gjorde en rörelse, likasom om hän velat
öippna eller spränga paneldörren, men, gripen av en oför-
klarlig impuls, vidrörde jag bans hand och viskade
snahht:

Vänta, inte ännu. Vi äro ju obeväpnade ooh hän
kan ha vapen. Hör ...

Är du galen, kom det nu lugnt och nästan utmanan-
dle från den unga Hiekan, vad vet jag om dina hattar
det är väl någon, som besökt dig ooh glömt hatten.

Du ljuger, du gör förräded emot mig, raisade mor-
broidern, men det kan kosta dig livet, tillfogade hän ooh
tog ett par tunga steg, nppenlbarligen emot sysiterdottems
säng, ty strax därpå börde vi herune uppge ett slkn.

Du gör mig ilta, det är skamligt, skreik bon, ingen
bar jag släppt in, och så vågar du misshandila miig.

Kätten, hatten, hätien, skrek morhrodern, vild av
raseri. Kätten bar kömmit in och med den naluriigtvis en
människa.
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EmeUertid måtte hän släppt sitt offer, ly det kom nu
ganska lugnt, ja nastan föraktligt från systerdoltem:

Om någon har kömmit in så måtte den väl finnas
här, annars sfculle ju dlina tillbommngar inte d uga tili nå-
got.

Det kan vara sant, utbrast morbrodern, och den skall
tammefan inte koonna ilfrån dlet här med livet. Och här
skall inte lämnas en vrå i huset oundersökt.

Påtagligen med hjälp av ©n elektrisk ficklampa '.nder-
sökte hän så först systerdottems mm, kom så ut i trapp-
rummet och visiterade därpå de två mindre muninen i
övre våningen. Det hela gick ganska snablbt, ty nummen
voro väl ytterst kala och sparsamt möblerade, och det
hade viäl knappast gått tre eller fyra minuter innan hän
begav sig ut för trappan för att genomsnoka nedre vå-
ningen.

Ögonblicket är inne, sade nu Lindendorff lågt men
bestämit, öppnade snahht paneldörren, tiUryggalade utan
att göra det minsta butler de få stegen in tili den unga
damens rum. Jag hörde:

Fröken, det gäller ert liv, ni måste rädda er nu med
oss. Ni hinner ej taga något med er, er nattkappa, toEflor-
na, skynda, skynda, sekunderna .. .

Dat var något av på samma gång tili hjärtat gående
vädjan oöh ej så litet av kommando i Lindendorffs stäm-
ma då hän framviskade dessa ord. Oclh de verkade. An-
tagligen insåg för övrigt dien unga mörka diamen att hen-
nes liv verkligen var i fara efter ett fåfängt genomle-
tande av nedre våningen ooh kanske även källaren ■ skulle
miorbrodern naturligtvis återvända ooh om ej annat hjälp-
te med toriyr söka tvinga henne att säga »sanningen».
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Inom en halv minut hade hon fått sin neglige-kimono
på, samt s luokit förttemlai i ett par mjufca tofflor, inom
mindre län en var Ihon ute i schaktet, Lindiendorff stängde
dorren oclh vi begynte, vid skenet av min ficklamtpa, ned-
stigningen, vid vilken Lindendorff ömt hjälpte den unga
fJliökan utför de Ibranlta oclh olbefcväma trapporna.

Ingen sade ett ord - spänningen var för stark. Det
gällde du att hinna un dan i tdd; om morbrodern ikändie
tili schaktet ooh den hemligaj gången kunde varjo sekund
vara dyrbar.

Då vi just nådde hotltnen av schaktet hörde vi homoin
äter storma uipp för trapporna, samt strax dänpå ett vilt
skri av. iförvåning, harm och raseri, ett nästan djurlikl
vrål, som kom en att rysä. Den unga damen vackladie
tili.

Hän är förskräcklig niär hän råkar i detta raseri,
visikade hon, hän käin, taga livet av en människa, jag,
jag tror att hän skulle dödat mig «m ni ej kömmit.

Det var emelllertid ingen tid nru tili resonemiang. Vi
trängde in i den hemliga gången, avanoerade så fort som
möjligt, jag först, så den unga damen ooh siist Linden-
dorff, som sökte vara. henne hehjiälphg, vitkat emellertid
alls ej behövdes, ty hoin iförefölll mu att fullfcomligt ha åter-
vunnit sin sjiälvhehärskning och gled fram genom gången,
smidig och vig som en katit.

Änttigen, efter en tid, vilken åter synltes såsom en evig-
het, nådde vi motsatta ändan, jag klättrade uipp, vred
på klinkan, lyfte uipp hetonglådan, oclh gjorde sålunda pas-
sagen fri.

Gå ut ooh kontrollera, att hän ej kömmit ut ur ku-
set, kommenderade Lindendorff, ooh jag lydde, återvän-
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de inom en halv minut oclh rapportemde att hela den
månibelysta öippna pilalscn omikring skogsslottet fbreföll
att vara tom.

En marohe, ikomnnenderade Lindendorff, ned genom
skogen tili hiilen. Men ni, frakein, tillfogade hän, ni kan
ej gå i denna terräng såsiom ni är ikiädd. Ooh utan att
er.s invänta hennes medgivande lyfte hän lugnt upp tien-
ne och har henne, som om hon värit ett barn, I sinä ar-
inan' nedi (tili vägen ooh Ihilen. Qhaulffören var mycket rik-
tigt ögomblickligen klar tili start, ett par seikunder surra-
de ihilen oclh tog så med ens sats, fiok fart ooh ilade fram
genom den månibelysta näitten.

Upplievelsema akulle emellertid ännu ej vara slut. Då
vi passerade den egentlga vägen med från skogsslottet tili
sitora landsvägen upptäckte vi i månljuset iplötsligt ©n

man, som ungifär på ett avstånd av etthiundraifemtio me-
ter från oss med vild fart kom nedspringande längs vägen,
påtagligen för att söka genskjuta oss. Det var morbro-
dlern, som av allt altt döma elfter uipptäckten av syster-
dottems försivinnande ibegivit sig ut ooh hört surret vid
den elektrisika starten.

Oka Ifarten, kommenderade Liiindendiorff, men med
detsamma måtte vår fiende ha insait att ifönföljandet var
utsiktslöst. Hän 'ttvärstannade, fiok ien blimk fram en
revolver och sände elfter oss niågra sikott, av vitka dlock
tili följd av bilens fart ooh den osäikra belysningen intet
träiffade.

Ett par sekiunder senare kommo vi »i liä» av en ut-
skjutande skogskant. Ali fana var över, för stunden ät-
minstone.

Det var i alla händelser i sista ögoniiblickdl, übbrasl
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Lindendorff, hade hän hunnit ned tili vägskälcl skulle
hän i ala händelser kunnat dödia eller åtminstone sara
någon av oss.

Eler, insköt jag, skjuta toden »sänki» ooh sedän
göra processen kort med oss alesamman.

Ingen sade något det perapektiv vi nndlgått var för
hemskt för att någon skulle ha lust att fördjupa sig i
uttalanden «n detsamma. I dess ställe krängde Lind en-
dorff sin paltå, som låg tovar i bilen, på dlen mörkia da-
men, som visserliigen pnoltlesterade odh påstod att hän
skulle förkyla sig, ooh med tillhjälp av bil-filten lycka-
des vi även i övrigt rätt väl trygga vår sikyddsling emot
kölden och draget.

Det blir i ala ifall kanske Mtet kalit nu, sade Lin-
dendorff omtänksamt, men hela färden rläokier fögia mer
än en fcvarlt 1, och då vi komma Ibem skall nii få het mjölk
ooh konjak, samt fönresten vadl ni viM.

Jag fryser inte alls ooh diet går ingen nöd på mig,
sade den unga damien nastan muntert, där hon satt helt
vanmt infclämd melan Lindendontf odh mig pä bakre
sitsen, näen vad som är värre, det är en -annan sak.

Vad, vad är det, ultlbrast Lindiendorff med nro i
stämman. Är det något, som jagkan hjälpa er med?

Jag tror knappast det, svarade den mörka damen,
ty om jag förstått rätt liro nd båda ogifta och och nd
måste betänika att jag just inte hann pacba något innau
jag for. Och vad har jag på mig, utom er paltå, hr Lin-
dendorff, en kimono, ett par tofflor ooh litet därtill. Jag
får lov att liggia tili sängs intill dess vi hunnit skaflfa något
från Helsingfors. Och förresten har jag ej en enda penni
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med mig, ja knappast lieminä förresten, ty morbror bar
aldrig låtit mig på en gång ha mera än riågra få mark.

Var inte oroOig, sade Lindendortf nu, om det kom-
mer an på damfcläder och andra damsaker så tror jag
att det fiinnes aiv die sorterna på Järvikylä mera än ni i en
bast kan ifå användning för.

Järvikylä, utbrasll dlen unga damen, var bar jag hört
det namniet förut? Men, är ni da gift, sporde hon vidare
och såg med en viss oro npp i Lindendorffs nnsikte. Jag
hade inte iföreställt mig att ni . . . jag vet ej varför. . .

Att jag vore gäiilt. Nej, det är jag inte. Men jag är
änkling sedän ett halvt dussin år, ooh allt vad omin hustru
ägde och använde står orört, likasom under Jiennes tid. I
hennes toiälettram exempelvds är ©j en pjes rörd eller
fflyttad på de sex åren. Ni s'kaM få taga Stora sovrummet
och toalettrummet i besittning, det är det rninsta jag kan
göra för eir efter dessa sällsiamma äventyr ooh denna natt-
liga resa.

Den unga damen ville protestera, och jag såg på hennes
anslktsuttryck, att det var något som rörde sig inom 1 ien-
ne. Jag å min sidla häpnade ej så litet över
decision. Hän hade under alla de gångna åren bevarat
de tvelme rimmen snart sagt såsom ett slags helgedom,
mgen hade bott där, ja litet mera frärnimande persmer
hade aldrig fått träda in hlär. Ocl; nu nu bjöd hän
utan vidare dennia främmande unga dam, systerdotter tili
en, som hänsynislöist tralbtade efter hans och även mitt
liv, att taga siovrum oclh toalettrum i besittning. Men
minä tankar togo snabbt nog en annan riktning. Var
ej även detta i full konsekvens med Lindendonffs upp-
trädande från första sltund gentemot dea mörka damen?
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Hade ihan ej på de mesi olika sätt hevisat, att hon på ho-
nom gjort ett sällsamt och intensivt intryck? Hade ej in-
termezzot då hau ikasladle en Ibliclk på den bortgångna
hustruns porträtt hevåsalt, att hän på något egendomligt
sätt förlbundit de två? Och kundle i konsekvens hänmed
ej detta, att hän ville att hon skulle taga sovrummet och
toalettruimmet på Järvikylä i hesiltning, innehära ett nytt
hevis för att denna känsla hos honom av att ett Samuhan d
förefannis mellan den avlidna makam ooh den mörka da-
men icke bloitt ej förflyktigats, utan blott tillitagiit i styrka
och inflytande.

När allt kom omkning handlade Linidendorftf delvis in-
tuitivt, delvis med en viss snant sagt ifiatalistisk hiängiven-
het för en ide eller upipifattning, som med underlfull makt
gripit honom. Och egentligen förstod jag honom, ty det
finnes ju männisifcor, som äro utrnstade mled eltt siags
speciell kiänsHighet och sohi snart sagt omedelhart efter det
att de hiivit hekanta med en annan människa tfyllas av ett
egendomligt medveltande, ja en starik, om ock ofta in-
tuitiv övertygelse om samhörighet, om möjlighet tili ge-
mensamma fnamtida öden, som rent av börjar diktera
deras handlingssätt.

Det var ju alldeles påtagligt att denna »ipsyfkdlska utstrål-
raing» hade hos Lindendonff tunnit en omedielhar och in-
tensiv mottagiighet. Och med ett siags skenha.r sorglös-
het och med åsidoskjutande, ja totalt negligerande av allt
vad iförsiktighet, överläggningar och dylikt måndte beta,
gick hän fram rent av som om hän fåitt kommando eller
lytt dmre order, emot vilka ingen appell kunde gönas.

Median jag grnhblade över 'alla dessa saker, som i vår
lid med dess påtagliga framsteg på området för den veten-
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Sifcapliga undersökningen aiv de öviersinnliga företeelserna
ådraga sig ett efterfaamd allt sfflörre intresse, hade bilen su-
sait ifram genom den månljusa natten och vi närmade oss
hastigt Järvikylä gånd.

Klockan hade ej .siagit haiv ett då vii passerade Stora in-
körsporten tili Järvikylä corps de logis’ gårdsområde och
strax därpå, efter att iha gjort en elegant sväng, stannade
framlför Stora entren.

Lindendonfif hjälpte den unga damen ur ibilten, ledde
tienne upp iför trapipstegen in genom emtrens av en tjä-
narinna öppnade dörrar, sanat in i stora vestihulen.

Järvikylä, saidte hän mied en viss högtidliighet, Jär-
vikylä och dess ägare hälsa er välkommen, nådig Mi-
kon. Gård ooh gårdsherre skola känna sig stolta och
lyokliga om ni här iskulle finna trevnad ooh ro.

Det vet jag alt jag kiommer att finna, svarade den
unga damlen enkeli, men med värme i rösten. Odh så
sade hoin godnaltt, omhänder.togs av en gamlmal trotjä-
narinnia, som iförde henne upp tili sovgamaket i Övre vå-
mingen och i öivrigt skötte om henne på toåsta sätt.

Lindendortif och jag stego in i bihlioteket ooh hadle
snart siagit oss ned i våra gamla, kara länstolar.

Nå, vad menar du? sporde Lindendorff.
Jag menair främst att du borde ge order om extra

bevakning, ty vi kunna ju inte veta vad vår fiande kan
lagia sig tili i sin desperationi. För det andra mienar jag
att vi håda vore förtjälnta av en grogg ooh därpå en smör-
gås elfter alla vara äventyr och natlen s spänning, och för
det tredje: Hmm täniker du sialla så att den unga damen
kan stanna i huset då ingien annan dam förekommer.

Grogg sfcall du ha, och smörgås skiall du ifå, och vad
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den sista salken angår så telefonerar jag i morgon bitti-
dia tili min förtjusande ganila tant Beat-Sofi, ho® vilke n
jag hodde under miina sfcolår och som med glädje sikäli
kamma ihit uipp ipå några vecfcor. Vad sist den första
saken angår, hann jag nadan däroim ge order ali lör-
siktighet sikäli iakttagas, ty niu gäller det självifallet ej
blott os s, utan även min imga gäist.

Bra, sade jag, då kmnna vi säga »ali right». Och så
kom groggen ooh simörgåsarna odh ylieri igare en timmes
rekapitulerande av kvällens odh naltttens händlelser. Först
kumde jag nent av ej uinderiläta att uttala min Iförvåniing
över att Lindanidorff ej ens ifrågat efter den imga damens
namin.

Att taga iemot en ung dam i soitit hus, nattetid, att
placera henne där du gjort det . . . allit detta utan att ens
veta vad hon heter, än mindlne vem hon är, det är dock
nagot ihäpnadsväckande. Erlkänner du idke det?

Kanake tili det yttne, fomielit, svarade Lindendonff
lugnt, man annars ej ett dyift. Jag Ihandlar i allt detta
urader en siark kansia av att just så måste jag handia,
och iförresten: Tyokier du verlkligen att det hade värit
gentlemannalikt att efter alla upprörande händelser där
börja utfråga den unga damen iom namn ooh annat. Hon
var ju redan kläidd på det sätt, att hon måste få genast
draga Stig tilbalka.

Vi resoneradie ännu om det faktiska mässgneppet att ej
ha gjort Ifiendens (bil oanvändbar samt am andlna a'ktu-
ella siaker och kammo först mycket sent i säng. Jag
reflekterade då jag koimmilt in tili raig över det fortfa-
rande pregnanta faktum, att Lindendoiiff gav en god dag
i alla misstag och detektivfel blott händelseutveoklin-
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gen heträffande den mörtka diamenej led därav. Hans
synpunkt var hiotit en hon!

Följande morgon, en solkiar strålande Ihöstdag, kom
den mönka damien, som preseiniterade sig såsom Mary
Stälhle, ned, iklädd en vaclker vardagsdräkt, tagen ur
den avlidlna fnu LmdendDirtflfs riika garderob.

Odh nu nu blerv ailt klart, i den mån Mary Ståhle
berättade. Det ibrukiax ju vara ävenltyrs- odh detektiv-
romamförfattianes iprivilegium att alltid spara alla intres-
santa moment så länge som möjligt, imen i detta fall må
här göras eitit undantag, då den mörka damiens gåta exis-
tenat länge nog.

Hon var kusin tili Lindeindorififs avlidnia malka se
där orsaken tili dbt s tanka intrydk hon strax gjorde ipå
min vän Paul.

Den bortgångna fnu Liindendorff hade, såsom mian tor-
de erinra sig, som ibarn hiivit fönäldralös, vilket förlkla-
rar att hon ej ihade så noga reda på sinä Iflönäldran, släkt
ocih anförvanter. Modern hade emellertid tvenne sys-
kon, en syster, som hade gift sig med en godlsägare Ståhle
i norra Finland, odh en bnor, Mary Ståihles monhror allt-
så, den hänsynslöse skuriken i dlenna berättelse. Då Ma-
ry Ståhle tidigtt fönlorade sinä IfönäMrar fick hon flytta
tili monbnodern, som emellertid gav sig in i ohederliga
affärer och rymde ur landet. Hän kände emellertid tili
att hans anidlna sysferdotter tillsamman med sinä fönmyn-
dare vistades i Schweiz och beslölt, för att komma åt det
Stora arvet, bringa henne nm livet. Efllier ett par niiss-
lyckade attentat om vilika hän självfallet ej gav sys-
tendotltlem Mary, som hän tagit med då hän lämmade
Finland, hon var då en växande flicka, en aning an-
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såg hän clock :att hän var i lana, ooh så hegav hän sig tili
Argentina, dlär ihan slog sig ned i Buenos Aynes.

Efter iflene ars vistels-e här erfor Ihan att (fru Linden-
doirfl avlidit oclh tiänkte niu ut den infernallska planen
att fara hein ooh hringa Lindendorfif om Mvet, vairvid det
eftertraktade arvet kömmit i hans oclh systerdotterns våld.
Ooh för att täöka in det hela, rikta miss iankaraa emot
de kommunistiskia organisationierna ooh själv gå klar,
hittade hän på den sluga planen mad hotelsehreven från
»Aatto Peura» ooh »Wladimir Kaliniskdj».

Alit delta li lev för oss fullkomligt klart då vi fiingo ve-
ta om släktskapen och med stöd ooh ledning av delta fak-
tiini gjorde våra koniklusionor. Var hän bade fått me-
del undrade vi iförst över, men Mary Ståhle föriklarade
att hon trodde allt morhrodexn i alla händelser gjort ett
par goda affärer i Buenos Ayres doa sista tiden ooh
för övrigt, fcanske Ihade ihan skafifat sig någon handit tili
fcompanjon, som försträckte pengarna. Det var ett spörs-
mål, som aldrig fidk sin lösning.

Sedän allt hiivit uppklarat det hleve för vidlyiftigt
att här redogöra för alla detaljer, exempelvis Mary Ståhles
halva hckännelse då hon kom att tala om »Ar . . .», d. v.
s. Argentina och sedän duskap förklarats mellan Mary
ooh Lindendorff (och mig på köpet) blev fraimtiden vårt
diskussionsämne.

Vad tänkte väl moribrodern nu ta sig tili? Man kunde
förmioda att hän i desperation genast sfculle göra en at-
tack, men å andra -sidon var ihan slälkerlt för klok för alt
angripa oss miedan vi voro förhereddia. Vi ordnade emel-
lertid för ali sälkerhets skull om god utkik, och när så den
angenäima dam, som skulle »iva’ iförkel» för Mary, anlänt
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»ali right».

Tyvärr kunde jag emellertid ej längre utstrläcka min vis-
telse på det charmanta Järvikylä, Litan reste ett par da-
gar eifter de märikliga händelserna i »skogsslottet» in tili
huvndstaden och miina pliikter.

En tät telefonforibindelse upprätthölls dock skulle
man då aldrig vidare ifå ihöra oim eller av morhrodern-
banditen?

Meri nej, det iförelföll som hän uppslukalts av jordten.
Slutligen hegynte vi tro att hän mppgivit alla sinä plamer,
ooh en vaoker dag i slulet av oktdber fiok jag ett ibrev
av Lindandontf, i vdlket hän meddelade, att hän besilutit
att viid en stor bjudning på sin ifödelsedag den 2 novem-
ber tillkännagiva sin iorlovning med Mary Ståhle.

Vad man väntat hadle alltså inträffat, och det var ju
gotit och väl. En annan sak var om det ikunde anses
klokt att hålla en stor (bjudning med tmassor av gäster,
främmande kuSkar ooh andra tillfälliga hesökanide på
gården.

Kanskie skapades nu det efterlängtade tillfälle, som
morbrodern väntat på (för att slå tili . ..
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Attonde kapitlet

LINDENDORFFS FÖDELSEDAG. EN OBJUDEN
GÄST. HÄSTHUVUDENA. EN INFER-

NALISK PLAN. SLUTET.

Vi anträdde vår (fäond upp tili Järvikylä den 2 novem-
her med 2.20-tåget festen sikaile begynna med en rtätt
sen middag ooh slutais med Lal. I trots av att gäslterna
voro mycket talrika Lindendorlff ihade inibjudit såväl
sitt umgänge i Järvikylä-trakten som gäster tfrån Helsing-
fors hade sovplats kunnat heredas för alla, tack väre

karaktärshusets storlek ooh åtskilliga gästrum i ien iflygel-
byggnad.

Vdd %7-tiden körde vår långa rad av vagnar odh trillor
upp tili gården, som strålade i den rikaste belysning. Man
hade en halv timme på sig tili middagen, ooh klockan 7
samlades gästema, ett trettiotal damer odh herrar Ma-
ry i en förtjusande dräkt av terracottajfärgat siden med
sällsynt vackra spetsar i salonger ooh Ihibliotek för att
därpå inmarschera i den stora matsien i vlft -ooh guld.

Vid soippan bälsade den älskvärde värden gästema väl-
komna tili hords, vid steken gav hän i ett livligt andra-
gande, som självlfallet i hög grad intresseriade hela mid-
dagssällskapet, en ytterst pregnant skildring av den långa
kampen mot de dunkla makter, som avslöjades och he-
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funnos viaira en skurk med de mesi hänsynslöst brottsliga
instinkter och planer, vid desserten slutligen överraskade
hän aha (uitoin mig odh ett par invigda) med tihkännagi-
vandet om sin iförlovning med Mary Ståhle. Det blev
förstås ett gratulerande och skålandie, ooh sannerligen var
tillfredsställelsen ej minst på den grund att Lindenforff
fimnit, under så äventyrliga och romantiska omständig-
heter, sin högt älskade bortgångna hustrus kusin, som på
ett så märkligt sätt förde lankarna på Lindendonffs första
hustm. »Mary odh Paul, denas skål», Ijöd det från aha
hah.

- Men, sade jag strax innan vi reste oss från bordet,
vad som också är iförtjäut aiv en skål, det är det faktum
att den ondsikefulla fienden verkligen syues totait ha för-
sivunniit. Måhända bar hän hait enkelt återvänt tili Ar-
gentina, ooh det vore ju det lyckligaste, ty en mera djä-
vulsk man har jiag nog aldlrig sett. En skål för att vi
aldrig vidare må få höra av ihonom om icke möjligen
den fägnesamma nyheten att hän fått sinä ogärningars
lön.

Senare på kvähen följde hai, men det var naturligtvis
långt ifrån aha, som dansade i bibhoteket samlades
takika gäster, njutande av Lindendorffs alltjämt välför-
sedda vinkäharies iförråd och hans ypperliga cigarrer.

Plötsligt inträdlde en tjänare, som meddelade att ulle i
vestibulen stod en distinguerad äldre herre, vars bil hade
gått sönder ett styoke från gården, tili följd av vårdslös-
het från den påtagligen dnickne chaufförens sida.

Lindendorff ville gå ut, men, gripan av en egendomlig
impuls, hejdade jag honom, bad honom ej Mmna sinä
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gäster och erbjöd mig alt gå och taia med främllitngem Var-
tin Lindendorff ibilföll.

I vestibulen stod en man på 55—60 år med grått skägg,
myokei soignerad, iiklädd en resdnäikt av gott snitt.

lian berättade nu, efter alt ha presenterät sig såsom
diirektör Hellwig på väg 'tili Tammerfors, att den berusade
chauffören manövrerat bilen på något felaktigt siältt, så
alt den ej fungerade. Alt mi få felet avhjälpt var otänk-
bart, det var bäst alt omannen ifick nylktra tili hän sov
väl mu redan i bilen; kunde direktören få tillbringa natten

åtminstone tili den iförsta gryningen på Järvikylä vore
hän utomordentligt tiacksam.

Vad stod att göra? Jag gick in tili Lindendorff, viikon,
gästfri som hän är, sade att det nog läte ordna sig. Vis-
serlligen voro alla sängar upptagna, men på biibliotökssof-
fan ikunide en bädd ulan svårighet arrangeras.

Jag gick åter ut i vestibulen och meddelade direktör
Hellwig Lindendorffs svar, varpå denne i entusiastiska
ordalag uttryokte sin tacksamhet, ooh krängde så av sig
sin redan vidl inlrädet uppkntäipipta mister.

Nu hände något märkligt. Då den främmande stod
där i sin resdräkl såg jag plötsligt något, som närä nog
kom blodet att stelna i minä ådror.

Ur främlingens vänsitra yttre bröstfioka stack upp ett
näsdukshörn, prytt med hä s tlh u v u d en.

Jag hade ali möda att behärska mig. Var det vår fien-
de eller icke? Naturligtvis famnis det ju tiotusental näs-
dukar med hästhuvuden i världen, ooh att många i Fin-
land ägde dylika var högst troligt. Och dessutom —om
det var vår fiende var ihan ypperligt maisberad där var
intet, som jag kunde kanna igen, om ej möjligen den ge-
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nom en pincenez så gott soin fullständigl dolda vassa
glansen i ögonen.

Tili ali lycka hade jag kunnat behärska mig så full-
ständigl, att ifrämlingen iclfce gäma kaiu. ha inärkt mägot.

Jag bad honom stiga in i bibliotelket, där ban presentera -

des för Lindendorlff ooh det övriga sällsfcapet, Hän
slog sig med, fick en cigarr odh aa whisky och gav sig i
konversation om dagens frågor.

Emcllertid vek oran ej ur mitt sinne. Då odh idiå kas-
tade jag >en förstolen Mick på d!e hotfulla hästhuvudena.
Var de desamma, som exipressaiffärens springgosse sett?
EUer var det hela en tiiUfälliglbet, som forbryllade ooh
skrämde miig?

Då vi stodo i vestibulen hade jagfäst mig vid att hau
hade aa medelstor handlväsika med sig. Vad kunde den
ixmehålia, undrade jag och passade elfltler en stxmd på att
sticika mig dit ut för att göra en liten undersökning. Den
var låst och ovanligt tung för sin reliatiivt ringa storlek.
Men det ikunde ju vara böcfeer! I högra ulsterfickan fann
jag en brownmg. Men var det ej naturligt att en bilre-
siandte, speoiellt under iniattlig färd, var beväpnadl?

Nej, att nn vinna visshet var omöjligt det gällde
blott att se upp. Odh jag beslöt laltt heratta om alla minä
upptäckter och varna Lindendorfl'.

Men, sadle Lindendorff efter att ha ähört minä syn-
punkter, vi fcuinde ju göra ett litet kontrollförsök. Gå ned
tili hans Ml, som väl står någonstädes på landsvägen, ooh
se om dlär sover någon drucken chaufiför. Odh om hilen
är sönder.

Kädet var gott, och jag följde det.
Bilea var toin, men om den var sönder kunde jag ej
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utreda. Ooh vad chauffören angårkunde hän ,ju ha känt
det för kalliit i bilen, som förresten ej stod på själva vä-
gen utan hade körts åt sidan tili en jämin plats.

Indicier ifnnnos, men ingen säfcerlhet. Ooh iatt på dessa
fakta eller antaganden bygga en alttack på främlingon
kunde ej komma i fråga det kunda ju vara den allra
hyggligaste och präktdgaste man. Det enda vi, reint intui-
tivt, beslöto oss för var att ge Lindendorlffs chauifför order
att hålla hans Mercedes klar tili ögonblicklig avfärd. Det
kunde ju hända att vi ibehövde bilen tili ögonbMckligt
bruk. Den vidare utveckiingen skall visa burn välbe-
tänkt denna order var.

Emellertid hade klooken hiivit halv två ooh man ibröt
upp. Alla drogo såg tillhaka tili sinä rum, medan Lin-
dendorff och jag Ihöllo den främmamde slällskap medan
hans bädd gjordes i ordning.

Kort därpå sade vi godmatt, Lindendonff giök upp för
sin vindeltriappa och av en nyok, var s orsak jag ej kan
förfclara, följde jag homoin, uppmanade bomom att sorg-
fälligt låsa sinä dörrar och gick så över den lilla korri-
doren in tili mig.

Knappt ba/dle jag emellertid kömmit in iförrän en ny
ide rann fram. Jag gick åter ut i korridoren, låste min
dörr från yttre sidan och drog uit nyckeln samt begav mig
så ut i traipphallen där jag valde en mörk utbuktning och
därifrån jag, själv osynlig, kunde överblicka en stor del
av trapphallen s amt den lilla korridoren med Linden-
dlorffs rum på ena sidan ooh mitt på den andra.

Tyst som ett möss väntaide jag, och jag behövde icke
vänta synnerligen länge förrän jag hörde en man med
nastan Ijudlösa f jät komma uipp för trappan. Strax därpå
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syntes hau; det var naturligtvis Ifrämlingen, »direktör
Hellwdg på väg tili Tammerfors!»

.Men vad göra? Kanske befann hän sig i lovliga ären-
den, elier åtmiimtone försvarliga, och förresten; om det
var vår fiende hade det i detta öganlbliok värit okiokt att

överraska homoon, ja kanske farligt. Jag stod alltså fort-
farande helt stilla, övervalkande hans företag.

Och jag fick se besynnerliga saker. Då mannen köm-
mit ungefär mitt emellan Lindendorffs oc!h minä dörrar
stannade hän och drog ut ur sinä sidofickor några uinder-
liga tingestar, nämiigen tvenne stadiga järnkonsoler, d.
v. s. ungefär sådana somman använder såsom uippbära-
re av hyllor, samt dlärpå en präktig skruvmejsel, någon-
ting, som såg ut såsom en syl elier pryl, samt några duk-
tigia sikruvair.

Vad kunde meningen vara inte tlänkte hän väli hel-
ler i sin Stora godlhet använda nattems tysta timmar för att
sätta upp en hylla i vår korridor!

Jag ihade emellertid knappast tänkt ut min halvt skämt-
samma tanke då hän böjde sig meidl, Ijudlöst plaoerade den
ena bastanta konsolan framför Lindendorflfs dörr, yttlerst

närä dörrkanteii, så gjorde hän med prylen fortfarande
Ijudlöst hål i golvet och hörjade så försiktigt skruva in
skruvarna.

Alltså, Lindendorfif stoulle ej kunna komina ut denna
väg, och sanmolikt inte heiller jag. Men Lindendorff ha-
de ju siin vindeltrappa, som visserligen utmynnade i frläm-
lingens improviserade sovrum.

Vad var iden?
Ooh med detsamma förstod jag allt. Lindendorff
ooh jag med skulie helt enkeli innebrännas.
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Mannen var vår fien de, ooh hän hadle ihittat på en pian,
v;i rdig hams inlfernaliska skurkaktighet.

Ögonhlicken voro dyra vad skiulle jag göira. Försö-
ka sikrämmia homoon på flyktem? Men jag hade naturligt-
vis intet vapen på mig. Det är ju alltid så att oman har
en revodver eller pisto! i ficfcan vid otaliga ofarliga tilliä!-
len, ooh så, mär faran är där, står man utan!

Madan jag grmbhlade hlev fienden ifärdig xned Limden-
dorffs dörrsipärr ooh vände såg emot min dörr. Jiag tac-
fcade min lycka att jag dragit' ut nyokeln - annars hade
hän ju iimsett att jag ej var i nummet odh vidtagit mått ooh
steg i anledning därav.

Ooh nu (hade åven jag mini pian färdig. Med Ijudlösa
steg smog jag mig ut ur mitt skrymsle samt ned för trap-
pan odh in i biblioteket. Jag skulle överraska fienden i
själva centralhärden. Jag tfiog en bastant eldgaffel från den
öppna känninen ooh fiann ett bra gömställe bakom ett par
drapenien, mollan vilka jag kunde iakttiaga nastan bela
rumimet.

Kort dämpå var fienden i annalkande. men tog a tam-
baron, sin mister odh hatt. Och ham låste upip ytterdör-
rarma. Alltså var hams pian att tända på odh så omedel-
bart rymma. Detta var klart hän äiminade springande
nå sin bil, som maturligtvis ej alls var i osfcick ooh som
hän säkerligen själv körde. Jag prisadle vår ide att hålla
vår bil startfärdig; undgiok hän mig kunde vi alltid a.n-
stläiUa förföljelse.

Odh nu, nu skred ban tili den avgörande haimdlingen.
Och nu fiök jag också veta varför hans väslka värit så
tung. Hän öppnade dlen ooh uttog ur den en hensiin-ka-
nister av rätt Stora dimensdoner. I nlästa sekunidl hade hau
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öppnat banistern ooh hegynt dränka matltor ooh möbler,
särskilt i närheten av vindeltrappans börjain, med denna
otroligt eldfängda vätska.

Det var blott den tändande fosforstickan som saknades,
denna sk aite ban silunga i bensiin-)>ihaveit» ooh såi
Slut med Lin/dlendiorlff oöh säkert många av gästerna, slut
med Mary Stäh le, som dock var hans systerdotter.

Nu var emellertid mitt ögonblick att handia inne. Hän
stod med ryggen åt mig, jag smog mig utan att göra det
minsta buller ut ur mitt gömställe, odh i samma sekund
fienden dro,g upp en tändstiöksask ur fickan var jag baik-
om honom ooh tilldielade hans högra arm ett slag, som
kom honom att fällä äsken ooh med ett skni av förbitt-
ring vända .sig om. Armon var fönlamad, kansfce hrnten.
Ooh hans browning lag i högra fickan.

Jag skulle just utdela ett nytt slag då hän insåg att
sipetet var förlonat. Odh hlixtsnabbt handlade hän enligt
sinä intentioner, var inom en sekund ute i vestibulen,
ryckte upp dörren odh försvann.

Med ungefär liika fart ilade jag upp för vindeltrappan,
hultade på dörren ooh hade strax därpå Lindeiiidorfif, som
tili ali lycka ännu ej börjat kläda av sig, med mdg.

Hän hinner nog få Iförsprång, sade jag, men jag
undrar om ej vår Mercedes är bättre. Tag diltt bästa
vapen med, tillfogade jag, ooh Lindendorff hade inom en
halv minut tagit en modern Manserpistol från skriv-
bordslådan.

Sipringande skyndade vi så ut, ilade tili gairaget oöh
fingo vår bil i gång. En minut, högst, därpå körde vi ned
på lajndsvägen.
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Åt den här sidan, ropade jag, lian har säikert ej velat
offra tid på att vända Men.

Så var ock förbållandlet, ty då vi i en liten utförsbacke
ej »sumade» alltlför mycket hörde vi ljudet av hans anto,
tyvärr ett ganska långt stycke framlför oss.

Hän kör tili skogsslottet, inföll Lindendorff; där kan
hän sälja sitt liv dyrt ooh taga våra ibilligt.

Så fortgick jaikten i detn månljusa natten, en kapplöp-
ning, intressantare än någon annan jag erfarit.

Det var ögonskenligt att vi vunno på honom, am ock
ganska långsamt.

Så giok ifärdlen vidäre, och snart nalkades vi jaktslot-
tet.

Fönbannat, uIhrast mu vår dhaniflför, nu tar vår ben-
sin snart slut.

Vad, utbrast Lindendorlff, då undkommer hän oss
och söker sig kanske ej alls tili jiaktslottet.

Vi hiade nu kömmit på högst ihundrafemtio meters av-
stånd från den iframiför oss framilande bilen.

Vd når honom ioke, sade chauffören.
Men vi tar ännu litet in på honom, replikerade Lin-

dlendoiiff. Håll full fart så Jänge som möjligt, jag har en
ide. Jag skjuter som du vet hra, jag skall iförsöka bom-
band erä honom i sank!

Lindendorff fällldle nu ned skyddsglaset, föll på knä
bredvid chauffören, drog upip sitt vapen och begyntte sik-
ta. Vi kördte just nu förbi uppfartsvägen tili jaktslottet,
alltså hade fienden övergivit alla planer att där finna
skydd.

Men i sammu nu brann skottet av, ooh Lindendorff ha-
de i månbelysningen siktat absolut rätt. Med en knall
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sprang ningen på ett av bakre hjulen av fiendens bil, den
slirade tili, nlärttnare sig vägfcanten oclh stamnade.

Som en pii var fienden ur bilen och ilade genom skogen
upp tili jaiktslottet.

Vi få inte våga oss uit på den öppna platsen, sade
jag medan vi trängde fram mellan trädoai.

Vad vill du göra då? ntbrast Lindendorff.
Jag bar en pian, slog jag ifram håll du utkik över

platsen så gör jag en Liten visit i lidret.
Ooh min ide dlen bestod belt enikelt i att jag över

luokan tili den heimliga. gångan vältrade allt som jag kom
över i lidret, inolusive den vedstapel, som ännu fanns
kvar. Det var i alla bändelser tillräokligt myoket för att
det skulle vara omöjligt för även den starkaste kari att
lyfta upp luokan.

Ville fienden ryminä denna väg så var den stängd.
Där stodl nu Imsat svairt odh hemliiglhetslfullt.

Om hän kommer ut genom ingångsdörren skjuter
jag honom utan svårighet, sade Lindendorff.

Men fienden kom ej, (hade av bilskottet fått veta viikon
säker hand, som höll i koiven.

Men i dess ställe gjorde hän något annat, på siäitt och
vis meningslöst, men hans raiseri var så stort att hän ej
övervägde sinä handlingar.

Hän tände eld på jaiktslottet, säkerligen i avsikt att få
oss att tro att jakilen var slut. Oclh när branden fått fart
skulle hän fly genom den hemliga gången.

Först lyste enstaka lågor upp rummen, så tog elden
fart ooh snart var jaiktslottet ett enda flammande jiätte-
bål.

Fiendens känslor då hän fann luokan omöjlig att lyfta
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upp kan man tänka sig. Hän var en råtta i ifälla, hän
fcunde ej vidare undgå sitt rättvisa öde.

Ooh diock, det blev ej vår lott att fånga in honom ooh
låta honom undergå sitt straff. Autagligen måtte hän
hyst något hoipp att dock ärmu genom det hrinnande ku-
set nå ut, ty då jaktslottöts ännu här och där rykande
ruiner iföljande dag undersöktes upptäcktes i bottnet av
schalktet bans så gott som fullständigt förkolnade lik.

Eifter att ytterligare en stund ha beunidrat den praktful-
la hranden saimt kontrollerat aitt mamnen ej sluppit ut
genom den bemliga gången togo vi ifiendens hil, satte en
my ring på bakhjulet och åikte hem.

Och det ikumde vara på tiden klockan var närä fyra
då vi körde upp tili Järvikyläs vuokra corps de logis.

Huru det gått tili att morhrodem dött meddelade vi
Mary med några koria ord. ‘

Hon tog det med lugn hän hade tili den grad förbitl
rat hennes liv att hon väl innerst var tillfreds med att
aldrdg vidlare behöva se honom.

Tili jul gdifte isig Mary och Paul,

Deras hem är mitt aindxa hem. Och när jag är idlär på
besök gå vi ofta i tamikarna tili vår långa och äventyrliga
kamp mot de dumkla moikter, som på ett så djävulskt sätt
rapresenterats av mortbrodern.

Men tack väre allt detta fann och vann jag dig, sade
då Lmdendorfif tili Mary, de dlunkla miakterna ha fört
lyokan tili oss, låt oss ömt vårda dess ljusa skatter.

SLUT.













ERNST von W E N D T

S E G R A R E
En bole o m tva mannisko o den

Pris 30: -
— — — forfattaren berattar det hela starlet per-

sonligt och isynnerhet alia de som vistats pa sanatorier
och vilohem, skola med noje Iasa denna skildring om
syster Anne-Marie och hennes tillfrisknande patient.

S. H. i " Hufvudstadsbladet"

PENSIONATET SKOGSHYDDAN
Historien om en yngre lektors sommarnoje, beriit-

tad av honom sjalv. Pris 15:—

Ernst von Wendt ar en finlandsk humorist, som
med gott kynne skildrar en yngre lektors tragiska
erfarenheter i ett svaltpensionat i finska skargarden
— — — — sadana purfinska typer - lagga
dock annu ett komiskt fynd till den humoristiska
litteraturens panoptikon. Det lilla haftet ar lustigt
illustrerat." Stockholms Dagblad.

EMANUELSSON PA RESA
En berattelse om gamla vanner och nya och yngre

lektorer. Pris 18: —

DEN INDISKA DOSAN
Ett politiskt fantasteri. Pris 8: —

SODERSTROM & Co FORLAGSAKTIEBOLAG

PRIS: 25:










