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I.

Rázem osmé hodiny ranní vstoupil pokladník Charles
Crate do domu velkoobchodníka Miguela Dickinsona, v
jehož kanceláři byl již po několik let zaměstnán. Mladý,
hezký muž odložil v šatně svůj převlečník, pověsil na věšák
klobouk a přejel několikrát rukou bujné prsténce svých
světlých vlasů, aby je přivedl do pořádku. Pak vyšel ze
šatny a kráčel po širokých schodech, krytých těžkými
koberci do prvního poschodí k bytu Miguela Dickinsona,
aby od svého chefa, jako obyčejně, převzal klíče k
pokladně.

Každý večer, když se závod uzavřel a úředníci odešli
bylo povinností pokladníka Crateho prohlédnouti
pokladnu, vše řádně zapsati, uzamknouti a klíče odevzdati
Dickinsonovi, od něhož si je druhého dne ráno zase vzal.

Nádherně zařízený byt velkoobchodníka, Miguela
Dickinsona nalézal se ve zvláštním křídle domu a vedlo k
němu zvláštní schodiště.

Mladý pokladník, vystoupiv po schodech do prvního
patra, kráčel několik kroků malým koridorem. Oko jeho
se zálibou spočinulo na krásných skupinách zelených i
kvetoucích rostlin, jimiž koridor byl vyzdoben a prsa jeho
s chutí vdechovala sladkou, opojnou jich vůni.

Za malý okamžik stanul u jedněch z několika dveří po
obou stranách koridoru a zaklepal.
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Mr. Dickinson nalézal se dle svého zvyku ještě při
toiletě. Probudil se dnes se silnou bolestí hlavy a cítil se tak
zmalátnělým, jakoby ve všech údech měl nalito olovo. Byl
proto také v náladě nesmírně mrzuté.

Na zaklepání pootevřel dveře a spatřil svého
pokladníka, který s uctivým pozdravem žádal klíče od
pokladny.

Miguel Dickinson odešel do ložnice a přistoupiv ku
svému loži, vytáhl z pod podušky svazek uměle
pracovaných klíčů.

Jeho krásná mladistvá choť Maud spala ještě pevně
a zajisté snila příjemný sen, neboť kolem její rozkošných
růžových úst pohrával úsměv.

Mrs. Dickinsonová byla o dvacet roků mladší svého
chotě a mr. Dickinson, pojav ji za choť jako chudou
učitelku hudby, zahrnoval svou sličnou, smavou ženuška
přepychem.

Opatrně, aby ji nevzbudil, odešel mr. Dickinson z
ložnice, maje svazek klíčů v ruce.

Podal je Charlesu Crateovi a pokladník, ukloniv se,
odešel.

Velkoobchodník dokončil rychle svou toiletu a
vstou-pil do jídelny. Bez nejmenší chuti k jídlu posadil se k
snídani. Vzal do ruky ranní listy, když ozvalo se zaklepáni
na dveře.

Překvapen, pohlédl Miguel Dickinson ke dveřím a
mrzutě zvolal: »Volno! «

Ale mrazivé uleknuti projelo celým jeho tělem, když
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spatřil popelavě šedý obličej svého pokladníka, stojícího v
otevřených dveřích jídelny.

»Co se stalo, Crate?« zvolal a vyskočil z křesla.
Mladý muž neodpovídal, stál jako do země vryt ve

dveřích a upíral oči na svého šéfa.
»Co se stalo?« opakoval mr. Dickinson. »Pojďte přece

dále, milý Crate, a povězte mi, co se přihodilo –« a
velkoobchodník vtáhl svého pokladníka do komnaty a
zavřel dveře.

»Jste okraden, mr. Dickinsone – nevysvětlitelným
způsobem okraden – «vyrazil mladý muž, a jakoby mu
tento výkřik ulevil, pokračoval:

»Deset tisíc dolarů, jež jste mi včera odevzdal a jež
jsem vložil před uzavřením bureau do pokladny, nejsou,
když jsem nyní pokladnu otevřel, na svém místě.
Zmizely.«

»Jak? Že byly přes noc ukradeny? Ale to přece není
myslitelné, ne, to je prostě nemožné! Neřekl jste právě, že
jste pokladnu sám otevřel? Nebyla tedy vypáčena?«

»Ne, všecky zámky nalézají se v nejlepším pořádku.
Zloděj musil míti klíče, jež se k zámkům výtečně hodily.«

»Musil by ale především znáti tajemství, jak hlavní
zámek je zařízen a pokud vím, známe toto tajemství pouze
my dva, vy, Crate a já – předpokládaje ovšem, že jste je
nikomu neprozradil.«

»Jak mohl bych takto na svou povinnost
zapomenouti, mr. Dickinsone! Přisahám, že jsem nikomu
ničeho nesdělil.«
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„Vidíte tedy sám, že v tom případě jest otevření
pokladny těmi nejlepšími klíči nemožné. Snad jste dobře
pokladnu neprohlédl a celá krádež existuje pouze ve vaší
vidině. Na každý způsob chci se ale dříve sám přesvědčiti,
vlastníma očima, než krádeži uvěřím.«

Nevšímaje si již snídaně na stole, spěchal Miguel
Dickinson do prvního poschodí v druhém křídle domu,
kde bylo úřednické bureau.

Charles Crate ho následoval.
Knihvedoucí a ostatní personál obchodního domu

Dickinsonova, kteří dosud o ničem nevěděli, dívali se
užasle na svého šéfa, spěchajícího do malého, rohového
pokoje, ve kterém měl pokladník Crate své místo, a kde
také stála veliká, železná pokladna.

Mladý muž, dříve než odešel oznámiti krádež, zamkl
opět pokladnu na všechny zámky a nedalo mu nyní
mnoho práce znova ji otevřití: zařízení jemně pracovaných
zámků nebylo ani dost málo poškozeno.

»I kdyby nejlepší zlodějské nástroje zde pracovaly,«
mínil Miguel Dickinson, který otvírání pokladny přihlížel,
»tak úplně beze stopy pracovali by nemohly. Jsou-li peníze
ukradeny – o čemž stále ještě pochybuji – neukradl je
zajisté žádný lupič.«

Když Crate pokladnu otevřel, bylo lze viděti velké
obchodní knihy, uložené v nejlepším pořádku v dolejším
oddělení. Nad tímto oddělením nalézalo se ještě jedno,
menší, určené na ukládání cenných papíru a peněz,
uzavřené malými železnými dveřmi.
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Charles Crate otevřel i tato dvířka.
Různé cenné papíry, složené v nejpřísnějším pořádku,

závitky zlatých a stříbrných peněz a veliká taška z černé
kůže na peníze, objevily se zrakům obou mužů.

»Do této tašky vložil jsem oba balíčky bankovek po
pěti tisících dolarech, jež jste mi včera předal,« rychle,
rozčileně mluvil Charles Crate, »a poněvadž když jsem
pokladnu otevřel, byla taška prázdná, nezbývá nic jiného,
než uvěřiti v kouzlo nebo krádež.«

»Podívám se ještě sám do pokladny,« řekl mr.
Dickinson, »a vy, Crate, přemýšlejte, pátrejte ve své
paměti, zdali jste snad peníze na jiné místo neuložil.«

Pokladník zavrtěl s největší rozhodností hlavou: »Tato
možnost jest úplně vyloučena. Mohu přisahati, že jsem
peníze, přejav je z vaší ruky, uložil do této kožené tašky,
která neobsahovala ani nejmenší ústřižek papíru.«

»Pak stojíme před hádankou,« mínil velkoobchodník,
který právě celou pokladnu úzkostlivě prohlédl a
bankovky nenalezl. »Připustíme-li, že skutečně se stala
krádež, proč nechal zloděj závitky kovových peněz ležeti?
Musel je přece nejdříve spatřiti a neměl zajisté příčinu, aby
tak pohodlně připravenými penězi pohrdl.«

Charles Crate nemohl jinak, než přisvědčiti. Bylo
skutečně záhadné, jak dostal se lupič do pokladny a proč
zlaté a stříbrné peníze nechal na svém místě.

Okradený velkoobchodník přecházel nyní prudkými
kroky pokojíkem.

»Dejte mi klíč k tomuto tajemství, Crate,« řekl. »Ne-
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máte nejmenší podezření, nebo domněnku, které bychom
se mohli zachytiti?«

»Ne, mr. Dickinsone! Ale myslím, že musíme
především ihned zpraviti o krádeži policii.«

»Zajisté!« odpověděl živě obchodník. »Budu sám
ihned telefonovat policejnímu řediteli. Z našich lidí nesmí
nyní nikdo dům opustiti. Nemám podezření proti
nikomu, ale jsem nucen bez ohledu podrobiti všechny
své podřízené lidi prohlídce. Vy, milý Crate, převezmete
zodpovědnost za to, že nikdo nenajde příležitost tajně se
odstraniti.«

Mladý muž se mlčky uklonil.
Miguel Dickinson sáhl po klice u dveří, aby ze své

pracovny telefonoval, když v tom okamžiku ucítil na
druhé ruce, visící Volně podle těla, něco studeného. Škubl
sebou a poznal, že lízá mu lichotivě ruku jeho pes, velká,
krásná dogga, jež ze svého, pohodlně upraveného místa
pod psacím stolem pokladníkovým vstala a k pánu svému
se přiblížila.

»Na psa jsem ani nevzpomněl,« zvolal mr, Dickinson.
»Jak chovalo se zvíře, když jste dnes ráno do bureau
vstoupil?« obrátil se k svému pokladníkovi.

»Nero ležel jako obyčejně na svém koberci a přiběhl
mi radostně vstříc.«

»A přes to se domníváte, že se dnes v noci někdo cizí
dostal do pokladny, chráněné tímto výtečným psem? Ne,
milý příteli, v tom případě nalezli bychom zde dnes ráno
buď zloděje, nebo psa mrtvého!«
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Když Charles Crate sdělil všem úředníkům i
zřízencům co se přihodilo, způsobil mezi nimi velké
rozčilení a zděšení. Všichni lámali si hlavy a vymýšleli
nejpodivnější způsoby, jak by se tato, v úplné tajemství
zahalená krádež dala vysvětliti a zřetelně dávali najevo
nelibost, že třeba jen nepřímo jsou podezříváni z ošklivého
činu.

Netrvalo ani hodinu co Miguel Dickinson oznámil
krádež policejnímu řediteli, když dali se mu ohlásiti dva
pánové a současně již vstupovali do bureau.

Velkoobchodník pokročil jim vstříc Jeden z pánů
představil se jako policejní komisař Conway, druhý byl
detektiv Léon Clifton, »The Grant Carlin«.

Policejní komisař zahájil hned výslech a vyzval
pokladníka Charlesa Crateho, aby vyprávěl, co ví o
zmizení deseti tisíců dolarů ze železné pokladny.

Léon Clifton mlčky poslouchal vypravování mladého
muže a i když již skončil, nekladl mu žádné otázky.

Prohlížel se všech stran pozorně železnou pokladnu a
dal si od Miguela vysvětliti tajemství zámků, kterými se
otvírala.

Pak obrátil se k velkoobchodníkovi s otázkou: »Smím
vás prositi o některá vysvětlení mezi čtyřma očima?«

»Zajisté,« odpověděl Miguel Dickinson a ochotně
obrátil se ke dveřím. Vedl Léona Cliftona do své pracovny.

»Je to těžký případ, viďte, mr. Cliftone,« pokračoval,
»zločinci jsou nyní tak rafinovaní, že zajisté nebyli na
rozpacích, jak učiniti se neviditelnými.«
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»Ne, a právě proto se domnívám, že v tomto případě
krádeže o obyčejném zloději nemůže býti řeči.
Zodpovězte mi laskavě některé otázky, mr. Dickinsone.«

»Velmi ochotně, pokud jest mi vše známo.«
»Jak zachází se u vás s klíči od pokladny?« ptal se

Léon Clifton, usadiv se v pracovně velko-obchodníkově
do širokého křesla, které mu tento nabídl.

»Opustím-li já sám poslední kancelář, uzavru
pokladnu a klíče vezmu k sobě. Nastane-li se tak, odejdu-
li dříve, připadne tato úloha mému pokladníkovi Charlesu
Crateovi, pod jehož dozorem se pokladna také ve dne
nalézá. Crate zavře pokladnu a donese klíče do mého bytu,
mně do ruky je odevzdá a příštího rána klíče opět z mé
ruky přijme.«

»Tak stalo se také včera večer a dnes ráno?« »Ano.«
»Jedná se o svazek klíčů, který jsem před chvílí měl v

ruce?«
»Zajisté. Duplikáty k vůli větší jistotě vůbec nejsou.«
»Komu odevzdal mr. Charles Crate včera večer klíče

ve vašem bytě?«
»Mně samotnému, mr. Cliftone!«
»A kde jste je měl až do dnešního rána uloženy?«
»Dle svého zvyku vstrčil jsem je nejdříve do kapsy,

později, když jsem v ložnici ulehl, uložil jsem je pod
podušku na svém loži.«

»Na totéž místo, odkud jste je dnes ráno vzal, že ano?«
»Ovšem S Možnost, že by je mohl někdo odtamtud

vzíti, jest úplně vyloučena.«
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»Jste si tím úplně jíst? Nemohl někdo z domácích do
ložnice se dostati?«

»Nikdo. Zavřel jsem včera večer vlastnoručně dveře
na klíč a otevřel teprve dnes ráno, krátce před tím, než
Crate si přišel pro klíče.«

»A ložnice má pouze tento jediný vchod?«
»Ano. Bylo by ostatně z mnoha jiných příčin úplně

bezúčelné podezření tímto směrem říditi. Nikdo by
nemohl vzíti zpod mé podušky svazek klíčů, aby mne
nevzbudil. Mám tak lehký spánek, že již pouhá přítomnost
cizího člověka by mne vzbudila. Též moje choť nespi
pevně. Myšlenka, že by někdo mohl dvakrát
nepozorovaně do ložnice vstoupiti, jest tedy v každém
případě nemožná, i kdybych nebyl sám dveře na klíč
uzavřel.«

»A přece není možno dnešní noční krádež jinak, než
tímto způsobem vysvětliti. Jest nade vší pochybnost jisto,
že byla pokladna někým v tajemství zámků zasvěceným a
pravými klíči otevřena,« řekl určitě Léon Clifton.

»To předpokládám též a to je právě na celé věci
nejzáhadnější. Neboť opakuji vám, mr. Cliftone, že mimo
mou choť a mne, nevstoupila lidská noha dnešní noci do
naší ložnice,« zamyšleně odpověděl Miguel Dickinson.

»Z kolika osob sestává vaše služebnictvo?«
»Máme tři služky a společnici mé choti.«
»Tedy mimo vás samé ženské bytosti. A nemáte proti

žádné z nich podezření?«
»Spíše bych věřil, že jsem sám v rozespalosti tuto
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krádež provedl, než bych takové podezření proti někomu
vyslovil. Jak jsem vám již řekl, mr. Cliftone, mám příčiny,
jež samy každou domněnku vyvrátí. U hlavního vchodu
do mého bytu nalézá se elektrický poplašný zvonek, který
je dráty spojen se zvonkem nad mým ložem. Jakmile
nařídím páku, nemůže nikdo žádnými dveřmi přijíti a
vyjiti, abych silným zvoněním zvonku v ložnici nebyl na
to upozorněn.«

Clifton okamžik přemýšlel.
Pak ptal se rychle:
»Jak dlouho nalézá se pokladník Charles Crate ve

vašich službách?«
»Již po šest let.«
»A neměl jste po celou tu dobu nejmenší příčinu

pochybovali o jeho poctivosti?«
»Ovšemže ne, jinak bych ho byl zajisté na jeho místě

neponechal.«
»To je ovšem jasné. Ale nějaké určité zkoušce jste

jeho poctivost nikdy nepodrobil?«
»Jak by to mohlo býti, mr. Cliftone? V pokladně

nebyl nikdy žádný nepořádek, vzdor tomu, že prošly často
statisíce rukama Charlesa Carteho.«

»Jste také o osobních záležitostech tohoto mladého
muže zpraven, mr. Dickinsone?«

»Abych upřímně řekl, nestaral jsem se o to. Ale
předpokládám, že je v poměrech velmi dobrých, poněvadž
mne po celých šest roků ani jedenkrát nežádal za zálohu.«

»Jak veliké jest služné, které u vás požívá?«
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»Platím mu ročně čtyři tisíce dolarů.«
»Jest svoboden, nebo stará se o některé své příbuzné?«
»Dovolte mi, mr. Cliftone, na obě otázky odpo-věděli

záporně. Že je svoboden, vím zcela určitě. Také mi
vyprávěl, že oba jeho rodiče již zemřeli. O jiných
příbuzných nebyla nikdy řeč.«

»Kde bydlí tento mladý muž?«
»V ulici 27., u krejčího Roada.«
»Děkuji vám, mr. Dickinsone! Budete zajisté tak

laskav a zavoláte sem mého agenta, který ve velkém bureau
na mne čeká. Rád bych mu dal jakýsi rozkaz.«

Miguel Dickinson ochotně vyhověl této žádosti.
O několik minut později odcházel agent rychlými

kroky z domu velkoobchodníkova.
Léon mezitím podrobil společně s policejním

komisařem každého příslušníka obchodního domu
Dickinsonova krátkému výslechu. Nedověděl se ale,
ničeho nového, žádné stopy nebylo lze se zachytiti.

Knihvedoucímu a ostatním připadalo zvláštním, že
Charlesu Crateovi bylo položeno několik otázek, –jak se
domnívali – beze vší důležitosti. Vždyť dle jejich mínění
dotýkal se ho případ daleko více než ostatních.

A potřásali hlavami, když viděli ubírati se detektiva v
průvodu velkoobchodníka do křídla domu, ve kterém byl
byt jejich šéfa.

»Co bude dělati v bytě našeho šéfa?« mínili mladí lidé
mezi sebou. »Nezdá se, že se mu tímto způsobem podaří
tento zvláštní případ krádeže vysvětliti.«
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Léon Clifton skutečně požádal Miguela Dickinsona,
aby ho doprovodil do svého bytu. Chtěl několik otázek
položití mrs. Dickinsonové.

Velkoobchodník uvedl Cliftona do salonu a odešel
uvědomiti svou choť.

Mrs. Maud Dickinsonová byla ještě zaměstnána svou
toaletou, když její choť vstoupil.

Dověděla se o krádeži teprve nyní z jeho úst. a jevila
ke všemu takové účastenství, jaké by byl mr. Dickinson od
její obvyklá lhostejností nikdy neočekával. Vyptávala se na
každou podrobnost mezitím co rychle dokončovala svůj
úbor, aby detektiva nenechávala dlouho čekati.

Když Miguel Dickinson vypověděl všechno co věděl,
byla právě se svou nadmíru elegantní toaletou hotova a
odstoupila od vysokého zrcadla, v kterém se celá její
nádherná postava obrážela.

»Jak můžete jen okamžik věřiti šílené bajce,« zvolala,
»že peníze byly v noci ukradeny. Dle mého mínění není v
tomto případě třeba vinníka dlouho hledati!«

»Maud!« vykřikl velkoobchodník zděšeně. »Jest to
Charles Crate, jehož máš v podezření, že mne okradl?«

»Ó, já nikoho nejmenuji, ale nevěřím také v divy. Ani
největší důvěra v poctivost člověka nemůže mne přiměti,
abych zavřela oči před skutečností. Konečně, jest věcí
policie zjistit pravdu. Ale naplnilo by mne úžasem,
kdybyste neměli pokladníka Crateho v podezření.«

Při těch slovech vyšla ze svého toaletního pokoje a
spěchala do salonu, kde čekal Léon Clifton.
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Mr. Miguel Dickinson následoval svou choť. Vyhlížel,
jakoby k zemi sražen pod tíhou jejích posledních slov.

Měl Charlesa Crateho velice rád, důvěřoval mu úplně
a byl o jeho nevinnosti v hloubi duše své přesvědčen. A
přece všechno svědčilo proti němu a jeho choť vyslovila
své podezření proti mladému muži úplně bezohledně.

Mrs. Maud vstoupila do salonu a pozdravila detektiva
s velikou vznešeností.

Krása mladé dámy byla tak oslňující, že Léon Clifton
kladl své otázky s nejněžnějším ohledem, pln zdvořilosti.

Mrs. Dickinsonová potvrdila Cliftonovi všechno, co
mu již její manžel řekl o nemožnosti toho, aby někdo
nepozorovaně mohl vejiti do ložnice. Její určité výpovědi
musily v detektivovi udusiti každé podezření, které snad
ještě v tomto směru choval.

Právě se chtěl Leon Clifton oběma manželům porou-
četi, když objevil se agent, jejž byl s rozkazem před
hodinou odeslal.

Agent tichým hlasem podával Cliftonovi zprávu o
výsledku svého posláni.

»Obstarejte drožku, Smithe,« poručil Clifton,
vyslechnuv agentovo sdělení. »Přivedeme celou věc nyní
rychle ke konci!«

Agent odešel a Clifton, poničiv se Maud, požádal
velkoobchodníka, aby ho doprovodil.

Vešli do malého rohového pokojíka, kde právě
pokladník Crate seděl u svého stolu a psal,

Léon Clifton, vstoupiv s Miguelem Dickinsonem,
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zavřel za sebou dveře a obrátil se k mladému muži. Jeho
hlas zněl neobyčejně chladně a ostře, když se ho tázal:

»Vy tedy tvrdíte, že jste peníze včera večer do
pokladky uložil a dnes je tam již nenašel? Nenapadlo vás,
že toto tvrzení jest naprosto neuvěřitelné?«

Zasažen tvrdým tónem detektivovým, vyskočil Crate
od stolu.

»Ne, mr. Cliftone! Nevím, kdo vám dal právo k této
domněnce. –«

Nevšímaje si odpovědi mladého muže, pokračoval
Clifton:

»Nezměníte ničeho ve svém vypravování ani tehdy,
když vám řeknu, že nám chcete namluviti něco
nemožného?«

»Musíte tedy sám jinou možnost nalézti, mr.
Cliftone,« řekl Crate, vysoko se vztyčiv.

»Právě jsem ji našel, mr. Crate! Povím vám vše
několika slovy: vy máte dluhy a vaše peněžní záležitosti
jsou velice neutěšené! Právě v tyto dny dostoupily zvláště
choulostivého stupně …«

»Kdo to řekl? Kdo smí se starati o mé záležitosti?«
vykřikl mladý muž a celý jeho obličej zalil se rudou
záplavou.

»Tajemné zmizení deseti tisíc dolarů učinilo mne
poněkud zvědavým. Před dvěma hodinami poslal jsem
prohlédnouti váš byt a prohlídka měla pro vás špatný
výsledek. Máte mnoho dluhů, samotnému mr. Joe
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Roadovi dluhujete pět tisíc dolarů. Z čeho jste se domníval,
že tento značný dluh zaplatíte?«

»Z mého služného! Ale považujete-li mne za zločince,
mr. Cliftone, řekněte to, prosím, přímo!«

Léon Clifton pokrčil pouze rameny a zavolal
policejního komisaře.

»Prosím, abyste tohoto pána následoval, mr. Crate,«
pravil.

»Považujete mne tedy za skutečného zloděje?« vykřikl
mladý muž.

»Vy se mýlíte, pánové,« promluvil nyní Miguel
Dickinson. Stál zde dosud mlčky, s čelem zachmu-řeným.
»Já sám se za poctivost svého pokladníka zaručuji!«

»Je-li vaše důvěra v tohoto mladého muže oprávněna,
mr. Dickinsone, bude již zítra opět propuštěn,« odpověděl
Clifton.

Charles Crate pokročil k svému šéfu:
»Děkuji vám, mr. Dickinsone,« řekl hluboce dojat,

»přisahám vám, že nevím ničeho o zmizení těchto peněz.«
Mladý muž vzal mlčky svůj klobouk a následoval

policejního úředníka, s nímž vstoupil do čekající drožky.
Léon Clifton obrátil se opět k velkoobchodníkovi:
»Dovolíte, abych vás zítra k vůli záležitosti neblahé té

krádeže ještě jednou navštívil?« tázal se.
»Zajisté, mr. Cliftone. Budu vás očekávati, kdykoli je

vám libo,« odpověděl velkoobchodník.
Léon Clifton vzal nyní též svůj klobouk a pozdraviv

mr. Dickinsona, vyšel ven.
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Zapálil si cigaretu a kráčeje zvolna ulicemi, přemýšlel.
Všechny okolnosti svědčily proti mladému muži, jehož
policejní komisař právě v drožce odvážel. Ale bystrý zrak
Cliftonův postřehl něco jiného, v jeho mozku klíčilo
podezření proti docela jiné osobě, které, podaří-li se mu je
odhaliti, způsobí veliké překvapení. Umínil si, že zasadí se
vší silou o to, aby došel k cíli.

Mladého pokladníka dal odvésti z toho důvodu, aby
pravý zločinec domníval se býti úplně bezpečným.
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II.

Druhého dne po tajuplné krádeži peněz vstoupila krásná
mrs. Maud Dickinsonová v nadmíru nádherné a elegantní
vycházkové toaletě do pokoje, v němž seděla její
společnice miss Lydie, zaměstnána drobnou ruční prací.
Na jemném obličeji štíhlé, mladé dívky byly patrny stopy
prolitých slz. Od včerejšího dne, kdy policejní komisař
odvezl v drožce Charlesa Crateho, její tmavé, hluboké oči
ani neoschly. Byla od dětství dobrou přítel kyní mladého
pokladníka mr. Dickinsona a oba chovali k sobě vřelou
náklonnost. Jediným jich přáním bylo, aby sňatkem
navždy byli spojem. A nyní je Charles v tak ošklivém
podezření a vzdor tomu, že miss Lydie byla v srdci svém
pevně přesvědčena, že je její snoubenec nevinen, nikdo
jiný tomu zplna nevěřil.

Když mrs. Maud vstoupila, pozdvihla mladá dívka
hlavu od práce.

»Chci obstarati některé maličkosti, milá miss Lydie
a bylo by mi příjemno, kdybyste mne doprovodila.
Procházka na čerstvém vzduchu zajisté vám prospěje.«
řekla mrs. Dickinsonová, zapínajíc si rukavičku.

Lydie rychle povstala, aby se připravila k vycházce.
Mezitím přistoupila mrs. Maud k vysokému zrcadlu

a trilkujíc si veselou melodii, upravovala záhyby svého
nádherného šatu. Byla ve výtečné náladě a vlastní její
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veselost nepřipouštěla, aby si povšimla sklíčenosti své
společnice.

Mladá dívka brzy vrátila se opět do pokoje, připravena
svou velitelku doprovoditi.

»Půjdeme nejprve k mé modistce,« řekla mrs.
Dickinsonová, když vyšli na ulici. »Objednala jsem si včera
dva nové obleky a mám zvláště šťastný nápad, jímž by se
dalo velkého efektu docíliti. Snad až uvidíte módní listy,
dovedete mi sama ještě poradit. Vím, že máte dobrý vkus.«

Miss Lydie neodpovídala. Šla úplně mlčky po boku
mrs. Maud, zabrána úplně svým smutkem. Krásná choť
velkoobchodníkova hovořila stále sama a zdálo se, že své
společnice vůbec nepozoruje.

Došly k závodu nejznamenitější modistky, mrs.
Hennyové a vstoupily do její skvostně zařízeného ateliéru.

Mrs. Hennyová spěchala jim vstříc.
»Přicházím prohlédnout své nové toalety a vyrovnati

účet, jejž jste mi včera poslala, mrs. Hennyová,« řekla mrs.
Maud a položila na stolek několik stodolarových
bankovek, jež ze své elegantní, ruční kabelky vyňala.

Miss Lydie udiveně dívala se na bankovky, které na
stole ležely. Jak jest to možné, že mrs. Dickinsonová platí
dnes bankovkami svůj veliký účet u modistky, když den
před tím vytýkal jí u večeře její choť přepych v toaletách a
prohlásil, že poslední účet platiti nebude, poněvadž vydání
za toalety přesahují jeho síly.

Jak se jenom podařilo sličné paní příměti starého
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manžela, že dal jí peníze pro modistku. Tyto myšlenky
bylo lze čísti v hlubokých, tmavých očích mladé dívky.

Mrs. Maud byla úplně pohřížena ve své nové toalety,
ale přes to, že luštila otázky tak důležité, dívala se přece
úkosem, zkoumavě na miss Lydii. Na tváři mladé dívky
spočíval výraz, který mrs. Dickinsonovou znepokojoval.
Upírajíc své oči na jemný obličej své společnice, vyskočila
náhle a přerušila rozmluvu a modistkou:

»Zařiďte všechno dle svého vkusu, mrs. Hennyová.
Nemohu se již zdržeti, musím ještě různé záležitosti
obstarati. Na shledanou!«

Sotva se za nimi dveře ateliéru zavřely, oslovila mrs.
Maud se špatně tajenou mrzutostí svou společnici:

»Musíte mi něco slíbiti, milá miss Lydie! Můj manžel
nesmí se dozvěděti, že jsem již svůj účet zaplatila. Užila
jsem k tomu úspor ze své domácnosti a chci ho při
příležitosti překvapiti. Nesmíte mi tedy prozrazením tuto
malou radost zkaziti.«

»Jak bych to mohla, mrs. Dickinsonová. Ostatně mr.
Dickinson neuznal nikdy za vhodné mluviti se mnou o
těchto záležitostech.«

»Ano, zajisté, ale osud bývá někdy zlý – a mně je
proto velice milé, že se mohu na vaši mlčenlivost
spolehnouti.«

Mrs. Maud zavolala na fiakra, který právě okolo jel.
Povoz zastavil a sličná žena, vstoupivši a zabořivši se

do měkkých podušek, řekla:
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»Chci nyní ještě navštívili svou přítelkyni. Můžete
tedy jíti domu, miss.«

Udala kočímu adresu a vůz v malém okamžiku odejel.
Miss Lydie smutná, zamyšlená, kráčela k domovu.
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III.

Mezitím co krásná choť velkoobchodníkova vybírala
toalety u své modistky, vešel Léon Clifton do domu mr.
Miguela Diekinsona a kráčel přímo do jeho pracovny.

V bystré mysli geniálního detektiva vytvořil se obraz
o spáchané krádeži tak jasný a určitý, že by byl nejraději
hned na pravého zločince ukázal. Ale musil přece sám
úplné jistoty nabýti, a mimo to chtěl Miguela Dickinsona
přesvědčiti.

Velkoobchodník, sedě v pohodlném křesle u svého
těžkého psacího stolu, vyskočil, spatřiv vstupovati Léona
Cliftona a pokročil mu hbitě vstříc

»Dobrý den, mr. Dickinsone,« řekl Clifton, podávaje
velkoobchodníkovi ruku. »Přicházím k vám ještě jednou k
vůli té nevysvětlitelné krádeži a doufám, že se mi podaří
dnešního dne ji objasni ti.«

»Byl bych vám skutečně díky zavázán, mr. Cliftone,
je mi ubohého Charlesa Crateho velice líto.«

»Vy tedy stále věříte, že je tento mladý muž nevinen,
Mr. Dickinsone?« »Věřím!«

Nu což, kdyby zločincem byla jiná osoba, vám snad
je-milejší, než Charles Crate? Nenechal byste ho v tom
případě raději odsouditi? Všechny okolnosti svědčí proti
němu!«

»Nevím, co tím chcete říci, mr. Cliftone, ale
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nevinného trpěti bych nenechal nikdy i kdybych měl sám
své vlastní štěstí obětovati.«

»Nuže dobře, mr. Dickinsone! Pokusím se hned, v
tomto okamžiku, objeviti pravého vinníka a prosím, abyste
mi byl při tom nápomocen.«

»Zajisté! A kde ho budeme hledati?«
»Ve vašem bytě!«
Miguel Dickinson zbledl, ale zmužile vedl Léona

Clif-tona do svého bytu, když si detektiv tak přál
Vstoupili přímo do ložnice a Clifton žádal

velkoobchodníka, aby mu ukázal zařízení poplašného
elektrického zvonku.

Mr. Dickinson ochotně vše vysvětloval, ale zvonek
umístěný nad jeho ložem, nezvonil. Zaražen zavolal
panskou.

»Myslím, že není v zařízení poplašného zvonku něco
v pořádku,« řekl. »Projděte několikrát dveřmi! Já nařídím
páku a počkám zde, bude-li zvonek zvoniti.«

Děvče poslechlo, ale poplašný zvonek vypověděl
službu. Žádný zvuk nebylo v ložnici slyšeti.

»Prosím, dejte mi světlo,« řekl Léon Clifton.
»Půjdeme hledali příčinu, proč zvonek nezvoní.«

Se světlem v ruce, provázen velkoobchodníkem,
zkoumal Léon Clifton celé vedení aparátu. A hle, v
bezprostřední blízkosti hlavních dveří, odhalil pří-činu
přerušení vedení.

Na místě, kde oba dráty nebyly kryty čalounem,
téměř těsně u podlahy, byly ostře přeštípnuty a oba konce
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poněkud zahnuty, tak, jakoby se pachatel obával pouhé
přeštípnutí drátů není dosti jisté.

Miguel Dickinson položil si obě ruce na čelo, jakoby
myšlenky, jež divě v jeho hlavě se honily, chtěl utišiti. Pak
zavolal služky, jednu po druhé, žádaje od nich vysvětlení.
Ale všechny tři stály zde v největším udivení a žádná
nemohla ani nejmenší podezření vysloviti, kdo by byl tuto
škodu způsobil.

Poslal tedy pro miss Lydii, jež se zatím z vycházky
domů vrátila, a položil jí tutéž otázku, na kterou od žádné
ze tří služek nedostal odpovědi.

»Přeštípnutí drátů stalo se velice ostrým a silným
nástrojem, nejspíše kleštěmi, nebo něčím podobným,« řekl
Clifton, upíraje svůj zrak pátravě na mladou dívku.

Miss Lydie, slyšíc mluviti o kleštích, pozdvihla
mimovolně rychle hlavu; ale nyní, když plna očekávání
vzhlédla, sklopila opět v rozpacích oči.

»Nemohu dáti zcela žádného vysvětlení,«v řekla.
Ostrý zrak Cliftonův postřehl hned, že mladá dívka

touto vyhýbavou odpovědí chce něco skrýti. Neušlo mu
její pohnutí při zmínce o kleštích. Poslal služebné dívky
pryč a obrátil se srdečným tónem k Lydii:

»Nesmíte nám ničeho zamlčeti, miss, musíte nám říci
všechno co víte, třeba byste se obávala, že svou výpovědí
někomu uškodíte. Učinil jsem zde odhalení, které úzce
souvisí s tajemně zmizelými desetitisíci dolary. Jest nade vší
pochybnost jisto, že našli jsme stopu, která může vésti k
zachránění nevinného.«
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»Mluvte, miss Lydie,« chvějícím se hlasem vmísil se
do hovoru Miguel Dickinson. »Mluvte, prosím vás za to
z celého srdce. Vždyť i vy máte zájem na tom, aby tato
temná záležitost se vyjasnila.«

»Ale já vlastně ničeho nevím,« odpovídala tiše mladá
dívka, »ničeho než to, že jsem jednoho večera viděla kleště
v rukou mrs. Dickinsonové, když jsem ji blíže hlavnich
dveří potkala. Bylo by ale šílenstvím, domnívati se. že by
mrs. Dickinsonová sama –«

Velkoobchodník se rychle odvrátil, aby nikdo
nepostřehl, jaký účinek tato slova naň měla.

»Pamatujete se také určitě, kterého večera jste mrs.
Dickinsonovou blíže hlavních dveří potkala?« ptal se
Clifton.

»Ano! Bylo to týž večer, ve který Charles Crate
obdržel z ruky mr. Dickinsona deset tisíc dolarů k
uschování.« –

»Víte to zcela určitě?«
»Bylo to právě po večeři – jsem úplně jista, že se

nemýlím.«
»Dobře, dobře, miss! Máte zajisté pravdu. Ale nyní

ještě jednu otázku: Doprovázela jste dnes svou velitelku
na vycházce. Byla v některém závodě, kde vydávala větší
sumu peněz než obyčejně?«

»Na tuto otázku může nejlépe sama mrs.
Díckinsonová odpověděli. Proč přejete si věděti ode mne,
co ona sama jistě dobrovolně poví.«
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»Chápu vaši šetrnost, miss – nemám více, co bych se
vás chtěl tázati.«

Mladá dívka, uklonivši se, odešla.
»Nezbývá, než abychom prohlédli pokoj vaší choti,

mr. Dickisone,« řekl Clifton.
»Slíbil jsem, že vám budu nápomocen, i kdybych měl

své štěstí obětovali. Pojďte, mr. Cliftone!«
Miguel Dickinson vedl Léona Cliftona do budoiru

své krásné choti a zavřel, když vstoupili, dveře.
Detektiv přistoupil hned k ozdobnému psacímu

stolku a zkoušel zásuvky. Byly zavřeny.
Vedle psacího stolku, na koberci, ležel úzký proužek

papíru.
Clifton jej zvedl, prohlédl a podal mr. Dickinsonovi.
Velkoobchodník podívav se na pásek papíru vykřikl a

klesl zdrcen do křesla.
Na osudném papíru byly vypsanou rukou

poznamenány číslice: »5000 dol. v 50 bankovkách á 100
dol.

Papírový pásek byl týž, jímž byl sepjat jeden balíček
ukradených bankovek.

Léon Clifton cítil veliké účastenství s nešťastným
mužem, ale svou povinnost musil splniti do konce.

Rozkošná mrs. Maud nemohla za jediný den všechny
peníze vydati. Balíčky byly dva, pásek nalezen jen z
jednoho. Peníze musí být tedy někde uschovány.

Léon Clifton přistoupil bez rozmyšlení k elegantnímu

III. 25



psacímu stolku a vytáhl z kapsy své podivuhodné ocelové
kladívko, které mu již tolikrát výtečné služby prokázalo.

Zasadil je do zámků a v krátké chvíli otevřel jednu
zásuvku po druhé.

Netrvalo dlouho, našel v nejhořejší malé zásuvce mezi
spoustou různých účtů hledaný balíček bankovek, spjatý
stejným páskem papíru, jaký našel na zemi, a podal jej
Migueli Dickinsonovi.

Proti takovému důkazu byl velkoobchodník úplně
bezmocný. Brzy však se vzpamatoval a vsí silou si
uvědomil, jak musí nyní jednati.

Svou choť, zločinnou ženu bez srdce, jež zcela
lhostejně uvalila podezření na nevinného člověka a klidně
přihlížela k tomu, když ho policejní komisař odváděl,
šetřiti nemohl a nechtěl Za to je jeho povinností dáti
zadostiučinění ubohému Charlesu Crateovi

Nyní také se rozpomněl, že choť jeho byla přítomna,
když bankovky svému pokladníkovi podával. Vzpomněl
si, že měl s Maud malou hádku při večeři, že vytýkal jí
obrovské sumy peněz, jež rozplýtvá na toalety a žádal jí,
aby své objednávky u modistky omezila, jinak že žádný
účet platiti nebude. Vzpomněl, jak byla mrs. Maud
nejdříve prudká, jak litovala, že si ho vůbec vzala, když ji
omezuje a jak najednou zase byla samá něžnost a laskavost,
jaké u ní už dlouho neviděl. Sama přinesla mu ze skříně
plný pohárek koňaku, který každý den po večeři píval
a který ten večer mu vlastnoručně nalila. Cítil ještě
odpornou chuť tohoto nápoje – vypil jej jedním douškem
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– a nesmírnou zmalátnělost, spojenou s olověnou tíhou ve
všech údech. –

A Miguel Dickinson rychle vyskočil a běžel do
jídelny ke skříni s likéry.

Za okamžik se vrátil, nesa v ruce malou lahvičku,
kterou podal Cliftonovi.

»Při všem byla mrs. Maud přece velice neopatrná,«
řekl. »Tuto lahvičku našel jsem nyní ve skříni vedle lahve
s koňakem. Zbyla od poslední mé nemocí a obsahovala
chloral, který mrs. Dickinsonová přimíchala do pohárku
koňaku, abych upadli v hluboký spánek.

Pak ovšem mohla jednati úplně volně. Spojení s
poplašným zvonkem bylo přerušeno a má výtečná dogga,
která ve dne v noci pokladnu chránila, a jež by byla jistě
každého cizího roztrhala, neublížila v nejmenším své
velitelce.«

Jsem nyní nešťastný muž, mr. Cliftone, a přece
nemohu jinak, než děkovati vám, že svým důmyslem
zachránil jste nevinného mladého muže.

Mr. Miguel Dickinson nenechal svou choť dsouditi.
Dal se s ní rozvésti, ustanovil pro ni slušnou sumu

peněz, kterou jí ročně správně vyplácel a položil si za
podmínku, aby navždy opustila Chicago.

Krásná mrs. Maud si mnoho proto nenaříkala. Z
peněz, jež jí mr. Dickinson platil, mohla vésti život, jaký si
přála.

Brzy po rozvodu manželů Dickinsonových, slavil
Charles Crate svůj sňatek se štíhlou miss Lydií, která mu
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stále i v době, kdy byl z krádeže podezříván, věrnou
zůstala.
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Napíšte hodnotenie knihy

Ohodnotiť knihu Osudný proužek papíru
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