
strøget, Munden er mærkelig talende, og hun har først og fremmest 

et Par dejlige øjne. Kong Christians kloge Datter.
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Ogsaa hendes Ry naaede ud i Verden.

De russiske Czarer havde ellers været vant til at hente deres 

Hustruer fra tyske Hoffer; men Alexander den Anden foreslog nu 

Kong Christian en Forbindelse mellem Storfyrst Nikolaj, Tronarvin

gen, og Prinsesse Dagmar, og den danske Konge gav sin Billigelse 

under Forudsætning af, at hans Datter selv samtykkede. Nikolaj 

var smuk og charmerende, og under Samvær paa Bernstorff Slot fat

tede de unge en Tilbøjelighed for hinanden, som hurtig førte til
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Forlovelse. Det danske Kongehus havde Forbindelse med europæiske 

Stormagter i Vest og øst. Da Prinsesse Alexandra var hjemme paa 

Besøg, fornyede hun og Søsteren gamle Minder fra Barndommen og 

hilstes med Sympati overalt, hvor de viste sig. Alexandra fortal

en Dag, de vendte hjem fra en Tur, hvorledes de var kommet forbi 

en Kusk, som stod ved Siden af sin Vogn i Snak med en Matros, der 

aabenbart ^ar fremmed paa Stedet. Da de unge Damer passerede, ud

brød Matrosen, henvendt til sin Sidemand: "Det var et Par dejlige 

Piger!" “Det tror jeg " , sagde Kusken smigret og med et dybt Buk, 

"det er jo vores egne Prinsesser!" Alt tegnede lyst. Da gled 

der pludselig en Sky for Solen. Der kom Budskab om, at Storfyrst 

Nikolaj efter Hjemkomsten til Rusland var blevet syg. Efter Læ

gernes Raad skulde han til Rivieraen. Skibet kastecie Anker paa 

Københavns Yderred; men Prinsen, der laa til  Sengs, vilde ikke 

tillade, at hans Forlovede saa ham i den Tilstand, hvori han be

fandt sig, og kun en Række Signalflag sendte hans Hilsen til den 

unge Pige paa Berastorff. Man da Nikolajs Tilstand forværredes, 

ilede Prinsessen til  Nizza. En Aprildag havde Storfyrst Nikolaj
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