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Min förhoppning är att mina
små noveller till jul ska bereda
mottagarna någon liten glädje.
Mig besparar de i alla fall
besväret att fundera ut andra
lämpliga julklappar, en syssla som
jag alltid avskytt

Gregorius de Fontaines berättelse
träffade fäktklubbens medlemmar som ett
blixtnedslag

FÖRSTA KAPITLET
I vilket Greogorius de Fontaine berättar en
häpnadsväckande historia och middagen på
Grenouilles fäktklubb därför får ett oväntat slut.
Det var en sen eftermiddag i november 1839,
mörkret hade redan fallit och ett oväder drog in
över Paris, vindstötarna nådde stormstyrka där de
ilade sammanpressade fram i de trånga gatorna,
regnet piskade mot fönsterrutorna och de av stadens
medborgare som inte hade tvingande ärenden höll
sig inomhus. I Grenouilles fäktklubbs gemytliga
sällskapsrum på Rue de Moulin med en muntert
sprakade brasa i den stora öppna eldstaden, med
klubbens celebriteter avporträtterade på väggarna,
där också värjor och ﬂoretter skvallrade om den
gemensamma idrotten, vilade en förnäm samling
herrar ut efter en härlig måltid, dästa av ﬂundra
och hummer, kaviar och gåsleverpastej, kyckling
och gåsbröst, kronärtskockor, sparrisbuntar och
tryffel, ostar av alla de slag, jordgubbar och druvor,
honungskakor, konfekt och marmelader, törsten släckt
med bourgogner, rhenskt och bordeaux, under vilka
kulinariska utsvävningar det stora samtalsämnet var
dessa fantomgestalter som plågade överklassens Paris
med inbrott och stölder av allehanda dyrbarheter
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såsom guld och silverföremål, konstverk av de stora
mästarna, de förnämsta mattor från Orienten och
så vidare, och kunde sedan sällskapet med cognac
och portvin och rykande cigarrer avrunda ännu en
förträfﬂig samvaro, sådana som åtminstone i stunden,
göra livet behagligt och lätt, då plötsligt Gregorius de
Fontaine inträdde i salongen.
Han, en man i sina bästa år, med reslig hållning,
skarp blick och med en betydande ställning i
samhället, var för tillfället något slarvig klädd i en
skrynklig frack och en illasittande kravatt, vilket
dock alla hade överseende med då de Fontaine hade
andra egenskaper som var vida mer intressanta än
konvenansens regler, vilka för övrigt ﬂera av herrarna
i sällskapet var något trötta på men likväl fångna uti.
-Nej men de Fontaine, varmt välkommen, hur
kommer det sig att ni är fördröjd, vi har just avnjutit
den mest delikata ﬂundra och gåsleverpastejen, ack ja,
gåsleverpastejen, den ska vi alls icke tala om, emedan
dess utsökta smak icke kan beskrivas, utbrast klubbens
fäktmästare och direktör Gaspard Grenouille, och tog i
detsamma ett djupt bloss på sin äkta Havannacigarr. Han
föredrog sådana, oaktat att han egentligen inte hade någon
uppfattning om det ena märkets företräden framför det
andra, annat än priset, och Havannacigarrerna betingade ett
mycket högt sådant.
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Gregorius de Fontaine slog sig ner i sin favoritfåtölj
och förklarade genast att hans sena ankomst hade med
omständigheter att göra vilka han tyvärr inte kunnat
råda över, icke desto mindre dock kunnat spela en
viktig och avgöra roll uti. Detta yttrande ﬁck hela
sällskapet att spetsa öronen, emedan de Fontaine var
känd för sin eminenta berättarförmåga och någon
bättre underhållning näppeligen kunde tänkas i denna
salong, möjligen undantaget ett gott parti priffe, men
knappast sällskapets självutnämnde sångfågel, herr
Etienne Languedoc, vars borgerliga liv alls icke hade
med musik att göra , men som i sin ungdom tagit
sånglektioner och ännu levde i föreställningen att
omgivningen älskade att lyssna på hans operaarior,
en hybris underblåst av den artighet som etiketten
föreskrev.
-Låt oss alltså höra, yttrade Grenouille i det
att han smuttade på sitt glas och lät askan från
Havannacigarren fall ned i en härför avsedd askkopp,
föreställande handskyddet till ett medeltida svärd
och utförd i ädla metaller och besatt med dyrbara
stenar vilka gnistrade i skenet av brasan, en gång
skänktes denna dyrgrip till klubben av ingen mindre
än den store kejsaren Napoleon Bonaparte, som
höll fäktkonsten högst såsom den manligaste av alla
idrotter och vars namn ännu hyllades av klubbens
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konservativa medlemmar, i trots mot de revolutionära
omstörtningar som dragit de gamla idealen i smutsen.
De Fontaine som en kort stund förfriskat sig med
litet cognac, reste sig genast från sin fåtölj och intog
sin sedvanliga berättarpose, det vill säga att han
placerade sig till höger om fåtöljen med sin vänstra
hand lätt vilande på dess ryggstöd och således med
den högra handen fri att understryka det sagda, hans
läppar smalnade och hans blick blev med ens både
inträngande och fjärrskådande, liksom hans raka rygg
och kropppshållning i övrigt skvallrade om en man
som icke drar sig undan i farans stund.
-Ni känner alla till Pauline du Rietz, inledde
de Fontaine och lät frågan retoriskt vandra runt i
salongen enbart för att inhösta de jakande nickningar
och hummanden som ett sådant självklart påstående
förtjänade. Hennes plötsliga försvinnande hade länge
varit på allas läppar, parissocietetens skönaste, mest
eleganta, mest spirituella, mest omsvärmade dam
hade fullständigt gått upp i rök, utan att lämna några
spår efter sig, det var ett mysterium och en katastrof
inte bara för det mondäna umgängeslivet utan
kanske framför allt för hennes otröstliga föräldrar
Marcel och Eugenie du Rietz vars hela tillvaro nu
låg i spillror. Eugenie du Rietz tillbringade sedan
försvinnandet dagarna i sin budoir och vägrade ta
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emot besök, medan hennes trogne make, friherren
och riddaren av Hederslegionen, ägnade hela sin tid
åt efterforskningar, i detta arbete hade han engagerat
både parispolisen och privata detektiver, hittills utan
minsta framgång, Pauline du Rietz var som uppslukad
av jorden, hela Paris surrade av spekulationer och
rykten, än hade hon gett sig av med sin älskare, än
hade hon mot sin vilja bortförts av stråtrövare för att
senare återlämnas mot en stor lösensumma, än hade
hon kastat sig i Seine efter en olycklig kärlekshistoria.
-Jag vet allt om det som hänt Pauline du Rietz, sa
Gregorius de Fontaine.
Han ord träffade fäktklubbens medlemmar som ett
blixtnedslag, spända väntade de på fortsättningen, de
Fontaine brukade överraska men detta var onekligen
något utöver det vanliga. Gaspard Grenouille
tolkade de övrigas reaktioner då han med gapande
mun stelnade i sin sina rörelser som annars mest
kretsat kring cigarrren och konjaksglaset. Endast den
livréklädde betjänten Alfred rörde sig som vanligt
i salongen, trogen sin uppgift diskret bärande på
brickor med ﬂaskor och cigarrlådor, till synes oberörd
av den fantastiska berättelse som nu började rullas
upp inför det i övrigt häpna auditoriet.
-Jo, fortsatte de Fontaine, det är en lång historia
men jag skall försöka göra den kort med hänsyn
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till att aftonen redan är långt liden och att det usla
vädret möjligen kan bli ett hinder för fotpromenader
och därmed det uppstå brist på droskor när ni, ärade
klubbmedlemmar, skola bege er till era våningar
senare i kväll.
Berätta, berätta, vädjade de samstämmigt, otåliga
över dessa i deras tycke onödigt fördröjande preludier
inför det avslöjande som lovade så mycket, de
Fontaine satt tydligen inne med upplysningar om
den sak som hela staden talade om men ingen kunde
förklara, bara spekulera i, vilket i och för sig var
utomordentligt intressant och bidrog till att göra livet
på klubbar, kaféer, restauranger och andra publika
lokaler och mötesplatser extra upplivande, men icke
desto mindre krävde en utlösande förklaring på det att
medborgarna kunde dra en gemensam suck, fortsätta
sladdret samtidigt som de kunde njuta av det faktum
att de själva icke omfattades av den olycka vilken
sannolikt drabbat den unga skönheten Pauline du
Rietz.
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Gregorius de Fontaines slog sig ner i sin favoritfåtölj
och förklarade genast att hans sena ankomst hade
med omständigheter att göra vilka han tyvärr icke
kunnat råda över.

ANDRA KAPITLET
I vilket förekommer ett nattligt uppträde i en
källarlokal nära Bois de Boulogne och fäktklubbens
medlemmar bespetsar sig (!) på en spännande
fortsättning.
-Ni vet ju att Pauline du Rietz senast sågs vid en bal
arrangerad av hertigen och hertiginnan de Poignac,
parissocietetens just nu mest uppburna par, sade de
Fontaine, varvid åhörarna nickade samfällt, denna
bal med sin tragiska avslutning var väl känd genom
pressen vilken givit stort utrymme åt de detaljer kring
densamma som stått till buds.
-Nåväl, vad som hittills varit bekant är att Pauline
du Rietz lämnade balen vid pass en kvarts timma
före tolvslager, förebärande opasslighet och sågs
eskorteras till en täckt droska som hastigt lämnade
Poignacs palats på rue de Montparnasse i riktning
norrut, mot Bois de Boulogne, därefter ﬁnns icke
några ﬂer vittnesmål. Jag kan dock avslöja för
er att jag deltog i denna bal varunder jag av en
slump råkade erhålla sådana upplysningar att jag
drog den slutsatsen att Pauline du Rietz svävade
i fara och att jag därför beslöt följa henne i en
annan droska, under min mantel bar jag en ﬂorett,
måhända mest lämplig att slå ihjäl myggor med,
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men under dessa överraskande omständigheter bättre
än inget vapen alls och fullt beredd att ge mitt liv
för Paulin, ja jag dristar mig till att här kalla henne
vid förnamn eftersom jag i hemlighet alltid älskat
denna förtjusande kvinna och knappast någon i detta
sällskap lär väl mot denna platoniska kärlek ha några
invändningar...
-Naturligtvis inte de Fontaine, låt inget hindra oss
från att få höra fortsättningen på denna remarkabla
färd i nattens Paris, avbröt August Camenbert, en
ofrälse som dock genom sina stora framgångar med
värjan vunnit medlemskap i klubben och därtill blivit
en mycket uppskattad sådan, kanske hans popularitet
också i någon mån berodde av de osedvanligt goda
ostar han hade för vana att medföra till middagarna,
tillverkade på hans lantegendom, men vars härliga
smak bar på löften om framtida kommersiell
framgång, trots den skarpa konkurrens som rådde
inom detta område.
De Fontaines kusk, skrämd av de mystiska
omständigheterna, kunde endast med hjälp av
upprepade dusörer förmås att uppnå den hastighet
med vilken det förföljda ekipaget färdades på de
mörka och folktomma gatorna, endast sparsamt
upplysta av någon enstaka gatlykta, piskande sin
häst att prestera sitt yttersta. Färden gick alltså i
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ett rasande tempo och det dröjde inte särskilt länge
innan de båda droskorna närmade sig stadsdelarna
vid Bois de Boulogne, den efterföljande dock på
ett sådant avstånd att kusk och passagerare i den
förföljda droskan intet skulle ana oråd utan tro sig
vara i säkerhet. Plötsligt stannade denna och två, nej
tre mörkklädda ﬁgurer lämnade ekipaget och försvann
med ens in i en port till en källare, varvid jag, sade de
Fontaine, gav befallning till min kusk att köra fram
till denna port, som denne genast åtlydde, ehuru
darrande av skräck, och jag därefter tryckte ytterligare
några louisidorer i hans hand och beordrade honom
att vänta, smög så fram till det lilla fönstret varur
en svag ljusstrimma utstrålade, med min högra
hand fast knuten kring ﬂorettens handtag, och, mina
vänner, där inne i rummet väntade mig en fullkomlig
överraskning.
-Åh, ackompagnerade fätklubben dessa minst
sagt sensationella uttalanden, så kittlande var denna
begynnelse av de Fontaines redogörelse att man nu
ansåg sig kunna ha de allra högsta förväntningar
på fortsättningen och för att något gå händelserna i
förväg skulle ingen lämna denna salong utan att vara
starkt berörd av framställningen och den fortsatta
händelseutvecklingen.
De Fontaine tittade försiktigt in genom fönstret för
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att inte röja sin närvaro.
-Jag såg då till min häpnad ﬂere av mig
kända personer ur Paris högre kretsar inklusive
mademoiselle Pauline stå runt ett bord upplyst
av endast ett ﬂämtande vaxljus och på bordet låg
mängder av värdefulla föremål såsom armband
och andra smycken av guld och ädla stenar,
prydnadsföremål såsom klockor, vaser, ljusstakar
och dylikt, samt, vilket jag strax insåg, hoprullade
dukar med de mest dyrbara konstverk, det måste
jag tillstå att jag drabbadas av en lätt svindel vid
denna åsyn, kanske huvudsakligen beroende av det
faktum att jag icke var fullt i stånd att överblicka
sammanhanget. Vad sysslade detta sällskap med, vad
hade Pauline du Rietz att skaffa med denna källarhåla,
full av dyrbarheter och befolkad av adelsmän och
andra nobla och upphöjda parisare? Det hela var
en fullkomlig gåta. Jag kunde icke höra vad som
sades men jag förstod efter en stund att någon sorts
uppträde ägde rum och att Pauline du Rietz stod i
detta uppträdes centrum, att döma av hennes minspel
och gester. Kort därefter slogs dörren upp och Pauline
rusade ut till sin droska och jag hörde hur hon med
skarp ton ålade kusken att utan dröjsmål bege sig
iväg, i hastigheten hade jag inte hunnit gömma mig
men hennes upprördhet förhindrade henne att se sig
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omkring, vilket gav mig möjlighet att på samma
vis kasta mig upp i min droska och ge min kusk
befallning att fortsätta förföljandet.
Fäktklubben drog åter en kollektiv suck av
spänning, de Fontaine hade uppenbarligen inte behövt
ta till ﬂoretten vilka somliga ansåg vara en stor förlust
för honom som gentleman och skicklig fäktare,
åter andra insåg att övermakten nog hade varit
honom för svår men framför allt motiven för svaga,
när en kvinnas heder är i fara ingrep fäktklubbens
medlemmar alltid utan att för ett ögonblick fundera
på stridens eventuella framgång och därmed sin egen
säkerhet, men här var ju onekligen omständigheterna
ytterst oklara.
Färden, nu alltmer spöklik då månens svaga och
ödesmättade sken då och då lyste upp de ödsliga
gatorna, slutade denna gång i en ökänd källarlokal i
latinkvarteren, nämligen Caveau des Oubliettes, en
före detta fängelsehåla som nu tjänstgjorde som krog
för det simplare folk som bodde runtomkring.
Jag rusade efter Pauline och fann henne sittande
vid ett bord längst in i lokalen, berättade de Fontaine
och illustrerade historien med yviga gester, nu
även inbegripet den vänstra handen som lämnat sitt
grepp över stolskarmen. Jag slog mig hastigt ner,
hon tittade upp, kände genast igen mig, utstötte ett
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litet förskräckt ljud men gjorde inget försök att ﬂy
ifrån mig utan sjönk något ihop eftersom hon insett
att spelet var förlorat och hon började tala eftersom
hon förstått de ädla känslor jag hyser för henne och
därför räknade med min diskretion, måhända även
med min hjälp. Nu ska ni, ärade medlemmar av denna
anrika fäktklubb få höra hennes berättelse såsom jag
ﬁck höra den direkt från hennes mun på Caveau des
Oubliettes.

TREDJE KAPITLET
I vilket Pauline du Rietz för Gregorius de Fontaine
avslöjar den omtalade och omskrivna stöldligan vars
främsta syfte inte är materiell vinning, och därefter kastar
hon sig i armarna på honom.
-Oh, herr de Fontaine, ni måste hjälpa mig jag är på
ﬂykt undan en sida av mig själv som jag inte ens kände
till att den fanns, förrän jag träffade baron dÓrcy och
hans kumpaner. Saken är den att dessa till synes så ädla
herrar spelar ett farligt dubbelspel, utåt är de samma glada
gamänger som vi alla känner dem, de uppträda som rika,
bortskämda slynglar, som dagdrivare och festprissar och det
är ju inget särskilt med det, men detta deras liv som lättingar
räcka inte till utan en större förströelse måste tydligen till än
baler, spel och dobbel, vadslagning, hästkapplöpningar och
jaktpartier, därföre har de bildat en liga som specialiserat
sig på att stjäla från sina fränder i societeten, inte därför
att de bry sig det minst om värdet av det stulna, nej de ha
alla mer än de någonsin kan få bruk för, icke heller äro de
samvetsömma som ta från de rika och ge till de fattiga, nej
de stjäl endast för spänningens skull, för nöjet att bli jagade
av polisen och omskrivna i avisorna.
Men hur, invände jag, hur kom det sig att mademoiselle
Pauline hamnade i klorna på dessa förslagna män!
Liksom de var jag led på mitt händelselösa liv, förklarade
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hon, jag såg framför mig en aldrig sinande ström av baler,
thébjudningar, salongsmusik, teaterföreställningar, operor
och intrigspel, detta förfärliga intrigspel ! Biljetter som skall
utväxlas hit och dit, alla med samma meningslösa budskap,
all denna frånvaro av en verkligt tillvaro som sjuder av
lust, kärlek, äventyr men kanske också uppoffringar och
prövningar, ja av äkta känslor, därföre föll jag för dÓrcys
förslag att ingå i hans sällskap av laglösa ädlingar, särskilt
i det jag förespeglades att vinsterna av denna verksamhet
skulle gå till fattiga människor, ni vet ju herr de Fontaine,
att sådana tankar om broderskap och jämlikhet alls icke
längre är oss främmande, alltsedan revolutionen 1789,
således goda motiv drev mig till dessa handlingar, men då
jag blev varse att alls icke ﬁlantropien hade något att göra
med tjuverierna vill jag till varje pris undslippa dem, huru
jag i fortsättningen vill leva mitt liv får framtiden utvisa
men i ögonblicket vill jag bara bli fri från d ́Orcy och hans
förslagna sammansvurna, således -rädda mig!
Därefter reste hon sig från sin stol och kastade sig i
armarna på mig!

FJÄRDE KAPITLET
Vari de Fontaines värjspets trots allt spelar en viss
roll och Etienne Languedocks röst förvandlas till ett
eländigt kraxande.
En sådan vädjan från en vacker och nobel dam,
särskilt då den åtföljas av en intim kontakt kan och
får naturligtvis icke förklinga ohörd, självklart var
jag därföre genast beredd att göra allt som stod i min
makt för att rädda denna underbara kvinna ur den fara
i vilken hon nu svävade. Min första och oavvisliga
plikt var naturligtvis att göra klart för herrarna i
stöldligan att det vore liktydigt med självmord att på
något vis undantränga hennes eventuella vittnesmål.
Sålunda befallde jag att Pauline du Rietz omedelbart
skulle köras hem till min bostad på rue de Londre
med nogranna instruktioner till min betjänt att med
sitt liv ansvara för henne, och därefter begav jag mig
skyndsamt till baron dÓrcys bostad där jag också
påträffade honom, som jag räknat med fullt påklädd,
trots den sena timmen, och därtill inte särskilt
överraskad över min ankomst. Han mottog mig artigt
trogen sin adliga uppfostran, men något högdraget,
en attityd som han bibehöll ända fram till den
oundvikliga punkt där jag avslöjade att jag visste allt
och att baronen dÓrcy med denna vetskap omöjligen
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Med cognac och portvin och rykande cigarrer
avrundade sällskapet ännu en förträfflig samvaro,
sådana som åtminstone i stunden göra livet behagligt
och lätt.
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kunde på något vis skada Pauline du Rietz, utan att
detta skulle få mycket svåra konsekvenser för honom
själv, samt att min erkänt goda värjspets skulle vara
den yttersta garanten för detta. Han godtog denna
min oomkullrunkeliga uppfattning , men tillade att
eftersom brottsligheten skedde i en krets av ädlingar
så kunde den likväl inte betraktas som av någon
allvarlig art, och att han och hans vänner gärna ville
fortsätta på den inslagna banan utan att jag i någon
sorts samhälleligt patos, gjorde mina upptäckter
kända hos polisen. Jag ingick omedelbart i denna
överenskommelse, gentlemän emellan, och emedan
de avskyvärda skandalavisorna begärligt skulle slicka
i sig detaljerna i denna historia, och jag är säker
på att ingen här i fäktklubben har något däremot,
särskilt inte som en av medlemmarna i den beryktade
stöldligan tillhör denna klubb!
Ett sus av bestörtning gick genom salongen, till och
med den omutligt korrekte betjänten Alfred som just
var sysselsatt med vedbranden i den öppna spisen,
vars lågor kastade ett fantasieggande ljusspel på
väggarna och i taket, kunde låta bli att beröras, han
ryckte till och var för någon sekund nära att mista sin
sinnesjämvikt, men återfann den genast såsom erfaret
tjänstefolk alltid plägar göra och icke med en min
förråda vad de innerst inne egentligen tänka.
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-Det var som själve fan, utbrast Etienne Languedoc,
vars röst, på sina mest sublima höjder dock klingande
inte helt oävet, i denna stund förvandlats till ett
kraxande, oklart huruvida orsaken till detta var en
oförställd förvåning eller om Langedoc möjligen var
en av de utpekade ligamedlemmarna. Må vara hur
som helst med den saken men i samma ögonblick
svor alla klubbmedlemmar, ehuru ej ljudligt uttalat,
vilket tycktes helt onödigt, musketörernas gamla
ed; en för alla, alla för en, vilket innebar att intet av
det som denna afton yppats i denna salong någonsin
skulle lämna den.
-Men, invände Gaspard Grenouille, hur gick det
med mademoiselle du Rietz, var är hon nu och vilket
intryck tog ni herr de Fontaine av hennes spontana
känsloyttringar där på Caveau des Obliette?
De Fontaine tövade intet på svaret då det skänkte
honom en sådan glädje att förmedla fortsättningen
på den fantastiska historien, nja, en komplicerad
affär förstår ni, sa Fontaine, komplicerad på så vis
att jag naturligtvis aldrig för ett ögonblick skulle
utnyttjat situationen till min egen fördel men ändå
så hett eftertraktade detta föremål för mina innersta
önskningar. Jag såg först och främst till att Pauline
för en tid reste utomlands inkognito tills situationen
i Paris normaliserats, därav alla rubriker och
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spekulationer i avisorna om hennes försvinnande,
därefter lugnade jag hennes föräldrar genom att
berätta att Pauline av olycklig kärlek en tid såg sig
föranlåten att lämna Paris, men att jag såsom hennes
protegé, hade sett till att hon hade det bra under sin
vistelse utomlands, ett budskap som paret du Rietz
tacksamt anammade och därtill kunde jag notera en
blick från madame du Rietz som förespeglade mer än
tacksamhet, medan hennes make försiktigtvis, såsom
brukligt är, började förhöra mig om mina personliga
förhållanden, särskilt de som hade med min pekuniära
ställning att göra. Till synes nöjd med mina svar bjöd
han in mig till salongen i sitt magniﬁka palats nära
Place de Etoile, vi rökte varsin cigarr, varefter du
Rietz välvilligt och i en mycket familjär stämning
föreslog halvbroderskap, det vill säga att han skulle
säga du till mig och jag friherre till honom, vilket jag
självklart med tacksamhet accepterade.
-Men vad hände sedan när mademoiselle du Rietz
kom tillbaka till Frankrike och Paris efter sin exil,
frågade Gaspard Grenouille.
Det värsta av allt, svarade Greogorius de Fontaine
och lät sina armar tungt falla ner efter sidorna, det
värsta av allt är att hon ännu inte kommit tillbaka!
Helt nyss, och av det skälet kom jag försent till
middagen, ﬁck jag veta av hennes far att Pauline
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inte återvänt som planerat utan ännu beﬁnner sig
utomlands oklart var och oklart vad som hänt henne.,
hon verkar vara som uppslukad av jorden, det är som
om allt detta inte ägt rum i det verkliga liv i vilket
vi nu leva utan som om vore intrigen hämtad ur en
roman av Alexandre Dumas!

De Fontaines kusk, skrämd av de mystiska omständigheterna,
kunde endast med hjälp av upprepade dusörer förmås att uppnå
den hastighet med vilken det förföljda ekipaget färdades på de
mörka och folktomma gatorna.

FEMTE KAPITLET
Vari avslöjas att betjänterna göra anspråk på
sanningen i fallet med den försvunna Pauline du
Rietz, vilket för en kort stund får Gregorius de
Fontaines hela värld att rasa samman.
-Jag har sanningen, sade plötsligt betjänten Alfred,
ett uttalande som ﬁck all övrig verksamhet att stanna
av i salongen och i oförställd förvåning vändes allas
blickar mot dennes hittills så obemärkte tjänsteande.
Sanningen, mina ärade herrar är nämligen att
mademoiselle du Rietz inte är den den oskuldsfulla
unga dam som vi trodde utan av en åtskilligt mer
förslagen kaliber, just nu beﬁnner hon sig på ﬂykt
undan rättvisan tillsammans med herr baron dÓrcy
och paret lär inte komma tillbaka i brådrasket emedan
den detektiva polisen är dem på spåren, dock icke
därför att de veta något om de kriminella gärningarna
utan endast av det skälet att de tror att mademoiselle
du Rietz mot sin vilja enleverats av baron dÓrcy!
Men, men, invände stammande Gregorius de
Fontaine vars hela värld i samma ögonblick rasat
samman, han reste sig ur sin fåtölj på darrande
ben och upprepade sitt men, nu blossande röd om
kinderna, och Alfred fortsatte sin berättelse, han hade
fått den ifrån baron dÓrcys betjänt med vilken han
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var väl bekant och brukade träffa när båda någon
gång var lediga och de då uppsökte Caveau des
Obliettes för att dricka en smula rhenskt och utbyta
upplysningar om sina herrar. Saken var, enligt baron
dÓrcys betjänt att herr Gregorius de Fontaine blivit
grundligt dragen vid näsan av paret du Rietz-dÓrchy
på så vis att det de Fontaine bevittnat alls icke var
något verkligt uppträde paret emellan utan en i
hast överenskommen scen för att förvilla nämnde
gentleman och göra en ﬂykt möjlig.
-Det är nämligen på det viset att mademoiselle du
Rietz länge tillhört stöldligan och därtill har trätt i
mycket nära, för att inte säga intim förbindelse med
baronen, att de rymt fältet tillsammans och att de
aldrig mera komma att återse Paris, detta har jag själv
hört från baronens betjänt vilken i sin tur avlyssnat
ﬂera samtal mellan honom och madamoiselle
du Rietz, herrarna veta ju att vi tjänare för en
tillbakadragen tillvaro och att ingen räknar med att
vi överhuvudtaget lyssnar på den konversation som
föres i salongerna, icke förty kan detta icke undvikas,
sade Alfred med ett minspel som förrådde inte bara
en viss tillfredsställelse med att kunna vidarebefordra
dessa sensationella upplysningar, utan även en viss
rädsla, han hade ju dock brutit mot sin yrkeskårs
oskrivna regel om ovillkorlig tystnadsplikt rörande de
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förhållanden under vilka herrskapen leva.
De Fontaine sjönk ihop i fåtöljen, oförmögen
att yttra en enda stavelse till, Gaspard Grenouille
ﬂämtade högljutt och tvingades ta stöd mot den
öppna spisen, vars lågor nu ﬂammade spöklikt, och
Etienne Languedoc gapade med sin mun så att man
kunde tro att han när som helst skulle brista ut i en
av sina operaarior, men fullkomlig tystnad rådde nu i
fäktklubbens salong, det var som om tiden stått stilla.
I detta ytterst förtätade ögonblick steg baron dÓrcy
och mademoiselle Pauline du Rietz in i rummet.

SJÄTTE KAPITLET
I vilket det blir uppenbart att Gaspard Grenouille
inte har någon heder och till yttermera visso att
Gregorius de Fontaines kärlek till Pauline du Rietz är
besvarad!
-Godafton mina herrar, sade baron dÓrcy, jag
ber om tillgift för vår oförmodade entré denna sena
timme, men mademoiselle du Rietz och jag har ett
synnerligen viktigt ärende...
- Arrestera denne man! ropade dÓrcy plötsligt
och pekade på Gaspard Grenouille, varvid ett par
polisbetjänter som dittills hållit i sig i bakgrunden
rusade fram och grep den nu sprattlande fäktmästaren
innan denne hunnit, vilket varit hans första men
fåfänga tanke, att slita ner en av de värjor som
dekorerade väggen för att försvara, ja vad? I vart fall
inte sin heder, det stod klart efter dÓrcys lugnande tal
till fäktklubbens medlemmar, nu helt paralyserade av
den minst sagt lika förbryllande som snabbt växlande
händelseutvecklingen.
-Saken är den att jag och mademoiselle du Rietz
båda äro agenter vid den sekreta polisen och att vi
framgångsrikt inﬁltrerat denna omtalade stöldliga
inom aristokratien, och nu genom ett tålmodigt och
riksfyllt arbete äntligen kunnat lägga vantarna på

Sid 30

dessa uslingar, Gaspard Grenouille var den siste av
dem.
-Jag är ledsen över att vi tvingades föra dig, liksom
tjänarna och andra bakom ljuset, min käre Gregorius,
men det var nödvändigt för uppdragets slutförande,
sade Pauline du Rietz i det att hon, strålande över hela
sitt vackra ansikte, vände sig till den man vars hjärta
hon redan hade vunnit.
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Mademoiselle Pauline du Rietz och baron dÓrcy, båda agenter vid
den sekreta polisen som genom ett tålmodigt och riskfyllt arbete
äntligen kunnat lägga vantarna på uslingarna i den aristokratiska
stöldligan.

