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I.
ZAMLČENÁ ZÁVĚŤ.

V 15. avenue newyorské měl svůj dům bohatý podivín,
jménem Archibald Parker. Muž ten měl tři syny, kteří si
byli nápadně podobni, a kteří vedli život tak rozmařilý,
že se na ně rozhněval a na nikoho z nich ani slova
nepromluvil.

Každého měsíce donesl jim starý sluha do bytu jistý
obnos na útratu. Žili rozmařile, až to budilo podezření.

Kromě synů měl Archibald Parker ještě dceru. Grace
byla dívka velice sličná, postavou i obličejem značně
podobná nejmladšímu ze svých bratří. Byla však němá.
Toto neštěstí ji stihlo v útlém věku při procházce s
matkou na mořském břehu. Přihnaly se zlověstné
mraky, vyšlehl blesk, zazněla hromová rána — matka i
dcera se skácely k zemi. Grace vzkřísili, její matka však
zemřela. Byla pohřbena do rodinné hrobky Parkerů na
newyorském hřbitově.
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Po její smrti změnil Archibald Parker dosavadní
způsob svého života. Vyhýbal se společnostem, vzdal
se spekulací, a žil jen své rodině. Měl všecky děti
stejně rád; když však synové dospívali a zvykli si
hýření, zanevřel na ně, a všechnu lásku svou přenesl
na ubohou Grace. Dívku dal náležitě vzdělati, opatřil
jí výtečného učitele z ústavu hluchoněmých. Starý
Archibald Parker dával pozor na výklady učitelovy; a
tak časem otec dceři snadno porozuměl.

Synové se také naučili trochu řeči hluchoněmých od
sestry; rozuměli jí však jen v nejobyčejnějších věcech.

Archibald Parker nepozorován vyslechl své syny,
když se tiše radili ve svém pokoji. Co slyšel, naplnilo jej
hrůzou a hněvem.

„Ty peníze! Mít hodně peněz, šlo by všechno jinak!“
„Peníze? Vždyť je máme doma!“
„Ovšem, máme, ale nejsou dosud naše. Otec —“
„Přece nebude věčně živ! Dočkáme se dědictví!“
„Jen abychom se dočkali! On se na nás hněvá, může

nás vydědit, může odkázat všechno Grace —“
„A i kdyby na nás pamatoval, přece jen by bylo škoda

podílu, který připadne Grace. Jí dá jistě víc než nám.“
„Ať tak, nebo jinak — však my nebudeme zkráceni!

Co dostane Grace, to nikdo jiný nezdědí než my — její
jediní příbuzní.“
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„Grace však je nejmladší; načekali bychom se na
dědictví!“

„Kdož vil Nejsou přece vzácnými případy, kdy mladý
jde dříve, než starý. Grace je jako každý člověk
smrtelným tvorem — a smrt přicházívá někdy
neočekávaně. Člověk sklouzne po schodech, zabije se.
Dívá se z okna, vypadne na dlažbu. Omylem se napije
jedu —“

Chvěje se hrůzou a rozčilením, Parker vrávoral ke
svému pokoji. Vrhl se do lenošky a zoufale zalomil
rukama …

„Toho jsem se dočkal na svých synech! Touží po mé
smrti, aby se zmocnili mého majetku; prorokují náhlou
smrt vlastní své sestře, aby po ní dědili!

Můj Bože, je možné, že tito vyvrhelové jsou z mé
krve? Ubohá Grace, tak nešťastna, a ještě jí hrozí smrt.
Co mám dělat, jak ji zachránit?“

Dlouho přemýšlel, až připadl na myšlenku, jak
zachránit svou dceru.

Ze svých vkladů vyzvedl půl milionu, kterýžto obnos
pak uložil do banky „Central“ na jméno své dcery.

Potom povolal k sobě syny i dceru a přečetl jim
stísněným hlasem svoji závěť:

„Moje poslední vůle. Já nížepsaný, při zdravých
smyslech, dobrovolně odkazuji všechen svůj movitý i
nemovitý majetek svým třem synům: Jiřímu Parkerovi,
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Edvardu Parkerovi a Richardu Parkerovi. Nechť se
rozdělí stejným dílem. Co se týče mé dcery, Grace
Parkerové, té odkazuji svou farmu v lIlinoisu, z jejíhož
výtěžku bude moci slušně žíti.“

Přečetl ještě svůj podpis a datum, načež promluvil:
„Jste spokojeni?“

Nejstarší Jiří odvětil trochu rozpačitě: „Milý otče, k
čemu už nyní pořizovati poslední vůli? Vždyť ty budeš
ještě dlouho živ!“

„Každý člověk je smrtelným tvorem,“ mrazivě se
ozval Parker. „Jsem už stár, a starý přece jen spíše
umírá než mladý.“

„Jsi zdráv, otče,“ promluvil Edvard. „K čemu už teď
mysliti na smrt?“

„Také zdraví lidé umírají. Ke smrti netřeba vždy
nemoci. Stačí mnohdy nešťastná náhoda: člověk
uklouzne na schodech a pádem se zabije. Nebo
omylem sáhne po jedu. Anebo vykloní se z okna a sletí
na dlažbu.“

Nejmladší, Richard, zbledl, Edvard se rozkašlal, Jiří
se zahryzl do rtu.

Slova, která otec pronesl, slyšel z úst jednoho z nich
při nedávné poradě.

„Proto je lépe, když má člověk všechno v pořádku.
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Myslím, že jste spokojeni s mým rozhodnutím. Ty,
Grace, také?“ —

Němá dívka přisvědčila; ale pak se vrhla otci do
náručí a zaplakala …

„Utiš se, dceruško, vždyť já ještě neodcházím s
tohoto světa!“ těšil ji Parker, hladě její krátce
zastřiženě vlasy.

Potom zavolal své služebníky, přečetl jim svou závěť,
a oni ji podepsali.

„Vše v pořádku — můžete všichni odejiti. Ty však,
Grace, sečkej tady.“

Nejdříve se vzdálili služebníci, potom synové.
Nejstarší, Jiří, pokynul svým bratřím, aby odešli.
Sám pak zůstal na chodbě. Zde byly nízké dveře,

jimiž se vkládalo palivo do velikých kamen, jež stála
v otcově pracovně. Tiše otevřel dvířka, vlezl dovnitř a
zavřel za sebou. Poněvadž bylo právě léto, ohniště bylo
prázdné. —

Jiří brzy zaslechl otcův hlas:
„Milá Grace, zajisté jsi se podivila, že jsem na tebe

pamatoval tak nepatrným odkazem. Vždyť farma v
Illinoisu čím dále, tím méně vynáší — loni sotva 600
dolarů — byl bych ji už dávno prodal, držím ji jen proto,
že jsem se v ní narodil. — Že jsi se nepodivila? Nu, já ti
věřím! Věřím ti, tys tak dobrá, a se vším spokojena —
já však nejsem tak bezcitný, abych své dítě, které nade
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vše miluji, jen tak chudě odbyl. Grace, ty jsi bohata
— půl milionu dolarů obdržíš po mé smrti — hned
ti to vysvětlím, proč s tím činím takové tajnosti. —
Tvoji bratři, Bohu budiž žalováno, svým chováním mne
velice zarmucují. Nabyl jsem přesvědčení, kdybych ti
veřejně odkázal více, že by nepovolili, dokud by tě o
tvé dědictví nepřipravili. — Ano, Grace, jsou takoví!
Nezastávej se jich; poznal jsem dokonale jejich
špatnost. Zde máš vkladní knížku na půl milionu
dolarů. Za deset dní po mé smrti můžeš si je
vyzvednout! Radím ti upřímně, abys se o tom nikomu
nezmiňovala. Vyzvedni je potají, budeš-li chtíti. Lépe
uděláš, když je necháš uloženy, a budeš žiti jen z úroků.
Abys pak ani o kápitál, ani o úroky nebyla připravena,
zařídil jsem to tak, že peníze obdrží ten, kdo předloží
vkladní knížku a oznámí heslo. Zde máš heslo napsáno,
ovšem tajným písmem. Klíč k tomu písmu najdeš v této
knize, kterou si spolu s lístkem dobře uschovej. Nyní ti
vysvětlím taje písma.“

Jiří slyšel šustot papíru, a potom již jen tiché mumlání.
Konečně se ozvaly kroky odcházející Grace.

Sečkal v úkrytu, až se také otec vzdálil, pak vyšel
ven. Zahrozil pěstí.

„Prohlédl naše záměry! Však je nezmařil Ten půl
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milionu musíme dostat! Musíme zvědět heslo — a
potom bude tajný odkaz náš!“
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II.
PODIVNÁ DÁMA.

Za měsíc zemřel Archibald Parker — mrtvicí, jak
konstatoval přivolaný lékař. Byl pochován do rodinné
hrobky vedle své manželky.

Když pozůstalí přijeli ze hřbitova domů, vyhledal Jiří
otcovu závěť a v přítomnosti všech ji nahlas přečetl. —

,,Grace,“ obrátil se potom k dívce, „zajisté již toužíš
po životě na tiché farmě. Doprovodíme tě tedy zítra
na nádraží — nehněvej se na nás, že s tvým odjezdem
tak pospícháme — máme v úmyslu, co nejdříve
podniknouti cestu do Evropy — bylo by ti tu smutno
samotné.“

Dívka učinila odmítavý posuněk, pohybujíc prsty. A
když jí bratr nerozuměl, napsala na tabulku, již nosila
stále při sobě: „Mohla bych snad odejeti až za týden?“

„Toť nemožné. My odjedeme lodí snad již pozítří.“
Grace měla v úmyslu, vyzvednouti si z „Central“
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banky měsíční úrok, potřebovala peněz pro začátek.
Dle otcova ustanovení nesměla tam však dříve než za
deset dní po jeho smrti. Bratřím se nechtěla svěřiti,
co ji zde zdržuje; přislíbila otci, že se o tom nikomu
nezmíní, a slib ztvrdila přísahou. Nechtějíc vzbuditi
podezření, projevila ochotu, že zítra odjede a že co
nejdříve se vrátí zpět do New-Yorku pro peníze.
Vyžádala si na bratřích půjčku 200 dolarů, které jí
ochotně dali.

Skládala své věci. Do kufříku uschovala také vkladní
knížku na půl milionu, a za ňadra vložila knížečku, kde
byl klíč k tajnému písmu, jakož i šifrovaný lístek. Heslo
si již dobře vštípila v paměť, tak že by jí ztráta lístku
nebo knížečky neuškodila.

Příštího dne vsedli Jiří, Edvard a sestra, všichni
smutečně oděni, do vlastního auta. Richard předstíral
důležitou cestu, a proto se rozloučil s Grace již doma.
Na kozlíku byl kufřík Grace. Dívka byla zahalena
hustým černým závojem. Auto zajelo nejdříve ku
hřbitovu. Grace se šla pomodliti ke hrobce svého
zesnulého otce i matičky.

Stanuli u hřbitovních vrat. Sourozenci se brali
cestami mezi hroby, až se dostali k rodinné hrobce.

Podivínský Archibald Parker zakoupil tak veliký
pozemek, že by se bylo na něm mohlo zbudovati
nejméně deset prostorných hrobek. Zde byla
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postavena rodinná hrobka, jako jeskyně, zarostlá
hustým břečťanem. Vchod do této jeskyně byl uzavřen
těžkými dveřmi mřížovými; mříž přiléhala k masivním
deskám z černého skla, jež zabraňovalo pohled do
hrobky.

Před jeskyní po obou stranách byly houštiny a stromy,
v jichž zeleni se jeskyně úplně ztrácela.

Jiří a Edvard kráčeli se svou sestrou houštinami k
jeskyni. Když došli ke vchodu, Jiří otevřel dveře, a
všichni tři vstoupili do temného prostoru. Dle přání
starého Parkera nebyla zde svítilna, jež by ozařovala
vnitřek hrobky.

Dveře se zavřely; za chvíli se ozval temný rachot.
— Bylo slyšeti kroky. Někdo se ubíral houštinami. Za
chvíli stanula u hrobky černě oděná, hustým závojem
zastřená dáma, postavou nápadně podobná Grace
Parkerové. Otevřela a vešla dovnitř.

Uplynulo asi čtvrt hodiny. Dveře se zase otevřely
a jimi vystoupili Jiří a Edvard Parkerovi, následováni
dámou.

Jiří zamkl, klíč dal do kapsy, a všichni tři opustili
hřbitov. Vsedli do svého auta a jeli na nádraží. Šofér
zanesl kufřík do prázdného oddělení vagonu, bratři se
rozloučili s dámou a ta vsedla do vozu. Za několik
minut se vlak hnul. Jiří a Edvard jeli ve svém voze
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domů. Dobrák za jízdy vzdychal, že již nikdy neuzří
hodnou miss Grace, když jede až do Illinoisu.

Dáma však vystoupila na páté stanici, vzala kufřík a
zamířila k nízkému stavení, jež stálo o samotě.

Nevešla tam však, nýbrž uchýlila se do houštin,
obklopujících hluboký rybník. Zde vypáčila kufřík,
chvatně jej prohledala a když nalezla jakousi knížku,
schovala ji pod šat. Pak hledala horlivě dále. Konečně
shodila se sebe ženský šat, strhla závoj i klobouk stál
zdě nejmladsí Parker, Richard, v černém svém obleku.
Z kapsy vyňal sbalený měkký klobouk, posadil si jej na
hlavu, části ženské toilety vložil do kufříku, zavřel jej,
ovázal provazem a potom jej hodil daleko do rybníka.

Voda zašplouchala, vysoko vystřiklá — kufřík zmizel v
hlubině.

Oklikou se vrátil Richard Parker k třetí stanici, vsedl
do vlaku a jel zase do New-Yorku.

Když přišel domů, bratři je uvítali otázkou:
„Nuže?“
„Vkladní knížku mám; však té druhé ani lístku jsem

nenalezl.“
Jiří zaklel. „Však my se přece dovíme, jak zní ono

heslo!“ zvolal hrozným hlasem. „Ten půl milionu nám
nesmi ujíti !“
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III.
NESNADNÝ ÚKOL.

V posledních letech bylo spácháno v New-Yorku
několik velikých krádeži. Jednou byl vyloupen
klenotnický závod, pak zase obchodní místnost, ze
které odneseno množství peněz z vypáčené pokladny.
Také do několika soukromých bytů se vloupali zloději,
a odešli s bohatou kořistí.

Tyto zločiny rozčilovaly veřejnost i policii do nejvyšší
míry. Všichni tajní agenti pátrali po neznámých
pachatelích; však stále bez výsledku.

Až když zasáhl Leon Clifton, bylo docíleno aspoň
nějakého úspěchu.

Léon Clifton vypátral muže, v jehož bytě nalezl několik
menších skvostů, jež byly v seznamu ukradených
předmětů. Muž, jménem Ruster, byl dopraven na
policii a podroben nejpřísnějšímu výslechu. Odpovídal
jen pokrčením rameny. Krátce poté, když noviny
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přinesly zprávu o Rustově zatčení, přišel k soudu, kam
byl Ruster zatím dopraven, jakýsi muž, jenž se vydával
za jeho bratrance; prosil, aby mu bylo dovoleno
promluviti s příbuzným. Dostalo se mu svolení.
Příchozí v přítomnosti dozorcově objal Rustera s
pláčem, a potom mu domlouval, aby přestal zapírati
a tak zmírnil svůj trest. Brzy se rozloučil, při čemž
návštěvník políbil Rustera na ústa.

Dozorce nespustil s nich očí. Náhle přistoupil k
Rusterovi, obratným hmatem mu otevřel ústa, a než
se překvapený Ruster vzpamatoval, vyndal mu z úst
malou kuličku žvýkací gumy.

Rusterův bratranec se vrhl na dozorce. Ten však
odskočil, stisknul knoflík a rázem se rozezvučely
zvonky soudní budovou.

Návštěvník vyrazil na chodbu, zde však padl do
rukou dozorců. Za chvíli byl zavřen v osamělé jizbě.

V kuličce nalezen proužek papíru, na němž bylo
napsáno tužkou: § 1. a 2.!! Zapomeneš-li na 1., užijeme
2.! Tři drápy.

Nově zatčený i Ruster znovu vyslýcháni, však oba
zarytě mlčeli.

Když Clifton o tom zvěděl, vyžádal si onen lístek a
bedlivě jej prozkoumal.

„Zapomenešdi na § 1., užijeme § 2.—“ mumlal. „Je
to tedy tajná banda, jež má svůj vlastní řád. Paragraf
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první znamená asi mlčení, paragraf druhý trest za
nedodržení paragrafu prvního. A to zajisté trest smrti;
neboť jen takovou přísností lze ovládati ničemy.

Tři drápy — hm, zdá se mi, že ta čistá společnost má
tři náčelníky.“

Chtěje se dopátrati něčeho bližšího, promluvil s
vyšetřujícím soudcem a doporučil mu, aby lstí snažil se
oba zatčené přinutiti k doznání.

Soudce s počátku nechtěl o tom ani slyšeti,
odvolávaje se na to, že takové lži nesrovnávají se s
důstojností soudcovského stavu. Posléze se přece dal
přemluvit. Dal zavolati zatčené, každého zvlášť, a
oznámil jim, že jejich mlčení jim neprospělo. Policie
prý už má v rukou náčelníky bandy. „Tři drápy“ jsou
prý již bezpečně uschovány.

„Teď už se nemusíte obávati paragrafu druhého,
když jsou náčelníci učiněni neškodnými. Při výměře
trestu bude vzat zřetel na vaše doznání.“

Však ani Ruster, a ni jeho nepravý příbuzný nedali
se vlákati do této léčky, a setrvali v mlčení. Policie
napínala všechny síly, aby vypátrala náčelníky roty,
anebo aspoň některého člena, jenž by zapomněl na § 1.
Však úspěchu neměla.

Nikoho nemrzel ten nezdar více než Léona Cliftona.
Jeho ctižádost byla raněna, když se denní listy „obuly“
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do policie a vytýkaly ji neschopnost, a při tom se
zmínily o Cliftonovi.

Vzbuzuje prý všeobecný údiv, že v New-Yorku mohou
býti ještě chytřejší lidé než Léon Clifton.

A jeden humoristický časopis dokonce si dobíral
detektiva povedeným obrázkem, k jehož textu bylo
použito starého vtipu. Léon Clifton sedí u kamen v
bačkorách, nos má ucpaný dvěma velikými zátkami, na
kolenou drží objemnou knihu. Nedaleko něho otrhanec
vybírá jeho pokladnu a se smíchem drží palec
roztažené levice u nosu. Noel Ton Flic: „Čert vem
všechny naučné slovníky! V nich prý člověk najde
všechno. A já — ač jsem už na poslední straně, ne a ne
najít ty newyorské , Tři drápy“!“

Když Clifton zahlédl obrázek, zamračil se.
„Smějte se, smějte, pak se vysměji já vám! Dokáži, že

dovedu hledat i jinde než v naučném slovníku!“
A zase byla provedena smělá loupež. Vykraden byt

známého milionáře, jenž tou dobou meškal se svou
rodinou na cestách. Na telegrafickou zprávu —;
správce jeho paláce dostával dopisy od svého pána,
věděl tedy, kde se nalézá — milionář se bez odkladu
vrátil, provázen sluhou, kterého přijal teprve před
rokem, jemuž však přes to velice důvěřoval.

Přivolaná policie stála před skutečnou záhadou. Po
spáchané krádeži byla vrata paláce, jakož i všechny
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dveře, vedoucí k milionářově pracovně zamčeny.
Krádež by byla zůstala ještě déle utajena, kdyby byl
správce paláce nenalezl na chodbě zlatý, drahokamy
vykládaný chochol indiánského náčelníka. Věděl, že
milionář má zlaté těžítko s figurkou rudocha, jež měla
takový chochol. Hned mu to bylo podezřelé; a když
na schodišti nalezl ještě proužek z balíčku bankovek,
oznámil to na policii, jež si vyžádala na milionáři
telegraficky svolení k otevření bytu.

A tu shledáno, že pracovna byla vyloupena. Později
se dostavivší milionář udal podrobný seznam
pohřešovaných drahocenných věcí, jakož i výši
ukraděné sumy. Měl na hotovosti sto tisíc dolarů, jež
také zmizely.

Policie podrobila nejpřísnějšímu výslechu všechny
osoby, bydlící v paláci. Nikdo však nemohl případ
objasniti. Ani prohlídkou bytů nevypátráno ničeho.

Když milionář zašel na policii, aby s ním mohl býti
zaveden protokol, následoval jej tam také sluha John
Daily, jenž rovněž byl vyslechnut, třebas v době
spáchané krádeže nebyl v New-Yorku. Udal, že asi
před dvěma měsíci zahlédl v průjezde paláce
neznámého muže, jenž rychle vyšel na ulici. Vrátný té
chvíle nebyl ve své loži. John Daily se chtěl zeptati na
toho muže ostatního personálu; však zapomněl na to.
Nyní prý se však domnívá, že byl ve spojení s lupiči, že

TAJEMSTVÍ RODINNÉ HROBKY
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se vloudil nepozorovaně do paláce, a že si zde pořídil
otisk klíčových otvorů. Udal také dosti určitý popis
onoho muže.

Když Glifton zvěděl o výpovědi tohoto sluhy, zamyslil
se. Nezdála se mu býti pravděpodobnou. Vždyť přece
za dne nemohl nikdo vniknouti do paláce a zde si
otisknouti tolik zámků, aniž by jej nikdo nezpozoroval!
Čím déle o tom přemýšlel, tím více se mu to zdálo
pouhou smyšlenkou, mající za účel policii uvésti na
klamnou stopu. John Daily je zde teprve rok; jeho
poctivost není tedy ještě prokázána dlouholetou
službou. Konečně se zmocnilo Cliftona podezření, že
by John Daily sám mohl býti členem roty, jež má za
náčelníky „Tři drápy“.

Stopoval tedy Johna po celou tu dobu, dokud se
milionář zdržel. A tu byl svědkem, jak John pozdravil
na ulici elegantně oděného muže. Ten mu poděkoval.
A když už se míjeli, zpozoroval Clifton, že si zavadili o
ruce, a John po té sevřel dlaň, jakoby v ní něco ukrýval.
Šel dále za ním. John strčil ruku do kapsy. Clifton
zaslechl cinkot zlaťáků. Nyní se Clifton obrátil. Zahlédl
ještě onoho pána a hned pospíšil za ním. Sledoval jej
až do 15. avenue, kde vkročil do výstavného paláce.

„Znáte snad toho pána, jenž právě vešel do tohoto
domu?“ otázal se nedaleko přecházejícího strážníka.

„Ano, mr. Cliftone. Je to mr. Parker.“
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Rozpomněl se Clifton, co slýchal o starém Archibaldu
Parkerovi, jaký je podivín, a jeho synové že žijí příliš
výstředně. Také o smrti starého věděl; rovněž také,
že Archibald Parker měl němou dceru. Bylo mu divné,
proč mladý Parker dal Johnovi na ulici peníze.

Náhle sebou trhl a zahučel: „Tři jsou, synové Parkerovi
— Tři drápy jmenoval onen lístek — byl jsem jednou ve
společnosti, kde se divili, jak mohou mladí Parkerové
tolik rozhazovat, když jim otec odměřuje přesně peníze
na útratu, a když se oni od nikoho nedluží. — Ale, ale,
Cliftone, kam jsi se dal zavěsti! Vždyť oni nepotřebují
krásti, když mají takové jmení!

Zasmál se svému nápadu. Přece mu to nedalo
pokoje, a vydal se v přestrojení na výzvědy. Štěstí mu
přálo. Viděl šoféra Parkerových, jenž vyšel z paláce
a zasedl v nedalekém baru. Clifton usedl k němu a
zabavil jej tak, že se skoro spřátelili.

Clifton se dověděl o závěti starého Archibalda, jíž
se dostalo němé dívce jen nepatrného odkazu, dále
že se Grace odebrala již na farmu v Illinoisu; sám
ji zavezl na nádraží. Potom se zmínil o bratřích, jak
nyní litují, že tak zarmucovali otce; snaží se to nyní
napraviti častou návštěvou hřbitova. Šofér je tam vozí
každodenně; domů se vracejí dosti pozdě; patrně
setrvávají dlouho v modlitbách v hrobce.

TAJEMSTVÍ RODINNÉ HROBKY
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Clifton se zeptal ještě na podrobnou adresu farmáře
v Illinoisu, načež zaplatil za šoféra ještě láhev vína a
vzdálil se.

Cestou se jej zmáhaly divné myšlenky. Nejdivnějěí
mu bylo, že Grace tak brzy po smrti otcově uchýlila
se z paláce do chudičké farmy. Což ji bratři neměli
v lásce, což ji snad sami vypudili z domu? Proč ta
nenávist? Vždyť dívka nezkrátila jejich dědictví, jsouc
obmyšlena tak skrovným odkazem!

Posléze jej napadlo, aby telegrafoval onomu farmáři
v Illinoisu. Učinil tak a dlouho čekal na odpověď, neboť
spojení s farmou a nejbližším městem bylo špatné.

Farmář dopisem oznámil, že miss Grace Parkerová u
něho není, že ji vůbec nezná, a vyslovil obavu, jela-li
opravdu do Illinoisu, že ji cestou stihlo neštěstí. Clifton
vyzvídal na nádražích nejbližších stanic.

Na páté stanici se dověděl od železničního zřízence,
že se pamatuje na smutečně oděnou dámu, jež zde
vystoupila, a potom zmířila k osamělému stavení mr.
Barisona. Ctihodný muž mu nemohl dáti o dívce
žádných zpráv, neboť ji vůbec nespatřil.

Clifton prohlížel okolí statku, a největší pozornost
věnoval rybníku a křovinám na jeho březích. V
houštině nalezl malé zlaté spínadlo. Na spínadle byl
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drobnými brilanty vyznačen monogram. Clifton brzy
rozluštil písmena: G. P.

„Grace Parkeroval“ zahučel. „Tedy zde přece byla! A
dle mého mínění je zde dosud — snad v rybniku.“

Dal by rád prohledati rybník; když však zvěděl od
mr. Barrisona, že dno jest bahnité a že rybník nelze
vypustiti, zanechal toho.

Měl nyní důkaz, že Grace Parkerova zmizela v okolí
Barrisonova statku. Proč však zde vystoupila, když
přece jela až do Illinoisu? A komu záleželo na její
smrti? Bylo pohnutkou vraždy kořistnictví, nebo snad
jiný úmysl přiměl neznámého pachatele k zločinu? —

Z opatrnosti se nikomu nesvěřil se jménem té, po níž
pátral, ani o nálezu spínadla. Nedostalo se tedy ničeho
do novin.

Přemýšlel neustále o záhadném zmizení dívky a
dospěl konečně k závěru, že snad přec jen jejím
sourozencům záleželo na její smrti. Proč — to ovšem
neuhodl…

„Dám si pozor na Parkery!“ rozhodl se Clifton. —
„Možná, že jednou ranou zabiju dvě mouchy!“

TAJEMSTVÍ RODINNÉ HROBKY
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IV.
V HROBCE.

Bratři Parkerové si opět vyjeli ke hřbitovu. Zahaleni
v pláště — bylo toho dne chladno — ubírali se mlčky
k rodinné hrobce. Vstoupili do ní, zamkli za sebou, a
vyšli asi za půl hodiny.

Po jejich odchodu vynořila se z houštin mužská
postava.

Byl to Léon Clifton, přestrojen za starce.
Tichými kroky se bral ke vchodu hrobky. Tu se něco

zalesklo pod kamennými stupni. Clifton se sehnul a
zdvihl malou figurku. Trhl sebou a široce rozevřel oči.

V ruce držel ze zlata zhotovenou figurku Indiána,
jemuž však scházel chochol. Právě taková figurka byla
mezi předměty, ukradenými v domě milionářove.

Protože Clifton bedlivě prozkoumal okolí hrobky
dříve než sem bratři přišli, a teprve po jejich odchodu
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tohle nalezl, bylo jisté, že tuto sošku ztratil některý z
Parkerů, když vycházeli z hrobky.

Hned si připomněl Clifton, jak tehdy na ulici dal ]iří
Parker Johnu Dallymu peníze nenápadným způsobem.
Daily byl sluhou milionáře — — „haló, Léone !“ zahučel
detektiv, „tentokrát jsi zachytil pravý konec nitky !“ —

Spokojen opustil hřbitov. Uvažoval takto:
Bratři Parkerové jsou již dávno vůdci zlodějské

bandy, oni jsou ty „Tři drápy“. Členové roty páchají
smělé loupeže, náčelníkům odvádějí svou kořist, a ti ji
ukládají do rodinné hrobky jako do nejbezpečnějšího
úkrytu. Proto mohli Parkerové za života otcova utrácet
a při tom se nedlužit! Že krádež u milionáře byla
spáchána, když Parkerové uvázali se již ve značné
dědictví, nepadá na váhu.

Clifton byl přesvědčen, že bratři Parkerové by se
nevzdali svého vedení ani tehdy, kdyby měli třebas
desateronásobný majetek. Uvykli již tomuto způsobu
získávání peněz, a neradi by se vzdali takového zdroje
mimořádných příjmů.

Podezření na bratry Parkerovy bylo podporováno již
několika důkazy, jež však se nezdály Cliftonovi dosud
rozhodujícími.

Proto si umínil, že je překvapí v hrobce.
Byl to odvážný podnik — jeden proti třem, Parkerové
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jistě bývají ozbrojeni však Clifton si nechtěl
vyžádati pomoc, obávaje se, že by se mu plán nezdařil.

Opatřen vším potřebným, zašel k večeru téhož dne
opětně na hřbitov a ukryt v houštinách u hrobky
Parkerových, očekával, až nastane tma …

Posléze odešel poslední návštěvník hřbitova.
Všechny vchody byly uzavřeny; noční hlídači započali
svou obchůzku.

Clifton vyčkal, až minuli jeho úkryt, pak důkladně
ohledal zvláštní zámek, a seznal, že jej dovede
odemknouti. Podle otisku, jejž si zhotovil, vyhledal ve
spoustě klíčů jeden zcela volný, kterým otevřel dveře.

Vstoupiv do temného prostoru, zamkl za sebou.
Nyní rozžehl svou elektrickou svítilnu, nechávaje ji

téměř celou zakrytu. Bledé světlo jen spoře ozařovalo
vnitřek hrobky. Strop a stěny tvořily jakousi báň, jež
byla natřena černou barvou.

Nebylo zde ani oltáře, ani lampy, ani sedadla.
Podlaha byla z černé žuly. Uprostřed se nalézal

veliký, bílý obdélník, na němž byla upevněna umrlčí
lebka z černě napouštěné slonoviny. Tu byl vchod do
vlastní rodinné hrobky podivínského Archibalda
Parkera.

Clifton ohledával kryt, nenalezl však nejmenší
štěrbiny. Černá žula a bělostný mramor obdélníku byly
jakoby slity v jeden celek.

TAJEMSTVÍ RODINNÉ HROBKY
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Clifton vrtěl hlavou. Byl přesvědčen, že zlodějská
skrýš nalézá se tam dole, že tedy musí zde býti snadno
přístupný vchod.

Vyndal své kladívko a začal jím na různých místech
lehce ťukati. Znělo to všude dutě.

Detektiv se náhle sklonil k černé lebce a posvítil si
na ni.

Její povrch byl ohmataný. Chytil lebku oběma
rukama a mocně ji k sobě táhnul. Nehnula se však.

Začal ji tedy tlačiti dolů — zase bez výsledku.
Konečně se snažil uvésti ji do krouživého pohybu — a

hle, lebka se začala zvolna otáčeti. Současně zdvihala
se bílá deska do výše.

Clifton otáčel lebkou tak dlouho, až deska vystoupila
do výše asi půl metru. Potom seskočil a spatřil pod
deskou tmavý otvor, z něhož zavanul dusný, mrtvolně
páchnoucí vzduch.

Posvítil si do hloubi a zahlédl u roubení kamenné
stupně, jež vedly do vlastní hrobky.

Skrčil se a odhodlaně se postavil na první stupeň.
V tom zazněl z hloubi tlumený vzdech.

„Ač byl Clifton skutečně „bez hany a bázně“, neubránil
se lehkému zachvění.

Sečkal chvíli. Když však se již nic neozvalo, dodal si
odvahy a kvapně sestupoval po schodech.
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Octl se v nízké kobě, jejíž strop i stěny byly vyzděny
a vycementovány. V jedné stěně byla zasazena zvláště
sestrojená ventilace, jež umožňovala přiměřené
větrání hrobky.

V každém koutě byl umístěn kamenný podstavec a
na nich spočívaly černé kovové rakve. Uprostřed bylo
takových podstavců ještě několik; ty však dosud čekaly
na rakve.

Clifton přistoupil nejdříve k rakvím, jež svým
vzhledem se zdály nejstarší. Na jedné četl vyryté
písmo, jež hlásalo, že zde odpočívají tělesné ostatky
otce Archibalda Parkera; ve druhé byla jeho matka.

Clifton přečetl nápis také na rakvi manželky
Archibaldovy. Á když se blížil ke čtvrté rakvi, dosud
zachovalé, v temném koutě za podstavcem se ozval
šramot. A zase něco vzdechlo.

Cliftonovi prudce zabušilo srdce. Pustil do kouta plný
proud světla a zvolal chvějícím se hlasem: „Kdo tu?“

Náhle se vynořila za podstavcem černě oděná žena,
jejíž obličej měl příšerný vzhled.

Bylo viděti pouze čelo a vpadlé, vyděšené oči; líce,
nos, ústa a brada ztrácely se pod jakýmsi košem z
černé, hustě mřížkované látky.

„Kdo jsi?“ zvolal Clifton chvějícím se hlasem.
Zena tichounce zaúpěla a zdvihla k němu bílé,

vyhublé ruce; v zápěstí obou byl uvázán dlouhý provaz.
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„Mluv: kdo jsi?“ opětoval Clifton, a zhostiv se zatím
bázně, přistoupil k záhadné bytosti.

Opět zaúpěla a ukázala na zakrytá ústa.

Clifton nabyl nyní zase klidné rozvahy. Postavil svítilnu
na rakev, a oběma rukama začal ohledávati ten divný
obvaz, jenž kryl obličej neznámé. Brzy nalezl zvláštní
zauzlení, jež nebylo lze rozvázati. Vyňal tedy z kapsy
ostrý nůž, a přeřízl pásek, jenž přidržoval obvaz k
obličeji.

Zena si oddechla a otevřela ústa.
„Nuže, kdo jste?“ vyzvídal Clifton.
Zavrtěla hlavou, ukazujíc na ústa. Porozuměli Je

němá. A jako blesk prolétla mu hlavou myšlenka.
Bratří Parkerové měli také němou sestru!

„Miss Grace Parkerová!“ zvolal, dívaje se jí pátrávě
do oči.

Jemný úsměv jí pohrál obličejem. Pokynula hlavou.
Neptal se jí už. Sklonil se k jejím rukám, a dvěma řezy
zprostil ji provazů, jež byly upevněny druhým koncem
v kruhu na podstavci. Provazy byly jen tak dlouhé,
že uvězněná sice mohla vstáti, avšak nemohla se od
postavce ani na krok vzdáliti.

Clifton ji vzal pod paží a šetrně ji zavedl k prázdnému
podstavci, kde ji posadil. Potom se jí otázal, jak se sem
dostala, kdo ji zde uvěznil a za jakým účelem.
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Na všechny jeho otázky vrtěla hlavou a krčila
raměny.

Clifton jí podal zápisník a tužku, a žádal ji, aby svou
odpověď napsala. Ona se však zdráhala, smutně se na
něho dívajíc …

Porozuměl. Byl nyní jist, že bratři ji sem uvěznili, a
že ve své šlechetnosti je nechce obviňovati.

Pokrčil rameny, a již se Grace nevyptával.
Svítě do všech koutů, oklepával stěny i podlahu

hrobky, pátraje po tajné skrýši. Však nenalezl ji. Potom
prohlížel také podstavce, rovněž bez výsledku.

Vrtě hlavou, stanul a zamyslil se. Grace se dívala na
něho s údivem. Nevěděla, kdo je ten muž, co zde hledá;
však nebála se jej.

Clifton sebou náhle trhl, směle přikročil k rakvi děda
dívčiny. Posvítil si na ni, a shledal, že víko je upevněno
šrouby, jichž hlavy byly však ve žlábku lesklé a lehce
otlačené.

Usmál se. To byly stopy, jež nasvědčovaly, že víko
bylo nedávno odšroubováno. Podíval se na druhou
rakev a také zde nalezl ony stopy. U dvou ostatních
toho nebylo.

Vyndal nůž, jehož jedno želízko bylo jako dlátko, a
začal vytáčeti šrouby. Brzy odklopil víko a úsměv
spokojenosti ozářil jeho obličej. V hlavách rakve byla
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setlelá lebka a úlomky rozpadávajících se kostí;
ostatek byl vyplněn zlatými a stříbrnými skvosty, jež
svítily zasazenými drahokamy.

Podíval se do druhé rakve. Také její obsah byl týž.
Clifton zde nalezl mnoho skvostů z nedávné loupeže v
bytě milionáře.

Obrátil se ku Grace, jež se na něho dívala truchlivě a
otázal se: „Věděla jste o tom, miss?“

Sklonila hlavu, jakoby byla přeslechla jeho otázku.
Přiklopil zase víka, a podíval se na hodinky.
Bylo již deset hodin …
Nestaraje se o dívku, chystal se ke spaní. Položil na

zem svůj silný, teplý plášť, aby mu byl ložem. Hned
však jej zase zdvihl a s úklonou nabídl dívce. Byloť ve
hrobce citelné chladno, a ona byla oděna jen lehce. Co
zimy zde už asi vytrpěla, ubohál

Vděčně přijala Grace plášť, uchýlila se do kouta, a
tam se zabalila do pláště, jenž ji brzy příjemně za* hřál.
Usnula …

Clifton také brzy spal — a necítil zimu; opatřil se
vlněným spodním šatem, připraviv se takto na nocleh
v nepříjemném ovzduší hrobky.

Když se probudil, jeho hodinky ukazovaly šestou.
Ohlédl se po dívce. Ta dosud tvrdě spala.

Tiše přikročil k rakvím rodičů Archibaldových,
sejmul víka, z jedné rakve vybral skvosty, vložil je do
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druhé — bylo tam ještě dosti místa — načež víko zase
přišrouboval.

Po té malou, však znamenitou pilkou prořízl ve druhé
rakvi po straně malý otvor.

Když byl hotov, Grace se právě probudila.
Clifton rychle přiklopil rakev.
Pozdravil Grace, jež mu se smutným úsměvem

poděkovala. V Cliftonovi se ozval hlad. Vyňal tedy ze
šatu opletenou lahvičku s vínem, krabičku masitých
konserv, a několik sucharů. Nejdříve nabídl dívce, jež
vděčně přijala; zejména vínem jí dobře posloužil. Pak
snědl zbytek. —

Podíval se na hodinky. Bylo již sedm. Přistoupil ke
Grace, vzal ji za ruce a řekl: „Miss, nenutím vás, abyste
na někoho žalovala. Však spravedlnost pozná i bez
vašeho přispění vinníky. Jenom o něco vás žá# dám:
když mi nechcete býti nápomocna, abyste mi aspoň
nepřekážela! Jste šlechetná, zapomínáte na hroznou
křivdu, jaké se na vás dopustili; snad byste dokonce
chtěla své nepřátele i zachrániti. Toho nečiňte, miss;
ponechte osudu volné ruce!“

Naléhal na ni tak dlouho, až mu přislíbila, když ji
znovu a znovu ujistil, že nebude vinna potrestáním
jejích bratří.

Potom řekl: „Jest mi líto, miss, musím vás však zase
uvázati!“
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S truchlivým úsměvem přistoupila k podstavci, na
němž spočívala rakev jejího milovaného otce. Clifton jí
dal na obě ruce provazy, a přiložil také na obličej onen
zvláštní obvaz. Nebylo mu již záhadou, jaký je jeho
účel; pochopil, že tímto opatřením byl utlumen nářek a
vzdechy ubohé uvězněné, takže nemohly proniknouti z
hrobky.

Nyní vystoupil po schodech nahoru a otáčením
šroubu ze spoda spustil mramorovou desku, až přilehla
k okrajům vlastní hrobky.

Pak odklopil vyprázdněnou rakev, na její dno složil
svůj plášť, ostrou pilkou přeřezal šrouby, jejich hlavice
zatlačil do otvorů ve víku, vlezl do rakve a víko opatrně
poklopil.

Na plášti se mu leželo pohodlně, rakev také byla
dosti prostorná; proříznutým otvorem vnikalo sem
dosti vzduchu, takže se nemusil obávati zadušeni.

Drže v každé ruce revolver, trpělivě očekával
rozhodnou chvíli…
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V.
NETVOR V PASTI.

Teprve odpoledne se ozval nahoře slabý šramot. Bylo
slyšeti, jak se dvéře hrobky otevřely a zase zavřely.

Nad hlavou Cliftonovou duněly kroky …
Pak zaznělo slabé skřípání šroubu. Deska stoupala.
Po stupních sestupovali bratři Parkerové; nejmladší

držel v ruce malou svítilnu.
Jiří Parker přistoupil k sestře, vyňal z kapsy krajíc

chleba a láhev s vodou. Když jí snímal obvaz, aby
mohla pojisti, zavrtěl hlavou. Zdálo se mu, že je jinak
uvázána, než obvykle. Než, brzy se upokojil, že to snad
včera sám tak uvázal. Zbavil ještě sestru provazů, a
zavolal hrubě: Jez!“

Poslechla, majíc v očích slzy.
Když snědla chléb, a vypila vodu, ozval se zase
Jiří:
„Rozhodla jsi se již? Napíšeš nám to heslo?“
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Podívala se na něho zoufale a zavrtěla hlavou.
Jiří zaklel.
„Tedy tě k tomu donutím ! Připomínám ti poznovu,

abys se umoudřila; jinak toho budeš litovati! Nuže,
vyhovíš?“

Zase zavrtěla hlavou.
Jiří vytáhl z kapsy krabičku.
„Mám tu ocelové špendlíky. Jestli nám neprozradíš

heslo, budu ti je vrážeti pod nehty!“
Zachvěla se a začala příšerně skučeti, nemohouc

článkovitou řečí vyjádřiti svůj strach.
„Mlčí“ zakřikl ji Jiří surově.
Chytil obvaz a tak jej pevně přitáhl k obličeji ubohé,

že sotva dýchala. Její sténání se dusilo v látce.
„Tedy ještě jednou: napíšeš?“
Neodpověděla, nýbrž sklonila hlavu.
Vzal provazy a chystal se jí spoutati ruce.
Chytila jej náhle za ruku a učinila posuněk, že chce

psáti.
Ušklíbl se.
„To je dost! Však jsem věděl, že to bude učinkovat!“
Podal jí zápisník a tužku. Chvějící se rukou napsala

tam několik řádek.
Jiří vytrhl jí zápisník z ruky. Sotva však přelétl písmo,

znovu zaklel.
„Slyšte, co ta umíněná napsala!“ obrátil se ke svým
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sourozencům. A zlostí třesoucím se hlasem předčítal:
„Bratří, smilujte se! Nežádejte toho ode mne!
Přísahala jsem otci, že hesla nikomu neprozradím!
Netýrejte mne, pro Boha vás prosíml Rozpomeňte se,
že je tu přítomen náš drahý nebožtík!“

Zuřivě mrštil zápisníkem o zem.
„Ty tomu chceš — tedy žádné slitování! Peníze musí

býti naše — a také budou!“
Grace ukázala na zápisník. Však Jiří jej odkopl do

kouta.
„Nic nebudeš psát! Aspoň teď nel Dostaneš jej zase

do ruky, až tě mučení donutí k povolnosti!“
Jako dravec vrhl se na sestru, povalil ji k zemi a

rychle ji spoutal provazy.
„Podržíte mi ji!“ kázal svým bratřím.
Poklekli u dívky, jež sebou hrozně zmítala.
„Jiří,“ ozval se teď nejmladší Richard, „snad by toho

nebylo ani potřebí. Nalezli jsme v jejích šatech
šifrovaný lístek, také knížku, obsahující klíč — snad se
nám podaří písmo rozluštiti — vkladní knížku máme —
heslo si najdeme —“

„A což když to rozluštíme? Co jsme se už namořili
— a klíč ne a ne objevit! Nemám chuti čekat na ten
půl milionu snad celý rok, nebo i déle! K čemu to?
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Však ona to heslo napíše ještě dnes — zítra jsou peníze
naše pryč s nemístnou útrpností !“

„Vždyť je to ale naše sestra!“ ozval se zase Richard.
„Dcera muže, který nás odbýval žebráckou almužnou

a potom nás ještě připravil o půl milionu! Potřebuje
ženská tolik peněz? Už ani muk, Richarde!“

Vyňal špendlík, špičku jeho vložil pod nehet palce
dívčina a prudce jej zarazil.

Vytryskla krev, ubohá oběť surovosti a ziskuchtivosti
zaúpěla a krutou bolestí sebou zmítala.

„Jeden už máš! Teď ještě druhý! Uvidím, jak dlouho
setrváš ve své zatvrzelosti!“

Vtom v pozadí hrobky zaduněla mocná rána, jako když
kov uhodí o kámen.

Parkerové se zděšeně ohlédli, a strnuli hrůzou.
Víko rakve jejich babičky se válelo na dlažbě.

Nejmladší Richard vyskočil a zaměřil ke schodům.
Však vtom vztýčila se v rakvi mužská postava, jež

zvolala hrozným hlasem: „Stůj! Sice střelím!“
A v příštím okamžiku seskočil na dlažbu Clifton, míře

oběma revolvery.
„Zrada!“ zařval Jiří. „Zabte jej, toho špehouna!“
Však bratří se nehýbali. Báli se revolverů. Byli proti

němu bezmocni, neboť neměli zbraně.
„Parkerové, vzdejte se!“ zvolal Clifton, a zvolna se k
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nim blížil. „Jakýkoliv odpor je marný. Zdvihněte ruce
do výše a postavte se obličejem ke stěně! Kdo
neposlechne, nebo se pokusí o odpor, dostane olovo do
těla!“

Skřípajíce zuby, byli nuceni učiniti, jak jim Clifton
poručil.

Detektiv vyndal troje pouta. Nejdříve spoutal
Richarda, potom Edvarda.

Nebyl ještě ani hotov, když se Jiří náhle vymrštil,
uchvátil nedaleko ležící kovové víko rakve a
bleskurychle se jím zakryl jako štítem.

„Master, žádné hloupostil“ zvolal Clifton, překvapen
jeho bystrostí. „Nezahrávejte si s takovými věcmi, ať se
neoctnete pod víkem rakve!“

Snažil se jej zaskočiti. Však Jiří se otáčel tak rychle,
že Clifton stále viděl jen víko rakve.

Tak se dostal Jiří až ke schodům. Vyběhl na ně
pozpátku.

Clifton v obavě, aby mu neutekl, vypálil naň několik
ran, zaměřiv hodně nízko, aby kule stihla jen nohy.

Však olovo se odráželo od kovového štítu.
Jiří byl již u náhrobní desky, jež byla vztyčena do výše

asi půl metru. Clifton vyskočil na druhý stupeň, chtěje
zachytiti víko a s ním strhnouti dolů Jiřího.

Ten však náhle vrazil do něho víkem tak prudce, že
Clifton sletěl pozpátku na dlažbu.
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Jiří odhodil víko na Cliftona, uvedl šroub v pohyb, a
zatím co se deska snižovala, kvapně prolézal otvorem,
jenž se stále úžil.

Clifton však nechtěl, aby mu tak nebezpečný zlosyn
uprchl. Vymrštil se a úžasným skokem octl se na
schodech, vztahuje před sebe ruce.

Jiří již vylezl po břiše z hrobky. Jen levá noha ještě
spočívala holení na roubení.

Clifton jej zachytil za kalhoty a vši silou táhl k sobě.
Vtom deska zapadla, zazněl divný chrupot —

strašlivý výkřik.
V uzavřené hrobce bylo viděti část nohy; po kamení

proudila krev.
Jiří byl chycen a jeho noha byla na padrť.
„Sám tomu chtěli“ zamumlal Clifton, a hned uvedl

šroub v opačný pohyb.
Deska se zase zdvihla. Jiří byl v mdlobách; pohled na

jeho nohu byl strašlivý.
„Uzdraví-li se, bude mrzák!“ zahučel Clifton.
Seběhl dolů, zbavil Grace Špendlíku, obvazu i

provazů, a vyvedl ji ven. Když uzřela Jiřího, div
neomdlela.

Clifton vyšel s ní ven, zamkl dvéře hrobky, před
hřbitovním vchodem usedl s Grace do auta a jel na
policii. Zde svěřil dívku péči ženy vrátného, kvapně
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promluvil s ředitelem — a za chvíli ujíždělo tryskem
několik aut ke hřbitovu.

Ředitel, Clifton, množství agentů a lékař pospíchali k
rodinné hrobce Archibalda Parkera.

Lékař vyšetřil stav Jiřího a prohlásil, že úplně
roztříštěná noha musí býti co nejdříve amputována,
než se dostaví smrtící sněť. Přinesena nosítka z umrlčí
komory, na ně naložen Jiří, a několik agentů jej dovezlo
do nemocnice.

Ostatní vešli do hrobky. A teprv zde pověděl Clifton
vše, co učinil. Prohlásil, že bratří Parkerové jsou
náčelníci lupičské roty, oni že jsou ty „Tři drápy“.
Ukázal potom uloupené skvosty, pro něž nemohlo býti
bezpečnější skrýše. Konečně se zmínil o Grace, kterou
zde bratří věznili, aby z ní vynutili nějaké heslo, jehož
je třeba k vyzvednutí půl milionu dollarů.

Sepsán na místě protokol, spoutaní Parkerové
odvedeni do aut a posléze vyneseny i všechny skvosty.

Zatčení i lup dopraveni na policii v největší tajnosti.
Potom vykonána prohlídka paláce Parkerů. Zde
nenalezeno nic podezřelého. Když však Clifton otevřel
pokladnu, kromě velikého obnosu ve zlatě i v papírech
spatřili také několik hrud zlata, stříbra, a plnou
krabičku drahokamů.

Clifton hned usoudil, že jsou to pozůstatky
ukradených skvostů. Parkerové po částkách donášeli je
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z hrobky domů, kameny vylámali, kovy roztavili, načež
je zpeněžili. V New-Yorku je dosti obchodníků, kteří
kupují i takové věci, neptajíce se, odkud jsou; jen když
mají při tom pěkný zisk.

Dále byla nalezena zde vkladní knížka na jméno
Grace Parkerové, malá knížečka filosofického obsahu a
lístek papíru, popsaný šiframi. A ještě jedna knížečka,
kde byla uvedena různá data — a při nich penežitý
obnos. Clifton se rozpomněl, že data se hodí na dny,
kdy byly v New-Yorku spáchány smělé loupeže.
Vedlejší číslice pak ukazovaly konečný zisk z těchto
krádeží. V zápisníku byl také jakýsi řád o několika
paragrafech, podepsaný „Tři drápy“. A posléze asi
dvacet jmen s podrobnými adresami a různými
poznámkami.

Clifton četl zde jména: Ruster a John Daily.
Podle adres se snadno zmocnili všech darebáků — a

tak byla v několika dnech celá rota za mřížemi, kromě
nejvyššího náčelníka.

Jiří Parker ležel totiž v nemocnici, kde mu odňali
nohu. Jeho stav byl velice vážný, neboť ukazovaly se
příznaky otravy krve.

A skutečně — Jiří Parker za několik dní zemřel.
Hlavní líčení bylo očekáváno v celém New-Yorku s

nesmírnou dychtivostí. To zde ještě nebylo, aby synové
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milionáře, pozdější dědici velkého majetku, byli
náčelníky sprostých zlodejů a lupičů.

Edvard a Richard Parkerové před soudem upřímně
všechno doznali. Jak byla-jejich banda zorganisována,
kolik jim vynášely jejich zločinné podniky, a jak si
počínali, aby se nic neprozradilo.

Dále vyprávěli, jak se Jiří dověděl o tajném otcově
odkazu, a co si vymyslil, aby se zmocnil půl milionu
dolarů. Vylíčili plán, dle něhož se pracovalo, a jenž se
tak skvěle zdařil.

Každý myslil, že Grace odjela do Illinoisu, zatím však
byla vězněna v hrobce, kam byly přeneseny také
ukradené skvosty. Grace měla býti hrozbami a
strádáním donucena k prozrazení hesla, a když
odporovala, chtěl ji Jiří mučením k tomu donutiti.

A když jeden z porotců projevil podezření, že Archibald
Parker byl snad násilně zbaven života, doznal Richard,
že jej Jiří skutečně otrávil. Sice se s tím bratrům
nesvěřil; však Richard se dopátral důkazů.

Exhumací mrtvoly byl zjištěn skutečně zločin; v
útrobách nebožtíka byl nalezen jed.

Když při hlavním líčení Clifton vypovídal, byli
posluchači nejvýš rozechvěni. A když líčil utrpení
ubohé dívky, jež nyní těžce stůně, obecenstvo začalo
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vykřikovati a hroziti netvorům se jménem Parker.
Málem by bylo došlo k lynchování.

Výrok soudu zněl: doživotní žalář oběma Parkerům a
dlouholeté vězení ostatním členům roty.

Následující noci vniklo do rodinné hrobky několik
mužů, vyvlékli odtud mrtvolu Jiřího a pověsili ji na
stromě.

Tak ztrestal lid ukrutného bratra za týrání němé
sestry !

Grace Parkerová se uzdravila a stala se dědičkou
veškerého majetku otcova. Onen osudný půl milionu
chtěla odkázati dobročinným účelům; však v nemoci
zapomněla heslo, jakož i jak lze najiti klíč k němu.

A bez hesla banka nic nevydá.
Zase to byl Clifton, jenž zde přispěl. Dal si mnoho

práce, až posléze rozluštil tajné písmo.
Heslo znělo: „Krajem bloudím neznámým a

temným.“
Peníze byly vyplaceny a odevzdány, komu je Grace

určila.
Clifton byl zase zahrnován pochvalou za svůj důvtip

a za svou neohroženost.
Ve hrobce nalezené skvosty vráceny jejich

majitelům. Od každého dostal Clifton vzácný dar jako
čestnou odměnu.

Grace Parkerové stal se upřímným přítelem, a často

42



ji doprovodil do rodinné hrobky, kde byla tak dlouho za
živa pohřbena.
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