
er Azucenas Søn, men Grev Lunas Broder. Hun paaberaaber 
sig dog- stadig sin Ret til at kalde ham sin Søn, fordi hun 
ikke blot har taget ham til sig som sit eget Barn, men ogsaa  
nylig paa Valpladsen frelst ham fra Døden, da han laa saaret 
efter en Kamp med Greven og hans Folk. Manrico lover at 
fuldbyrde Hævnen over sin Moders Bøddel. Et Bud kommer 
med Befaling om, at Manrico skal overtage Forsvaret af del 
nylig erobrede Castellor, hvor Leonora er i Færd med tage 
Sløret, da hun har hørt Rygte om, at Manrico er dræbt i Kam- 
Pen. Trods Azucenas Bønner om, at han skal blive, da hans 
Saar endnu ikke er helet, drager Manrico af Sted.

Scene og A rie :  Luna, Fcrrando og Kor. C arlo Morelli.
Grev Luna trænger med Ferrando og nogle af sine Folk 

’rid i Klosteret, hvor Leonora skal indvies til Nonne. Han vil 
bortføre hende med Magt. Leonora kommer, fulgt af Inez. Gre- 
ven træder frem og kræver, at hun skal følge ham til Alferet, 
^en nu møder Manrico frem og tvinger Grev Luna til at give 
Afkald paa Leonora, som han fører bort under Grevens For- 
endelse.

III. Akt.

Scene, A rie  og F in a le : Leonora, Manrico og Ruiz. 
Viorica Tango og Franccsco Mcrli.

Paa Castellor opholder Manrico sig med Leonora. Et An- 
&reb paa Slottet forberedes, og Manrico tager Afsked med 
Leonora, netop som Ruiz kommer og meddeler, at Grevens 
^°lk  har fanget Azucena og nu slæber hende til Baalet. Man- 
ric°  kalder sine Folk til for at befri hende.

IV. Akt.
Scene, A rie  og  M iserere : Leonora, Manrico, Ruiz og Kor 

Viorica Tango og Francesco Merli.
Ruiz og Leonora kommer til Grev Lunas Borg, hvor Man- 

J>co holdes fanget. Manrico svarer hendes Klagesang fra 
^ængslet.
O
°ce/7e og D ue t: Leonora og Luna. Viorica T ango og  

Carlo Morelli.
Grev Luna møder Leonora, der forgæves anraaber ham om 

^  skaane Manrico. Først da hun sværger at blive hans, gi- 
Ver han Manrico fri. Leonora jubler over den Elskedes Frelse, 
^et hun samtidig erklærer, at hun dør som hans Brud, idet 

reven kun skal eje hendes Lig.


