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Lucie oppdager at dragonen er tilbake i Bergen uten at hun blir budsendt. En dag ser hun ham sammen med
frøken Broch-Wagner og presten på kirketrappen ...
Vaktmannen sprer frykt på Manufakturhuset, og flere av jentene rømmer til tross for at Lucie gjør sitt beste for
å beskytte dem. Fattiglemmene blir ikke mindre engstelige når de oppdager at det har vært brann ved
forstanderboligen.
"Herren være lovet at dere lever, fru Galle," ropte husmor Halland. "Dette kunne ha endt ille! Brann utenfor
kjellerinngangen.
"Er kjellerdøren skadet?" ropte forstander Galle.
Så hvisket secondmajoren ham noe i øret, og forstanderen la hånden over munnen.
"Hva er det, Gregorius?" ropte fru Galle før hun løp ned trappene.
"Det er et lik," sa forstander Galle dempet, men ordene unngikk ingen: "Det er umulig å se hvem det er."

UTDRAG FRA BOKEN:
Lucie stirret opp på kanonkulen som hadde boret seg inn i murveggen på denveldige kirken, men ikke klart å
ødelegge noe. Herrens hus sto like støtt, selvom menneskenes grådighet førte til undergang og død. Kulen var
et vitnesbyrd omsjøslaget på Vågen, som faren hadde fortalt henne om. Tanken på faren fikk hennetil å smile
svakt. Hun ønsket å se ham igjen, for sammen med ham kunne hunsnakke fritt og være seg selv. Men kunne
hun gå til Nordnes i dag når husmorhadde bedt dem om å lete etter de rømte jentene? Hun kunne kanskje
vandre utovermot Tollboden, gå opp og hilse på faren, og så rusle tilbake over Nordnesryggen.
På den måten ville hun både lete på steder ingen andre lette, og få truffetfaren. Hvis hun ikke gjorde det, ville
det kanskje bli en uke til neste gang, ogdet var lenge. Med mindre de fikk fri på de kommende helligdagene i
uken somkom.
Husmor hysjet på lemmene, som hadde begynt å småprate mens de ventetutålmodig på å få komme inn porten,
og det ble stille i noen øyeblikk.
Enhøylytt kvinnestemme ble båret med vinden mot Lucie og de andre.
“HerrBroch-Wagner og jeg er svært takknemlig for at De vil komme og sammenvie våryngste datter med herr
Lyche i trolovelse.”
Lucie blunket et par ganger. Detgikk en liten stund før hun skjønte sammenhengen i ordene.
Herr Lyche.Dragonen? Var han der? Med hamrende hjerte forsøkte Lucie å strekke hals for åse noe, men de
fleste av lemmene foran var høyere enn henne. Det hjalp ikke åstå på tå, så hun våget seg et skritt ut til siden,
selv om det ødela husmorsformasjon.
Sognepresten sto i sin side prestekjole og brede pipekrage, ogmed en stor, skinninnbundet bok i hånden. Ved
siden av ham sto Herr Stephanus,den yngre kapellanen som pleide å forrette for tukthuslemmene. Begge
smilte ognikket imøtekommende mot de fine borgerne foran dem.
“Det at De har tid, herrJeronimus, betyr meget for min kjære Christence. Hun holder svært av Dem, vetDe. Og
vi føler oss beæret over at De vil forfatte et epithalamium til deunge.”
Hun som snakket, var en kortvokst, tykk dannekvinne i en omfangsrik,plommerød musselinkjole. Det glitret i
de innvevde gulltrådene i kjoletøyet, ogde spisse tøyskoene var av samme stoff.
Over skuldrene hadde hun en mørk kappekantet med skinnende blankt hvitskinn.
Herren som sto ved siden av henne, varhøy og tynn, med et langt ansikt og grå parykk. Han hadde en
kappelignende jakkemed ermer, også den var pelsbesatt.
Prestene sto på trappeavsatsen, menskvinnen og hennes mann sto foran dem på samme trinn. De andre fire
voksne stonedenfor trappen, med ryggen til. En høy mann med blå kappe skjulte dem som stoforan. Ved siden
av seg hadde han en bred kvinneskikkelse og noen små menneskersom Lucie ikke engang brukte tid på å se
på. Hun stirret på paret som sto delvisskjult av mannen i blått. Kunne det være dragonen? Hun strakte hals,
men kunneikke se.
“Det er meg en stor ære å få føre den yndige frøkenen inn iekteskapet. Jeg har med velbehag fulgt vakre
Christence gjennom livet, fra dåptil konfirmasjon, og ikke minst i årene da jeg underviste henne i lesekunsten
ogkatekismen. Det er med andektighet jeg ser frem til å følge henne på nestesti.”
Men Lucie så verken dragonen eller hans venninne. Kunne det være noenandre de snakket om? En liten
stemme i henne sa at de som bodde i Sandviken,sognet til Domkirken, så det kunne være.
“Da venter vi Dem til festermål påførstkommende lørdag, på vårt gods i Sandviken,” sa den eldre mannen
ogforseglet avtalen med et håndtrykk.
Sandviken? Det er der frøken Broch-Wagnerbor, tenkte Lucie og svelget tungt, men nektet å tro det.
Hoderystende tokhun enda et steg til siden for å se ordentlig. Det kunne ikke være dragonen somsto der med
frøken Broch-Wagner ved sin side. Han skulle jo sende bud etterhenne når han kom hjem!
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