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I

Bylo parné odpoledne a slunce stále nemilo-srdně vysílalo
své jasné, žhoucí paprsky na New-Yorkskou dlažbu, když
do budovy policejního ři-ditelství mdlým, namáhavým
krokem vepotácel se muž v obleku sluhy, který ihned
vzbudil pozornost všech, kdož jej viděli.

Obličej muže byl bledý, vyděšený, jakoby se mu
právě bylo něco hrozného přihodilo a oči jeho bázlivě
upíraly se na neznámé osoby, které jej zvědavě obstoupily.

Byli to sluhové řiditelství, agenti policejní i
neúředníků, který právě spěchal chodbou do jiné
kanceláře.

Všichni s úžasem a účastenstvím hleděli na muže,
jehož ruce byly potřísněny rudými, krvavými skvrnami.
Tyto skvrny bylo lze zříti i na obleku neznámého.

Čapka jeho, pošinuta do týla, měla na štítku značku
banky „Southern Steel Company“.

Poněvadž záhadný příchozí ničeho nemluvil a jen
oči jeho těkaly po tvářích neznámých osob, které ho
obklopovaly, oslovil jej jeden ze sluhů:

„Čeho si přejete, příteli?“
Oslovený upřel na sluhu své šedé oči a po malé chvíli

odpověděl s patrným namáháním:
„Musím mluviti s řiditelem tajné policie s mr.

Wardem. Jest zde?“
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„Ovšem že jest. Pojďte, uvedu vás k němu.“
„Vám se asi něco hrozného přihodilo, milý muži,

není-li pravda?“ tázal se jeden z policejních agentů, malý,
hrbatý mužíček se slídivýma očima.

Neznámý neodpověděl. Vykročil těžce a následoval
sluhu, který stoupal po širokých kamenných schodech do
prvního poschodí.

U dveří řiditelovy kanceláře se zastavili.
„Počkejte chvíli“ řekl sluha, „ohlásím vás.“
Neznámý muž opřel se o zeď a čekal.
Za malý okamžik vrátil se sluha a nechav dveře

kanceláře otevřeny, pobídl neznámého:
„Vejděte, řiditel vás očekává.“
Muž se vzchopil a oddechnuv si, vešel do dveří, které

sluha za ním zavřel.
Stál nyní ve vzdušné, elegantně upravené kanceláři

řiditele tajné policie.
Řiditel sám seděl v pohodlném křesle u svého

krásného psacího stolu, na němž rozloženo bylo plno knih
a papíru, a upíral své přísné oči, ozdobené zlatým skřipcem
na příchozího.

Tento nehýbal se od dveří. Sundal s hlavy svou čapku
a držel ji v ruce, nemoha najiti slov, kterými by vypověděl,
proč vlastně přichází.

Řiditel zpozoroval chvění neznámého a dle celého
jeho neuspořádaného zevnějšku soudil, že jedná se o
hrozný zločin, jehož se neznámý buď sám dopustil, nebo
jeho obětí byl.
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„Nuže, co vás ke mně přivádí?“ oslovil jej vlídně,
chtěje dodati mu odvahy.

„Strašlivý případ, který právě se mi přihodil!“
odpověděl muž.

„Kdo jste? Jaké jest vaše jméno?“
„Jmenuji se James Booth a jsem sluhou bankovního

závodu „Southern Steel Company“. Značka této firmy na
mé čapce dokazuje mou výpověď,“ odvětil sluha, ukazuje
řiditeli svou čapku.

Tento pokývl hlavou.
„Co se vám přihodilo? Vypravujte!“
„Smím se dříve posaditi? Sotva stojím už na nohou.“
„Zajisté, posaďte se!“ A řiditel pokynul mu k

jednoduché židli, stojící u dveří.
James Booth sklesl na židli a když se poněkud zotavil,

počal vypravovati:
„Jsem již dlouhá leta zaměstnán jako sluha v bance,

jejíž jméno jsem před chvíli udal. Dnes byl jsem poslán s
větší sumou peněz na poštu, abych je dle adresy odeslal.“

„Jak velká suma peněz to byla?“ přerušil jej řiditel.
„15.000 dollarů v bankovkách,“ zněla odpověď. „Toť

suma značná,“ prohodil řiditel.
„Měl jsem peníze uloženy v kožené brašně se značkou

jmenované bankovní firmy, značkou takovou, jaká nalézá
se na mé čapce,“ pokračoval James Booth. „Brašna byla
upevněna na širokém řemeni, který jsem měl kolem krku
přehozený, a já ve strachu, abych svěřené mi bankovky
neztratil, držel jsem stále brašnu v ruce.“
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James Booth se zamlčel a přejel dlaní čelo.
„Vypravujte rychleji,“ pobízel řiditel.
„Parno dnešního dne unavilo mne tou měrou, že jsem

byl nucen usednouti na lavičku v parku, kterým jsem se na
poštu ubíral. Chtěl jsem si jen malou chvíli odpočinouti,
ale poněvadž jsem již po několik nocí nespal, jsa v bance
noční službou zaměstnán, počal jsem následkem vedra a
únavy dřímati. Kolem bylo úplné ticho, nikdo nešel a ani
lístek se nehnul, takže brzy usnul jsem tvrdým a hlubokým
spánkem.

Náhle pocítil jsem ve spaní, že se někdo dotýká mé
ruky, položené na brašně s penězi, cítil jsem, kterak mou
ruku cizí ruka s brašny odstraňuje, ale ač jsem se vší silou
namáhal, nemohl jsem se vzchopiti a otevříti oči. Až
přesmyknutí řemenu od brašny, který zavadil o mou
hlavu, přivedlo mne k úplnému vědomí a já, nejvyšší
úzkostí jat, zachytil jsem řemen a otevřel oči.“

James Booth opět se zamlčel.
„Dále, jen dále,“ pobídl jej opět řiditel, který napjatě

poslouchal.
„Přede mnou stál neznámý muž, který držel jednou

rukou brašnu s penězi, druhou snažil se řemen, na němž
byla upevněna, uvolniti. Pochopil jsem okamžitě co se děje
a zoufale počal jsem svěřený sobě majetek před lupičem
brániti. Ale nešlo to lehce, neznámý muž měl obrovskou
sílu. Volal jsem o pomoc, ale nikde nebylo živé duše.
Každý skrýval se před horkými paprsky slunečními a park
byl úplně liduprázdný. Tato okolnost posilovala lupiče,
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který nechtěl svůj lup pustiti. V nejvyšším zoufalství
nevěda ani co činím, chtěje za každou cenu peníze
zachrániti, vytáhl jsem z kapsy svůj nůž a počal jím zuřivě
lupiče bodati do rukou, chtěje jej přinutiti, aby brašnu
pustil. V tom okamžiku dostal jsem však sám prudkou ránu
do hlavy, po níž pozbyl jsem vědomí.“

James Booth po těchto slovech díval se mlčky,
vytřeštěně před sebe, jakoby dosud viděl před sebou státi
neznámého lupiče.

„A když jste vědomí opět nabyl?“ přerušil řiditel jeho
mlčení.

„Když jsem vědomí opět nabyl, byl zlosyn už pryč
a s ním i brašna s penězi. Na místě, kde se strhla prudká
rvačka mezi mnou a jím, kde s vynaložením všech sil a s
nebezpečím života bránil jsem cizí, mně svěřené peníze,
zbyly jen krvavé skvrny z ran, jež jsem mu svým nožem
do rukou zasadil, skvrny, které potřísnily i mé ruce a můj
oblek.“

Oči řiditelovy sklouzly na zkrvavené ruce sluhovy.
„Aniž bych se byl umyl, spěchal jsem, abych co

nejdříve udal zločin a vymohl si stihání lupiče,“ dokončil
James Booth své vypravování.

„Ví již banka, u níž jste zaměstnán o loupeži?“
„Nikoli. Sel jsem přímo na policii.“
„jak vyhlížel neznámý zlosyn? Dovedete ho popsati?“
„Ano, pamatuji se na něho velmi dobře. Vidím stále

před sebou jeho vysokou silnou postavu, obličej snědý, s
velkým, silně zahnutým nosem. Vlasy onoho muže byly
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černé, krátce přistřižené, obličej oholený, pouze pod
nosem měl silné, černé kníry. Byl oblečen velmi slušně,
ba elegantně v oblek z tmavé látky, na hlavě měl měkký,
černý klobouk.“

„Můžete snad udati nějakou zvláštnost, které byste si
byl u neznámého povšiml, dle níž by mohl býti poznán?“

„Nepamatuji se na nic zvláštního.“
„Byl jste tedy přepaden a oloupen o velkou sumu

peněz, jež vám byly svěřeny. Případ jest dosti neobyčejný,
poněvadž se stal za bílého dne. Odvážný tento lupič nesmí
nám však uniknouti,“ řekl řiditel a stiskl knoflík
elektrického zvonku.

Okamžitě vešel do kanceláře sluha, čekaje na řiditelův
odkaz.

„Pošlete ihned Smitha k mr. Léonu Cliftonovi, že
prosím, aby mne bez meškání v důležité záležitosti
navštívil,“ zněl rozkaz.

Sluha se uklonil a odešel.
Policejní řiditel přecházel kanceláří očekávaje

Cliftona.
Chvílemi zastavil se u Jamese Bootha, vyptávaje se jej

na některé podrobnosti loupeže.
James Booth seděl nepohnutě na své židli, odpovídaje

na otázky řiditelovy velmi skoupě. Zdálo se, že jest líčením
nedávno prožité hrůzy úplně vysílen.

Neuplynula ani celá hodina, když po lehkém,
zběžném zaklepání na dveře, vstoupil do kanceláře
řiditelovy detektiv Léon Clifton.
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Stihlý, elegantní Clifton byl oděn jako vždy se
gentlemanským vkusem, v ruce nezbytnou cigarettu. S
úsměvem podával mr. Wardovi pravici, zatím co tento
radostně, pln nedočkavosti jej vítal.

„Čekám na vás s napjetím, drahý příteli, a jsem
skutečně potěšen, že vás již vidím.“

„Co máte pro mne nového?“ tázal se Clifton.
Policejní řiditel pověděl v krátkosti co se přihodilo a

poukázal Cliftona s nutnými otázkami k Jamesu Bootovi.
Bankovní sluha, slyše jméno slavného detektiva, upřel

hned při jeho vstoupení do kanceláře na něho své oči a
neodvracel je, jakoby spásu svou od elegantního tohoto
muže očekával.

Také Léon Clifton pronikavým, bystrým svým
zrakem zadíval se na Jamesa Bootha, při čemž lehce svraštil
čelo.

„Nuže, drahý Cliftone, co říkáte této záležitosti?
Doufám, že stíhání odvážného lupiče bude pro vás pravou
pochoutkou,“ řekl řiditel.

„Nemýlíte se,“ odpověděl slavný detektiv. „Záležitost
tato jest skutečně zajímavá. Čím nesnadnější pátrání po
zločinci, tím zajímavější pro detektiva. Jsem ale
přesvědčen, že tomuto lupiči přijdu na stopu, třeba by se
sebe lépe dovedl skrývati,“ dodal důrazně a obrátiv se k
bankovnímu sluhovi, kladl mu několik otázek v příčině
loupeže bankovních peněz.

Vyptával se důkladně jak lupič vyhlížel a zapisoval vše
pečlivě do svého zápisníku.
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Zvěděv vše, co zvěděti chtěl, poroučel se řiditeli
Wardovi, a kynul lehce hlavou na uctivou poklonu Jamese
Bootha, odešel.

Po odchodu Cliftonově propustil řiditel též
bankovního sluhu a zapáliv si dobrý doutník, kombinoval,
kterak si asi bude Léon Clifton při pátraní po lupiči
počínati.
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II

Zpráva o loupežném přepadení sluhy z banky „Southern
Steel Company“ a o uloupených mu též 15.000 dollarech,
roznesla se New Yorkem rychlostí blesku. Veškeré listy
přinesly o loupeži dlouhé, důrazně psané články,
vyzývající policejní orgány, aby učinily přítrž častým
krádežím v New Yorku páchaným. Zejména tato odvážná
a nejvýš smělá krádež, provedená za bílého dne ve
veřejném parku, vyžadovala, aby co nejpečlivěji byla
vyšetřena a lupič s největší přísností potrestán.

Se zadostiučiněním konstatováno, že pátrání po lupiči
bankovních peněz ujal se slavný, geniální detektiv Léon
Clifton a nepochybováno o skvělém výsledku, jehož se ve
svém oboru vynikající tento muž jistě domůže.

Noviny byly v den oznámení loupeže v malé hodince
všechny vyprodány. Všude hovořeno o sensační krádeži,
litován ubohý James Booth, který toho dne nestačil
přijímati ve svém skromném obydlí různé návštěvy
zvědavých a obdivován miláček všech Léon Clifton, o
němž vypravovány pravdivé i nepravdivé historky.

Zatím co se všude o Léonu Cliftonovi hovořilo,
navštívil on sám řiditele banky „Southern Steel Company“.

Záleželo mu na tom zvěděti, požívá-li sluha James
Booth v bance plné důvěry a nebylo-li dosud nejmenší
příčiny k stížnosti na jeho chování.
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Nepodezříval Jamesa Bootha z nepoctivosti, ale jako
každý detektiv byl velmi nedůvěřivý. Vypravování
bankovního sluhy připadalo mu dosti zvláštní, nebyl dalek
myšlenky, že James Booth si vše vymyslil. Když ale
vzpomněl, jak ubohý muž vyhlížel, jak byl vyděšen a šaty
jeho i ruce krví potřísněny, zapudil všechno podezření
proti němu, aspoň snažil se je zapuditi.

V bance „Southern Steel Company“ panovalo
následkem loupeže veliké vzrušení a řiditel banky, mr.
Otway, byl velmi potěšen, když ohlášena mu návštěva
Léona Cliftona.

Na otázky detektivovy, týkající se Jamesa Bootha
dával stále odpovědi, jež byly pro bankovního sluhu
nejlepším vysvědčením.

„James Booth jest poctivec,“ pravil, „jakých jest
pořídku.“

„Jest již dlouho ve službách vaší banky?“ tázal se
Clifton.

„Letos devátý rok. Sám jsem jej přijal a zachránil jsem
mu – jak často se slzami v očích mne ujišťoval – udělením
stálého místa sluhy v naší bance, život.“

„Aj, kterak to?“
„James Booth byl dříve obchodníkem. Obchod založil

si z věna své manželky. Když však po krátké době
manželství jeho choť ochuravěla a nemoc vyžadovala
značného nákladu, klesal jeho obchod, neboť James Booth
nemohl tolik peněz, jež potřeboval, vydělati. Po smrti mrs.
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Boothové přišel docela na mizinu a zápasil s nejkrutějším
nedostatkem.“

„A kterak vy jste zvěděl o bídě tohoto muže, mr.
Otwayi?“

„Náhodou. Sel jsem na procházku a viděl jsem po
mostě pobíhati muže, který počínal si jako zoufalec. A
vskutku, než jsem ještě mohl si uvědomiti, že by se mohlo
státi nějaké neštěstí, vyšvihl se nebožák na zábradlí mostu,
chtěje se vrhnouti do vody. Přiskočil jsem k němu a strhl
jej zpět. Neděkoval mi. Vyčítal mi naopak, proč nenechal
jsem jej skončiti život plný hladu a bídy, který již snésti
nemůže. Vyptal jsem se jej na jeho poměry a nabídl mu
pak místo sluhy v naší bance. Přijal je s radostí a vděčností,
jmenuje mne při tom svým zachráncem.“

Od té doby tedy požívá James Booth plné vaší
důvěry?“

„Ano. Za dobu devíti let podrobil jsem jej několikrát
zkouškám, ale vždy obstál vzorně. Byly mu svěřeny velké
sumy peněz, ale neztratil se nikdy ani dollar. Ručím za
poctivost Jamesa Bootha a jsem jist, že skutečně ubohý
ten muž svěřených mu 15.000 dollarů bránil s nasazením
vlastního života.“

„Jsem vaší výpovědí o Jamesu Boothovi překonán a
jsem tomu velmi povděčen. Neboť nyní budu lupiče
hledati na docela jiných místech.“

„Doufám pevně, že se vám podaří jej vypátrati, mr.
Cliftone a tak bance „Southern Steel Company“ velikou
službu prokázati.“
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„Ano, podaří-li se mi také uloupené bankovky ji
vrátiti,“ usmál se Clifton.

O poctivosti Jamesa Bootha po výpovědích řidítek
banky Otwaye nemohl již více Léon Clifton pochybovati.

Kterým směrem však se má obrátiti, aby vypátral
neznámého zloděje?

Bylo nutno, aby nejdříve prohlédl důkladně místo,
kde byla loupež spáchána.

Těmito myšlenkami zabýval se Clifton, když
odcházel od řiditele banky „Southern Steel Company“,
Otwaye.

Zamířil také přímo clo parku a dle popisu, který udal
James Booth, našel brzy místo, na kterém bankovní sluha
odpočíval.

Krvavé skvrny na lahvičce i na zemi byly dosud zcela
dobře znatelny a dle množství jich soudil Clifton, že James
Booth poranil lupiče hodně. Jak sluha tvrdil, pobodal
neznámého zloděje nejvíce na rukou. Dle těchto poranění
doufal Léon Clifton zloděje poznati, byť by i jiných stop
nenašel.

Hledal bedlivě kolem lavičky, pátral všude po sebe
nepatrnějším předmětě, který by byl lupič při zápase se
sluhou náhodou ztratil, ale nejnapjatější hledání bylo
marné, nenašel ničeho. Jedině krvavé skvrny byly
známkou, že se zločin stal.

Po dlouhém marném hledání odcházel Clifton z
parku. Zapáliv si cigaretu, kombinoval cestou svůj plán,
kterým se chtěl říditi.
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Byl jist, že vzdor slušnému, ba elegantnímu obleku,
jaký zloděj dle výpovědi Jamesa Bootha na sobě měl,
dlužno smělého zločince hledati v nejnižších vrstvách.
Pověstné krčmy a pelechy, kterým se slušní lidé vyhýbají a
které policii i všem detektivům dobře známy jsou, bývají
útočištěm takových individuí. Ve dne bývají tato místa
skoro úplně opuštěna a majitelé jich spí. Za to večer rozvíří
se zde život, ze špinavých místností, přeplněných
podezřele vyhlížejícími hosty ozývá se pustý křik a lání,
smísené s chraptivým zpěvem. Čpavý dým nejhoršího
tabáku a výpary nejlacinějších lihových nápojů zarazí
každého, kdo sem poprvé vejde.

Do těchto místností chtěl jíti Clifton hledati „svého
muže“.

Vybral si čtyři z nejlepších a nejlstivějších tajných
policejních agentů, na něž se mohl úplně spolehnouti a
poučiv je dobře o úkolu, který jim přidělil, poslal je do
místností, kde domníval se, že by mohl s kamarády hýřiti
lupič bankovních peněz.

Sám s nastalým večerem, přestrojen tak dovedně za
otrhance z ulice, že by v něm ani nejlepší jeho přítel
Dick Clarkson nepoznal Léona Cliftona, dobře ozbrojen
svými výtečnými revolvery, bez nichž nebylo radno do
těchto podezřelých restaurantů se vůbec odvážiti, navštívil
pověstnou noční krčmu Boba Smitha.

Léon Clifton znamenitě se vyznal ve sklepních těchto
místnostech, neboť nebyl zde poprvé a již několikrát
podařilo se mu polapiti zde zločince, po němž pátral.
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Leč tentokrát mu na poprvé štěstí nepřálo. Seděl
dlouho mezi vagabundy nejhoršího druhu, pozoroval
pilně stůl u něhož bavili se hrou v karty „lepší“ jich
soudruzi, totiž ti, jimž náhoda dopomohla k lepšímu, méně
roztrhanému obleku, často pohlížel ke dveřím jimiž stále
ještě vcházeli noví návštěvníci, ale mezi všemi přítomnými
nebyl nikdo, na něhož by se byl hodil popis, jímž James
Booth vylíčil neznámého zloděje. Ba, nebylo zde také
nikoho s poraněnýma rukama, hlavní známkou, která
mohla lupiče prozraditi.

Když Léon Clifton viděl, že by marně promeškával
čas bezúčelným sezením v dusné místnosti, zaplatil a
nenápadně odešel.

Nikdo si jej nepovšiml, což mu bylo velice vhod.
Poněkud mrzut, kráčel k domovu rychlým krokem,

aby co nejrychleji unikl nevlídným, spleteným uličkám
této části města.

Často musel se legitimovati strážníkům, kteří jej jako
podezřelého člověka zastavili, a poznavše, kdo skrývá se
vlastně v roztrhaných žebráckých hadrech, uctivě Cliftona
zdravili, zdvořile se omlouvajíce.

Mrzut ulehl Clifton ve své pěkné ložnici po řádné
koupeli na lůžko, aby si odpočinul.

Ale nemohl usnouti. Stále přemýšlel, jak by přišel na
stopu neznámému zloději. Spoléhal ovšem také na náhodu,
která již často mu byla příznivou. Mimo to měl též naději,
že některý z vyslaných agentů tajné policie přinese mu
příznivé zprávy.
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Leč i tato naděje tentokráte jej zklamala. Žádný z
agentů nemohl se pochlubiti dobrým výsledkem svého
namáhání. Vzdor sebe bedlivějšímu pátrání, vzdor největší
odvaze, chytrosti a lsti, nepodařilo se žádnému z nich ani
spatřiti člověka, jakého vylíčil James Booth jako lupiče
15.000 dollarů, náležejících bance „Southern Steel
Company.“

Noviny denně delší nebo kratší článek věnovaly smělé
loupeži a skrytými i otevřenými poznámkami tepaly
neúspěch policie, ba dotkly se i samého Léona Cliftona.

To činilo velikého detektiva ještě mrzutějším.
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III

Uplynulo již několik týdnů od odvážné loupeže v parku
NewYorkském a po neznámém zloději ne-bylo nejmenší
stopy. Léona Cliftona tento neúspěch nesmírně hnětl. Byl
podrážděn, vyhýbal se i svým nejlepším přátelům, jejichž
společnost přestala jej těšiti.

Jedinou jeho radostí zůstaly cigaretty, které kouřil
nyní ještě ve větším množství než dříve. Kouřil a
přemýšlel.

Jednoho dne vyšel si na procházku, jsa v náladě
nesmírně mrzuté. Kouřil proto jednu cigarettu za druhou
a brzy byla jeho zásoba vyčerpána.

Vešel do nejblížšího tabáčnického skladu, aby své
cigarettové pouzdro opět naplnil.

Dveře závodu byly otevřeny dokořán, aby vzduch
mohl lépe prouditi, neboť vedra dosud nepřestala.

Léon Clifton vešel zcela tiše a spatřil zády k sobě
obráceného muže, který probíral se v doutníkových
specialitách, a ty, jež se mu nejlépe zamlouvaly, kladl
stranou.

Když si vybral slušnou zásobu nejjemnějších
doutníků, dal si je zabaliti a vytáhnuv pak se své tobolky
stodollarovou bankovku, položil ji na pult před
prodavačku.

Prodavačka dodala mu na bankovku zpět, načež muž,
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uloživ peníze do tobolky, sebral své doutníky, jež si právě
byl koupil, a měl se k odchodu.

Léon Clifton toto vše pozoroval. Když se však muž,
který si právě koupil zásobu nejdražších specialit a platil
je stodollarovou bankovkou, obrátil, poznal v něm k
největšímu svému úžasu – Jamesa Bootha.

Ale i James Booth poznal Léona Cliftona a velmi se
jej ulekl. V patrných nesnázích snažil se rychle ze závodu
odejiti.

Detektivovi neušly rozpaky bankovního sluhy, neušlo
mu též, že James Booth se ulekl, když jej spatřil, a toto
podivné chování sluhovo bylo mu nápadné.

Okolnost, že James Booth měnil stodollarovou
bankovku a jeho neklid při spatření detektiva způsobily,
že podezření, které v Léonu Cliftonovi již dříve proti
bankovnímu sluhovi vzniklo, probudilo se v něm s novou
silou. Počal opět o poctivosti sluhově pochybovati.

„Od které doby kouříte speciality, milý Boote?“ tázal
se sluhy s úsměvem.

„Snad se nedomníváte, mr. Cliftone, že kupoval jsem
doutníky pro sebe,“ odpověděl James Booth, nutě se
násilně ke klidu.

„Pro koho tedy jste je kupoval?“
„Pro řiditele banky „Southern Steel Company“, mr.

Otwaye,“ zněla odpověď. „Promiňte mi však, mr.
Cliftone, spěchám, neboť mr. Otway na mne čeká,“ dodal,
rychle odcházeje.
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Léon Clifton jej nezdržoval, ale vyšel bezprostředně
za ním.

James Booth spěchal. Několikráte se ohlédl a dobře
pozoroval, že detektiv jej následuje.

Najednou však Clifton zmizel a James Booth, nevida
jej, oddechl si.

Clifton zatím zašel k nejbližšímu telefonu a dal se
spojiti s řiditelem banky mr. Otwayem.

„Haló, zde řiditel banky „Southern Steel Company“,
Otway. Kdo tam?“ slyšel za okamžik Clifton, tiskna
sluchátka k uším.

„Zde detektiv Clifton. Dobrý den!“
„Dobrý den, mr. Cliftone! Čím mohu vám býti k

službám?“
„Odpovězte mi laskavě pouze na jedinou otázku.“
„Velmi rád. Nuže?“
„Poslal jste asi před hodinou sluhu, Jamesa Bootha,

koupiti zásobu jemných doutníků, které měl platiti
stodollarovou bankovkou?“

„Nikoli. James Booth jest dosud churav následkem
přestálého strachu, který mu bylo zakusiti při rvačce s
lupičem svěřených mu peněz. Má dovolenou a nezastává
svou službu v bance. Vaše otázka, mr. Cliftone, naplňuje
mne podivem. Vysvětlete mi, co vás k ní přimělo!“

„Prominete mi, mr. Otwayi, že prozatím zůstanu vám
odpověď dlužen. Co jste mi právě sdělil, úplně mi stačí.
Brzy dovolím si vás navštíviti. Nyní spěchám, s bohem!“
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A Léon Clifton nevyčkav již řiditelovy odpovědi,
odzvonil a odloživ sluchátka, vyšel rychle na ulici.

Mluvil pravdu, spěchal skutečně.
Spěchal na policejní řiditelství a dal se hned ohlásiti

řiditeli tajné policie.
„Myslím, že jsem na stopě lupiči 15.000 dollarů z

banky „Southern Steel Company“, volal již ve dveřích
řiditelovy kanceláře.

„Aj, to by bylo skutečně štěstí,“ radostně odpověděl
řiditel, vítaje Cliftona. „Všechny denní listy beztoho
nemohou se dočkati, až konečně bude smělý tento lupič
pod zámkem a jejich poznámky počínají býti
nesnesitelné.“

„Co pak ví takový žurnalista o tom, jak namáhati se
musí detektiv, aby vypátral a polapil neznámého zlosyna.
Co on ví o tom, s jakým nebezpečím je často takové
vítězství spojeno! On sedí pěkně za svým psacím stolkem
a hubuje na policii, když hned týž den, kdy se zločin
stal, nemá zločince ve svých rukou. Ale kdo pak by se
proto zlobil! Milý řiditeli, přišel jsem k vám, abyste mi
bezodkladně vydal krvavými skvrnami potřísněný kabát
Jamesa Bootha. Jest přece dobře uschován?“

„Ovšem, a hned jej obdržíte!“
Mr. Ward zazvonil a poručil vstoupivšímu sluhovi

přinésti kabát, který měl sluha banky „Southern Steel
Company“ v osudný den loupeže na sobě a který převzala
policie v uschování.
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V malé chvilce přinesl sluha do řiditelovy kanceláře
balíček, který odevzdal Léonu Cliftonovi.

Tento dychtivě jej uchopil a aniž by dále co
vysvětloval, poroučel se řiditeli a tak rychle, jak přišel, opět
odešel.

Řiditel byl trochu nespokojen, že se vlastně ničeho
nedověděl. Ale znal Cliftona, věděl, že nerad hovoří o
svých úspěších, věděl, že nerad ukazuje karty, pokud hra
není dohrána a on nemůže se pochlubiti výhrou.

Ostatně byl jist, že jakmile Léon Clifton zmocní se
hledaného neznámého zloděje, bude řiditel tajné policie
prvním, který se o tom doví.

Zatím co řiditel new-yorské policie takto se
upokojoval a svou zvědavost přemáhal, spěchal Léon
Clifton do chemické laboratoře vynikajícího chemika mr.
Strutha.

Mr. Struth, zaměstnán byl právě rozborem jakési
tekutiny, když Léon Clifton jako bomba vpadl k němu do
laboratoře.

Detektiv, jindy neobyčejně klidný, byl tentokrát
neobyčejně rozčilen.

Světélko, které mu v záhadné záležitosti loupeže po
dlouhém, marném pátrání pojednou zasvitlo, bylo toho
příčinou.

Chemik, spatřiv Léona Cliftona, jehož dobře znal,
v takovém chvatu přicházeti, ulekl se a prudce postavil
skleničku s tekutinou na stůl, že se tato z části vylila.

III 21



„Můžete pro mne okamžitě půl hodinky pracovati?“
tázal se detektiv bez jakéhokoli úvodu.

„Jsem právě zaměstnán pilnou prací. Zdržte se asi dvě
hodiny, mr. Cliftone, pak jsem vám k službám.“

„Nemohu! Každá minuta jest mi vzácná, neboť se
jedná o záležitost velmi důležitou. Práce, jíž jste právě
zaměstnán, může půl hodiny počkati, mr. Struthe!“

„Odložím tedy svou práci, jen abych vám vyhověl,
mr. Cliftone! Nuže tedy, jaké jest vaše přání?“

Tvář detektivova zazářila. Podal chemikovi kabát,
který vybalil z balíčku a řekl:

„Zjistěte mi, prosím, určitě, je-li krev, která tento
kabát potřísnila, skutečně krví lidskou?“

Chemik Struth mlčky vzal kabát, nabídnul Cliftonovi
sedadlo, a dal se do práce.

Netrvalo dlouho, obrátil se opět ke Cliftonovi:
„Krev, která v dosti velikých skvrnách lpí na tomto

kabátě,“ řekl suše, „není krev lidská, nýbrž vepřová!“
„Myslil jsem si to!“ zvolal Clifton a vyskočil se sedadla.
„Vy jste si to myslil?“
„Ano.“ Mám proto své důvody. Vy tedy, mr. Struthe,

tvrdíte s naprostou jistotou, že krev, lpící na tomto kabátě,
jest krev vepřová?“ tázal se ještě jednou Clifton, zabaliv
kabát opět do balíčku.

„Ovšem. Tvrdím to s naprostou jistotou a jsem hotov,
každému to dokázati.“

„Děkuji vám! Nyní jest mi vše jasno! S bohem, mr.
Struthe!“
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IV

Nežli se mr. Struth vzpamatoval, byl Léon Clifton ze dveří
a spěchal opět na policejní řiditelství.

Byl vesel, neboť nepochyboval, že jest na stopě
pravému lupiči peněz z banky „Southern Steel Company“.

Policejní řiditel byl překvapen opětnou návštěvou
Cliftonovou, který vešel do jeho kanceláře bez ohlášení.

„Uložte opět kabát Jamesa Bootha, milý řiditeli,“
zvolal, sotva vstoupil. „Krev na něm lpící není krví lidskou,
nýbrž vepřovou!“

Řiditel Ward díval se s úžasem na Léona Cliftona;
nemyslil jinak, než že slavný detektiv následkem dlouhého
marného pátrání po lupiči, náhle zešílel.

Léon Clifton to zpozoroval a dal se do hlasitého
smíchu.

„Nebojte se, milý řiditeli,“ řekl, „nejsem šílený. Co
jsem právě řekl, jest ryzí pravda. Dal jsem právě krvavé
skvrny na kabátě Jamesa Bootha, o nichž týž tvrdil, že
pocházejí z ran, které svým nožem zasadil zlosynovi, jenž
mu uloupil svěřených 15.000 dollarů, chemicky
prozkoumati.“

„A výsledek chemického zkoumání…“
„… byl, že krev na kabátě Jamesa Bootha jest

obyčejnou krví vepřovou,“ doplnil Léon Clifton.
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„Pak jest ale James Booth sám oním neznámým
zlodějem, který nás smyšlenou historkou oklamal!“

„Tak jest! Půjdu nyní tohoto výtečníka v průvodu
dvou policistů navštíviti a doufám pevně, že najdu důkazy,
které pomohou Jamesu Boothovi tam, kam patří.“

„Vy jste přece jen mistr ve svém oboru, milý příteli!“
zvolal nadšeně řiditel. Léon Clifton se usmál.

Na jeho žádost byli hned připraveni dva policisté,
kteří doprovodili slavného detektiva do obydlí Jamesa
Bootha.

Cestou zastavil se Léon Clifton ve svém obydlí a vzal
s sebou různé věci, které doufal, že bude potřebovati.

Bylo to především jeho zázračné kladívko, vlastní to
jeho vynález, které mu již tolik neocenitelných služeb
prokázalo. Pak zvláštní brejle se sklem nesmírně
zvětšujícím a mimo toho dobře nabitý revolver, též
ocelová pouta ku spoutání zločince.

James Booth neměl ani tušení jaká návštěva jej
očekává, když zaklepáno na dveře u jeho bytu.

Poněkud se ulekl a rychle odnesl za kamna láhev a
sklenici do polovice naplněnou jemným ohnivým vínem,
na němž si právě pochutnával. Otevřel okno a vyhodil jím
čerstvě zapálený doutník; okno nechal otevřeno, aby kouř
jím vyšel.

Klepání na dveře ozvalo se v tomto okamžiku silněji.
James Booth rozhlédl se ještě svou světnicí a pak

přistoupil ke dveřím, které zvolna otevřel.
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Sotva se tak stalo, ustoupil uleknutě, bled jako stěna, o
dva kroky zpět.

Ve dveřích objevil se usmívající se obličej Léona
Cliftona a za ním uniformy dvou policejních strážníků.

Této návštěvy se James Booth nenadál.
„Přicházíme snad právě nevhod, mr. Boothe, ale

vzdor tomu musíme vás prositi, abyste nás nechal vstoupiti
dále,“ uváděl se žertovně Léon Clifton.

James Booth vší silou vnutil se ke klidu, což se mu
poněkud podařilo.

„Nikoli, mr. Cliftone,“ řekl, „nepřicházíte mi nevhod
a prosím, abyste vešel dále. Nechápu však, co má
znamenati vaše návštěva v průvodu těchto dvou,“ dodal,
ukazuje na policejní strážníky.

„Doufám, že brzy pochopíte,“ odvětil krátce Clifton,
vcházeje do světnice.

Oba strážníci zůstali státi u dveří, které jeden z nich
zavřel.

Léon Clifton sotva že vstoupil, vdechl zvědavě kouř
jemného doutníku, který ihned ve vzduchu ucítil a který
dosti rychle otevřeným oknem nevymizel.

V očích mu zajiskřilo, poznal vůni doutníkových
specialit, které James Booth v jeho přítomnosti kupoval.

James Booth nespustil oka z Léona Cliftona.
„Posaďte se, mr. Cliftone,“ řekl.
„Děkuji,“ odpověděl detektiv. ,,S vaším dovolením

prohlédnu si dříve poněkud důkladněji váš byt, mr.
Boothe.
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„Nemám ničeho proti tomu,“ zněla klidná odpověď.
Ale Léon Clifton dobře viděl, jak se bankovní sluha

zachvěl.
Oba policisté měli již rozkaz a stojíce u dveří,

pozorovati bedlivě každé hnutí Jamesa Bootha.
Léon Clifton jal se prohlížeti neveliké obydlí sluhovo.
Sestávalo pouze z jedné světnice, opatřené obyčejným

nutným nábytkem z měkkého dřeva, hnědou barvou
nabarveným.

Detektiv ze zkušenosti věděl, že lidé toho druhu, jako
James Booth, se zálibou schovávají peníze na místa, o
nichž se domnívají, že jsou nejméně nápadná.

Postel nebo kamna bývají nejoblíbenější skrýší pro
jejich poklad.

Léon Clifton hledal u Jamesa Bootha poklad, hledal
15.000 dollarů uloupených bance „Southern

Steel Company“ a proto nejdříve přistoupil k posteli.
–

Bez rozpaků házel podušky na zem, důkladně je
předem proklepav. Nenašel v nich ničeho, mimo sporé
množství peří. Ani ve slamníku nebyly uschovány peníze.

Za to pod postelí objevil Léon Clifton hezky velkou
bedničku s nejdražšími doutníky, kterou okamžité poznal.

„Jak vidím, zapomněl jste donésti doutníky, které jste
v mé přítomnosti kupoval, řiditeli banky „Southern Steel
Company“. Vždyť přece řiditel na vás čekal!“ řekl Clifton,
klada bedničku na stůl.

James Booth neodpověděl.
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Clifton obrátil se nyní ke kamnům a vytáhl popelník
naplněný starým popelem. Vysypal popel bezohledně na
zem, ale ani zde nenašel co hledal. Otevřel dvířka u kamen
á hrabal rukama i holí v kamnech – však bez výsledku.

Z kouta za kamny vytáhl však láhev s vínem i sklenici,
kterou tam James Booth uschoval.

„Pijete víno nejlepší známky. Jste vskutku
labužníkem, mr.“ Boothe,“ prohodil Clifton.

James Booth opět mlčel.
Detektiv prohlédl ještě skříň a kufr a nenašel opět

ničeho, vyňal z kapsy své kladívko a jal se proklepávati zeď
do kola světnice.

Zdivo znělo všude stejně, nikde nebylo nic skryto.
Zvětšující brejle, které Clifton na oči si nasadil, také
neupozornily jej na nic zvláštního. Nikde nebylo viděti
rýhu ve zdi, nikde čerstvě nanesené vápno.

Léon Clifton počínal se domnívati, že James Booth
chytře uloupené peníze uschoval na některém bezpečném
místě mimo svůj byt, počínal býti jist, že ve světnici
bankovního sluhy ničeho nenajde.

Mrzelo jej to.
Byl přesvědčen, že James Booth peníze ukradl, ale

bylo nutno, aby je u něho také našel. Drahé doutníky,
vzácné víno a zvířecí krev na jeho kabátě nebyly ještě
dostatečnými důkazy, které by ho usvědčily z loupeže.

James Booth pozoroval Léona Cliftona stoje mlčky,
nepohnutě na svém místě. Zdálo se, že čím dále, tím je
klidnější.
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V tom okamžiku přistoupil detektiv k oknu a shýbl
se k podlaze, kde, jak se mu zdálo, bylo prkno poněkud
uvolněno.

Spatřiv James Booth tento pohyb Léona Cliftona,
prudce sebou trhl.

Léon Clifton pozdvihl však již prkno v podlaze, které
nebylo upevněno a leželo volně vedle druhých.

S vítězným úsměvem vytáhl pod prknem schovanou
koženou brašnu se značkou banky „Southern Steel
Company“.

James Booth vrhl se zuřivě na detektiva, chtěje mu
brašnu vytrhnouti, ale oba strážníci jej zadrželi.

Clifton vysypal obsah brašny na stůl. Bankovky, z
největší části stodollarové, se po něm rozlétly.

Léon Clifton přepočítav je shledal, že v brašně bylo
pod poodlahou uloženo 14.900 dollaru. Jedna Stodollarová
bankovka scházela, byla to patrně ta, kterou James Booth
proměnil při koupi doutníků.

Nyní měl Léon Clifton v ruce úplné důkazy o vině
Jamesa Bootha, kterého dal také oběma policisty hned
odvésti do vězení.

Byt sluhův zapečetěn soudně a peníze, až na scházející
bankovku, odevzdány bance. – –

V dlouhých článcích líčily opět všechny denní listy
zatčeného neznámého zloděje 15.000 dollarů, líčily, jak
James Booth opatřil si vepřovou krev, jíž potřísnil si ruce
i oděv a vymyslil si celou historku o svém přepadení a
oloupení. Vypravovaly, jak uloupené peníze schoval ve
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svém bytě pod prkno podlahy a chválil a obdivem
zasypávali geniálního detektiva Léona Cliftona, bez jehož
pomoci byl by asi smělý lupič zůstal neznámý a po čase byl
by vesele a bezstarostně užíval peněz, nabytých zločinem.

Se zadostiučiněním konstatováno, že James Booth
došel odsouzením k dlouholetému těžkému žaláři
zasloužené odplaty.
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