Plaerdemavida treu a Tirant de la caixa per a que es
fiqui al llit amb la princesa.
Plaerdemavida treu a Tirant de la caixa perquè es fiqui
al llit amb la princesa.
Al veure que Tirant tremolava

En veure que Tirant tremolava
les dames i cavallers ballen fins que se n’adonen de
que Tirant no hi és;
les dames i cavallers ballen fins que s’adonen de
que Tirant no hi és;

Plaerdemavida va encendre una candela per a que
Tirant pogués veure.
Plaerdemavida va encendre una candela perquè Tirant
pogués veure-hi / veure-s’hi

Tirant la mirava des de la cambra sense que ella s’adonés.
Tirant la mirava des de la cambra sense que ella se
n’adonés.

La donzella de la Princesa, Plaerdemavida, fica d'amagat i
dins la cambra d'aquesta al cavaller Tirant lo Blanc,
La donzella Plaerdemavida fica d’amagat Tirant a la
cambra de la princesa...

Durant el sopar, Plaerdemavida amaga Tirant a la cambra de la
princesa.
Després del ball, la princesa roman sola a seva habitació. Tirant la pot
veure sense ser vist. Ella es despulla. Aleshores, Plaerdemavida amb
una espelma a la mà la toca i la besa per provocar Tirant que bull de
desig.

La jove vol banyar-se amb Plaerdemavida . La serva posa la condició de
remullar-se si permet Tirant dormir un hora al seu llit, però ella no
cedeix. Finalment, es banya amb la Vídua Reposada.
Dorm tothom, i la serva treu Tirant de l’amagatall i el despulla per
ficar-lo al llit de la seva estimada que no sospita res. Tirant té por, és
cavaller valent a les batalles, però no pas amb la seva amada.

Plaerdemavida amaga en Tirant al bany de la Princesa mentre
l’Emperador sopa amb les dames. Després, tothom es cansa de ballar
i la Princesa va a fer-se un bany. Només Plaerdemavida sap que en
Tirant està amagat i, mentre atén la Princesa, lloa el cos de la dama en
nom d’en Tirant. Plaerdemavida pregunta a la Princesa què faria si en
Tirant la visités secretament de nit i ella respon que li demanaria que
marxés. Més tard, les dues es banyen junt amb Viuda Reposada que,
vista amb poca roba, recorda un dimoni. Finalment, la princesa
ressopa i tothom va a dormir.
Plaerdemavida treu de l’amagatall en Tirant que està més nerviós que
quan és al camp de batalla.

