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ਟਾਊਨ ਦਵਚ ਨਵਾਂ
ਇਹ ਅਮੈਰੇਕਨ ਵੈੈੱਸਟ ਵਵਚ 1870ਵਵਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਲੂਸੈਂਟੀਓ ਪੀਸਾ ਤੋਂ ਇਕ ਜਵਾਨ ਮਰਦ, ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਡੂਆ ਵਸਟੀ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਪੀਸਟਾ ਵਮਨੋਲਾ ਦੀ ਧੀ ਬੀਆਂਕਾ ਨੂੁੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਵਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਗਵਾ ਬਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਪਡੂਆ ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਪੈਟਰੂਚੀਓ ਵੀ ਹਣੇ ਹਣੇ ਟਾਊਨ ਵਵਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ “ਪਡੂਆ ਵਵਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਵਵਆਹ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਮੰ ਗਣੀ ਦੇ ਦਨਯਮ
ਇਹ ਇਕਿੱ ਲਾ ਲੂਸੈਂਟੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਹੜ੍ਾ ਵਮਿੱ ਠੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੀਆਂਕਾ ਵਵਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਮੀਓ
ਅਤੇ ਹੋਰਟੈਨਸੀਓ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਤਲਬਗਾਰ ਹਨ। ਵਸਰਫ ਇਕ ਅਵੜ੍ਿੱ ਕਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਵੀ ਓਨਾ ਵਚਰ
ਬੀਆਂਕਾ ਦੀ ਖਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਜੁੰ ਨਾ ਵਚਰ ਬਾਪੀਸਟਾ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਧੀ ਕੈਥਰੀਨ (ਕੇਟ) ਦਾ ਵਵਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ! ਤਲਬਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਵਕਸਮਤੀ, ਕੇਟ ਟਾਊਨ ਵਵਚ “ਲੜ੍ਾਕੀ” ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਚੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਵਆਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਚੋਰੀ ਵਿਪੇ ਇਹ ਸਣਨ ਨਾਲ ਵਕ ਬੀਆਂਕਾ ਨੂੁੰ ਵਟਊਟਰ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਲੂਸੈਂਟੀਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਨੌਕਰ ਟਰਾਨੀਓ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ; ਟਰਾਨੀਓ ਲੂਸੈਂਟੀਓ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਕ ਲੂਸੈਂਟੀਓ
ਵਮਨੋਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੀਆਂਕਾ ਉੱਪਰ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਟਊਟਰ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ।
ਗੇਮ
ਪੈਟਰੂਚੀਓ ਨੂੁੰ ਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜ੍ੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਵਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਲੈ ਣ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਮਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰਨ ਲੜ੍ਾਈ ਵਵਚ
ਵਸਿੱ ਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫਸਵਾਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੂਚੀਓ ਹਰ ਇਕ ਨੂੁੰ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਅਤੇ ਕੇਟ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵਵਆਹ ਰਿੱ ਖ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੂਚੀਓ ਵਵਆਹ ਲਈ ਲੇ ਟ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਿੱ ਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੇਟ ਨੂੁੰ ਰੇਵਗਸਤਾਨ ਵਵਚਲੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਵਵਚ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਸ ਨੂੁੰ
ਬਾਹਰਵਲਆਂ ਦੀ ਇਕ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਬਹਤ ਸਾਰਾ ਘਿੱ ਟਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ! ਕੇਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੂਚੀਓ ਇਕ ਦੂਜੇ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਉਨਹਾਂ ਵਵਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅੁੰ ਤ ਨੂੁੰ ਜਆਰੀਆਂ ਵਵਚ ਇਕ ਜੋੜ੍ੇ ਵਾਂਗੂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਲੂਸੈਂਟੀਓ ਦੇ ਵਪਉ ਨਾਲ ਸਾਮਹਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਹੜ੍ਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ ਵਕ ਪਡੂਆ
ਵਸਟੀ ਵਵਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱ ਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਕਵੇਂ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਤੂ ਹੱ ਥ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੂਸੈਂਟੀਓ ਬੀਆਂਕਾ ਦਾ ਵਦਲ ਵਜਿੱ ਤ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਵਆਹ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੂਚੀਓ ਅਤੇ
ਕੇਟ ਨਵੇਂ ਵਵਆਵਹਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੁੰ ਕੇਟ ਦੇ ਇਕ
ਆਵਗਆਕਾਰ ਪਤਨੀ ਬਣਨ `ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਵਚਲੇ ਕਝ ਵਟਰਕਾਂ ਨਾਲ, ਕੇਟ ਪਡੂਆ ਵਸਟੀ
ਵਵਚ ਉੱਥਲ ਪਿੱ ਥਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਰੜ੍ ਹੈ।

