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I.
Stisk ruky Kapa Matifua

Hrabě Matyáš Sandorf chtěl, jak známo, zůstati doktorem
Antekirttem, ne-li pro Petra, tož aspoň pro ostatní členy své osady.
Shodovaloť se s jeho záměry, aby zachoval toto tajemství, až by dílo
své úplně dovršil.
Protož, když jméno dcery jeho bylo proneseno náhle paní
Bathoryovou, měl dosti nadvlády nad sebou, že pohnutí svého na
jevo nedal. Srdce jeho přestalo však na okamžik bíti, a kdyby nebyl
měl tolik moci nad sebou samým, byl by klesl na prahu kaple, jako
by byl k zemi bleskem sražen.
Dcera jeho tudíž žila!
A milovala Petra i byla jím milována!
A on sám, Matyáš Sandorf, učinil vše, aby přetrhal pásky, vížící
milující k sobě! A toto tajemství, jež mu Savu vracelo, nebylo by
bývalo nikdy odhaleno, kdyby paní Bathoryová nebyla jako
zázrakem opět rozumu nabyla.
Avšak co se událo patnáct let před tím v zámku artenackém?
Nyní bylo vše dostatečně objasněno! Děcko ono, jež bylo
zůstalo jedinou dědičkou polovice statků hraběte Matyáše Sandorfa,
děcko ono, jehož smrt nemohla býti nikdy nepochybně zjištěna,
bylo uneseno a odevzdáno pak zcela do rukou Silase Toronthala!
— A nedlouho na to, když bankéř ubytoval se v Dubrovníku, paní
Toronthalová musela vychovati Savu Sandorfovu jako svoji dceru.
Takové byly pikle nastrojené Sarkanym a vykonané družkou i
spoluvinnicí jeho, Namirou.
Sarkany věděl, že Sava dosazena bude ve vlastnictví značného
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jmění, jakmile dosáhne věku osmnácti let. Když by se stala chotí
jeho, dovedl by již toho, aby uznána byla za dědičku hraběte Matyáše
Sandorfa. To mělo býti korunováním bídného díla jeho a takým
způsobem stal by se pánem druhé polovice statků artenackých. Nebyl
hnusný plán ten dosud uskutečněn? Nepochybně, neboť jakmile byl
by sňatek uzavřen, byl by si Sarkany pospíšil, aby nabyl výhod, z
něho mu kynoucích.
Jak litoval nyní doktor Antekirtt jednání svého! Nebyl to on,
jenž přivedl vše k takovému rozřešení nejdříve tím, že pomoci své
Petrovi odepřel a že nechal Sarkanymu od doby té, kdy setkal se s
ním v Kotoru, volnost, aby jednal jak mu libo, a konečně i tím, že
paní Bathoryové nevrátil syna jejího, kterého byl smrti vyrval?
Skutečně, jak mnohé neštěstí nebylo by se stalo skutkem, kdyby
Petr byl dlel podle své matky, když list, adresovaný na paní
Bathoryovou, byl jí doručen do bytu v ulici Marinella!
Petr věda, že Sava jest dcerou hraběte Matyáše Sandorfa, byl by
ji zajisté dovedl ochrániti před násilím Sarkanya i Silasa Toronthala!
Nyní jednalo se však předem o to: kde jest Sava Sandorfova?
Zajisté v moci Sarkanyově!
Avšak na kterém místě ji skrýval? Jak mu ji vyrvati?
V několika nedělích dcera hraběte Matyáše Sandorfa měla
dosáhnouti osmnáctého roku — lhůta to určená vládou rakouskou,
do níž neměla pozbýti nároků na dědictví po svém otci — a okolnost
tato pobádala nepochybně Sarkanya ke krajním prostředkům, by
vynutil na ní svolení ke hnusnému sňatku tomu.
V několika okamžicích utvořil si doktor Antekirtt úsudek o
těchto věcech. Když byl v duchu přehlédl celou tuto minulost, jak
také paní Bathoryová a syn její učinili, pociťoval výčitky, ovšem
nezasloužené, kteréž by mu snad vdova Štěpána Bathorya a syn její
činiti mohli.
Avšak když by byly věci takového rázu, jak si je dříve, ač
klamně, představoval, mohl tehdy připustiti, aby Petr sňatkem spojil
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se s onou, kteráž pro něj i pro všechny zvala se Savou
Toronthalovou?
Nyní bylo však zapotřebí nalézti za každou cenu Sávu, dceru
jeho — jejíž jméno ve spojení s jménem hraběnky Rény, choti jeho,
dáno bylo yachtě „Savarena“, tak jako jiné yachtě dostalo se jako
názvu jména rybáře rovinjského.
Co Savy se týče, nesměl ni jediný den býti ztracen, měla-li býti
otci svému šťastně vrácena.
Paní Bathoryová dlela již opět v radnici, když také doktor
Antekirtt, provázen jsa Petrem, jenž chvílemi v zoufalství upadal, se
tam vrátil, aniž až dosud jediného slova pronesl.
Paní Bathoryová, jsouc velice seslabena účinkem, jakýž na ni
měly události na hřbitově, jinak jsouc však vyléčena — zcela
vyléčena, seděla ve své komnatě, když doktor Antekirtt a syn její Petr
tam vstoupili.
Marie pochopivši, že jest vhodno, aby nechala je o samotě,
odebrala se do velké síně radnice.
Doktor Antekirtt přikročiv k vdově a vloživ ruku svoji na rámě
Petrovo, pravil:
„Paní Bathoryová! Učinil jsem již syna vašeho svým. Avšak jeli až dosud synem mým jen z přátelství, učiním vše, aby stal se jím
i skutečně … láskou otcovskou, totiž by pojal za choť … Savu …
dceru mou …“
„Dceru vaši?“ zvolala s úžasem paní Bathoryová vztyčivši se.
„Jsem hrabě Matyáš Sandorf!“
Paní Bathoryová povstala náhle se sedadla, rozpiala ruce a klesla
do náručí svého syna. Nemohla-li však mluviti, slyšela aspoň.
V několika slovech sdělil jí Petr vše, co nevěděla, totiž jak
hrabě Matyáš Sandorf zachráněn byl oddaností rybáře rovinjského,
Ondřeje Ferrata, proč chtěl, aby po patnáct let považován byl za
mrtvého, a jak objevil se v Dubrovníku pod jménem doktora
Antekirtta. Petr vypravoval též, co učinili Sarkany a Silas Toronthal
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za tím účelem, aby spiklence terstské prozradili, zmínil se rovněž o
zradě, jejíž obětí byli Ladislav Zathmar a otec jeho Štěpán, jakož i o
tom, jak doktor Antekirtt unesl jej ze hřbitova dubrovnického, aby
přidružil jej k dílu, jež chtěl vykonati.
Dokončil vypravování své tím, že matce své sdělil, že oba
bídníci, bankéř Silas Toronthal a Španěl Karpena, jsou již v moci
doktora Antekirtta, že však třetí, Sarkany, se jí dosud vymyká — týž
Sarkany, jenž chtěl Savu Sandorfovu učiniti ženou svojí!
Zároveň v krátké době jedné hodiny doktor Antekirtt, paní
Bathoryová a syn její Petr, kteříž v budoucnosti měli býti vřelou
láskou vzájemnou spojeni, uvážili veškeré podrobnosti, týkající se
mladé dívky.
Měli za to, že Sarkany nebude se lekati žádného prostředku, by
donutil Savu k sňatku, jenž měl mu zajistiti jmění hrabat Sandorfů.
Zkoumali proto důkladně tuto situaci. Byly-li záměry Sarkanyovy
nyní odhaleny, nebyly dosud zmařeny.
Především bylo proto nutno nalézti Savu, i kdyby měl býti
prohledán každý koutek země!
Bylo umluveno, že i na příště toliko paní Bathoryová a Petr
mají věděti, že hrabě Matyáš Sandorf skrývá se pod jménem doktora
Antekirtta. Odhaliti tajemství toto bylo by tolik, co přiznati, že Sava
jest dcerou jeho, v zájmu dalšího pátrání, k němuž mělo se přikročiti,
bylo však radno, aby věc tato zůstala tajemnou rouškou zahalena.
„Avšak kde jest Sava? … Kde ji hledati? … Kde ji nalézti?“ tázala
se paní Bathoryova.
„Dovíme se toho,“ odvětil Petr, u něhož zoufalství ustoupilo
zmužilosti, jež neměla již ochabnouti.
„Ano! … dovíme se toho!…“ odvětil doktor Antekirtt, „a neví-li
Silas Toronthal, kam Sarkany se uchýlil, ví aspoň — a musí věděti —
kde bídník ten skrývá moji dceru!“
„A ví-li to, musí to prozraditi!“ zvolal Petr Bathory.
„Ano! … musí mluviti!“ doložil doktor Antekirtt.
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„Ihned!“
„Okamžitě!“
Doktor Antekirtt, paní Bathoryová a Petr nemohli déle setrvati
v takové nejistotě!
Ludvík, jenž dlel s Pointem Pescadem a Kapem Matifuem ve
velké síni radnice, kdež i Marie se s nimi setkala, byl ihned povolán.
Byl mu dán rozkaz, aby odebral se v průvodu Kapa Matifua do tvrze,
a aby přivedl Silase Toronthala.
Čtvrt hodiny na to bankéř opustil kobku, jež mu byla vězením,
a kráčel ulicemi artenackými. Kap Matifu držel ho pevně za ruku.
Ludvík, kterého bankéř se tázal, kam jej vedou, nechtěl dáti
žádné odpovědi. Protož vzrůstaly v Toronthalovi obavy každým
krokem, a sice tím spíše, an nemohl dosud zvěděti, která mocná
osoba jej vězní. Bankéř vstoupil do síně v radnici.
Před ním kráčel Ludvík Ferrato; Kap Matifu svíral stále pevně
jeho ruku. Silas Toronthal spatřil nejdříve Pointa Pescada, nikoli však
paní Bathoryovou nebo syna její, kteří poodstoupili stranou.
Náhle ocitl se však tváří v tvář doktoru Antekirttu, s nímž v
Dubrovníku marně se snažil styky zapřísti.
„Vy … vy zde!“ zvolal udiven.
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Brána byla již zavřena.
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Na to, vzpamatovav se poněkud, pravil s nuceným klidem:
„Ach, jest to tedy doktor Antekirtt, jenž mne dal na území
francouzském proti všemu právu zatknouti! … On tedy mne vězní
proti všemu právu …“
„Avšak nikoli proti spravedlnosti! …“ děl doktor Antekirtt.
„A co jsem vám učinil?“ tázal se bankéř, jemuž přítomnost
doktorova dodávala zřejmě jakési důvěry. „Ano, co jsem vám učinil?“
„Mně? … Dovíte se toho!“ odvětil doktor Antekirtt. „Avšak
především tažte se, Silase Toronthale, co jste učinil této nešťastné
ženě?…“
„Paní Bathoryová!“ zvolal bankéř, ustoupiv zděšen na krok před
vdovou, která vystoupila ze svého úkrytu a k němu přikročila.
„A syn její!“ dodal doktor.
„Petr! … Petr Bathory …“ mumlal Silas Toronthal.
Byl by jistě klesl, kdyby Kap Matifu jej nebyl pevně držel a
opíral. Tedy Petr Bathory, jejž měl za mrtvého, Petr, jehož pohřeb
sám viděl, Petr, jenž pohroben byl na hřbitově dubrovnickém Petr
stál před ním, jemu tváří v tvář, jako příšerný zjev, jenž z hrobu
vystoupil!
Přítomností jeho byl Silas Toronthal neobyčejně zděšen. Počal
pochopovati, že nemůže již uniknouti trestu za své viny!
Cítil, že jest ztracen!
„Kde jest Sava?“ tázal se náhle doktor Antekirtt hlasem hněvem
se chvějící…“
„Dcera moje? …“
„Nikoli! … Sava není dcerou vaší! … Sava jest dcerou hraběte
Matyáše Sandorfa, kteréhož Sarkany i vy uvedli jste v objetí smrti,
když byli jste z bídné ziskuchtivosti udali jej i oba soudruhy jeho,
Štěpána Bathorya a Ladislava Zathmara!“
Přímou tou obžalobou bankéř Toronthal byl zničen! Doktor
věděl tudíž nejen, že Sava není dcerou jeho, nýbrž věděl též, že
jest dcerou hraběte Matyáše Sandorfa! Věděl rovněž, kým a jakým
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způsobem prozrazeni byli spiklenci terstští! Celá hnusná minulost
bouřila se nyní proti Silasu Toronthalovi!
„Kde jest Sava?“ tázal se opět doktor Antekirtt, jenž rozčilení
své stěží dovedl již přemáhati: „Kde jest Sava, kterou Sarkany,
spoluvinník ve všech zločinech vašich, dal před patnácti lety ze
zámku artenackého unésti? … Kde jest Sava, kterou bídník ten
skrývá nyní na místě, jež vy zajisté znáte a znáti musíte, aby vynutil
na ní svolení k sňatku, jenž ji hnusem musí naplňovati!? … Táži se
vás naposled: kde jest Sava?“
Ač vystupování doktora bylo rozhodné a slova jeho hrozivá,
Silas Toronthal neodpovídal. Pochopil, že věc tato může mu býti
prostředkem záchrany. Tušil, že života jeho bude šetřeno, dokud
nezjeví poslední své tajemství, dokud neprozradí úkrytu mladé dívky.
„Slyšte,“ ujal se znova slova doktor Antekirtt, jenž nabýval opět
chladnokrevnosti: „Slyšte mne, Silase Toronthale! Snad domníváte
se, že jste povinen soudruha svého šetřiti! Snad myslíte, že byste jej
uvedl v záhubu, kdybyste promluvil! Nuže, vězte toto: Sarkany, aby
si zjistil mlčení vaše, Sarkany, když vás byl zničil, zamýšlel i zavražditi
vás úkladně, tak jako byl i Petra Bathorya v Dubrovníku přepadl …
Ano! … V okamžiku, když zřízenci moji zmocnili se osoby vaší na
cestě do Nizzy, chtěl se již na vás vrhnouti… A nyní, chcete i na dále
mlčeti?“
Silas Toronthal, trvaje tvrdošíjně při myšlence, že mlčelivost
jeho jej zachrání, neodpovídal.
„Kde jest Sava? … Kde jest Sava?“ zvolal opět doktor Antekirtt,
nechávaje se tentokráte hněvem zcela unésti.
„Nevím! … Nic nevím!“ odvětil Silas Toronthal, jsa odhodlán,
tajemství zachovati.
Náhle však vzkřikl, svíjeje se bolestí a snaže se marně vymknouti
Kapu Matifuovi.
„Milost! … Milost!“ volal.
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Kap Matifu, snad nevědomky, stiskl vší silou ruku jeho a drtil ji
v ruce svojí.
„Milost!“ opětoval úpěnlivě Silas Toronthal.
„Chcete mluviti?“
„Ano … ano! … Sava … Sava …“ děl bankéř Toronthal, jenž
nemohl odpovídati než slovy přerývanými. „Sava … Sava … ukryta
… v domě Namiry … vyzvědačky Sarkanyovy … v Tetuanu!“
Kap Matifu pustil ruku Silasa Toronthala, jež sklesla jako bez
vlády.
„Odveďte vězně!“ kázal doktor Antekirtt. „Víme, co jsme chtěli
zvěděti.“
Ludvík Ferrato vyvedl Silasa Toronthala z radnice a dovedl jej
opět do jeho vězení!
Sava v Tetuanu!
Když doktor Antekirtt a Petr Bathory před dvěma měsíci přibyli
do Ceuty, aby se zmocnili Španěla Karpeny, byli tudíž vzdáleni jen
několik mil od místa, kdež Marokánka mladou dívku skrývala!
„Petře, ještě této noci odjedeme do Tetuanu!“ pravil nyní prostě
doktor Antekirtt.

II.
Pozdě!

V době té nevedla ještě dráha přímo z Tunisu ke hranicím
marockým. Měl-li tudíž doktor Antekirtt přibyti do Tetuanu v době
co možno nej kratší, bylo radno, aby odplul na jedné z nejrychlejších
lodí antekirttských.
Ještě před půlnocí „Elektrika“ č. 2. vytáhla kotvy a zaměřila přes
moře syrtské.
Na palubě její dleli toliko doktor Antekirtt, Petr Bathory,
Ludvík Ferrato, Pointe Pescade a Kap Matifu.
Petra Sarkany znal. Ostatních nikoli.
Až by přibyli do Tetuanu, uvážili by dle okolností, co dlužno
činiti, měli jednati lstí nebo raději násilím? To záviselo od toho, za
jakých poměrů žil Sarkany v tomto městě, zcela marokánském, jaký
byl dům Namiry, a kolik osob jej obývalo.
Především však bylo nutno, přibyti co nejdříve do Tetuanu.
Z Tunisu ke hranici marocké čítá se as dva tisíce pět set mil čili
skorem třináct set padesát mil námořních.
Loď „Elektrika“ č. 2., plula-li největší rychlostí, mohla urazit
skorem sedm a dvacet mil za hodinu. Jak mnohé vlaky železniční
nemají rychlosti takové. Dlouhá tato loď ocelová, o niž vítr se
nemohl opírati, jež jako šíp letěla vlnami a kterouž ni sebe prudší
vlnobití mořské nedovedlo zadržeti, mohla býti v padesáti hodinách
u cíle!.
Druhého dne, ještě před svítáním, „Eelektrika č. 2.“ ztratila z
dohledu mys Bon a záhy na to, když byla vyplula ze zálivu tuniského,
i výběžek bizetský. Na to ve dnech 20. a 21. listopadu rozvíjelo
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se před zraky cestovatelů, aniž zvláštní příhoda se udála, rozkošné
panorama břehů afrických, na nichž postupem vystupovala města
Calle a Bone, mys Železný, jehož kovové nitro odchyluje, jak se dí,
střelku magnetickou od pravého směru; — dále města Stora, Bougie,
Dellys, Alžír, Cherchell, Mostaganem, Orán, Nemours, předhoří
mellilské, jež náleží Španělům, jako Ceuta a mys Tres-Forcas, od
něhož pevnina zaokrouhluje se až k mysu Negro.
Nikdy lodní stroj, uváděný v pohyb elektrickými proudy z
akkumulatoru, neprovedl podobného výkonu. Byla-li „Elektrika“
pozorována, jak plula podél pobřeží nebo napříč zálivů, museli
pozorovatelé domnívati se, že před sebou vidí loď báječnou, kteréž
žádný parník nebyl by mohl na povrchu moře Středozemního
dostihnouti.
O osmé hodině večer doktor Antekirtt, Petr Bathory, Ludvík
Ferrato, Pointe Pescade a Kap Matifu vystoupili na břeh při ústí malé
řeky Tetuanské, v níž loď jejich zakotvila.
Asi sto kroků dále od břehu nalezli uprostřed karavanseraje
mezky a arabského průvodčího, jenž nabídl se, doprovoditi je do
města, jež bylo vzdáleno nejvýše čtyry míle. Cena žádaná byla bez
okolků přijata a malý hlouček mužů vydal se ihned na cestu.
V této části území marockého nemusí se Evropané obávati
žádného příkoří se strany domorodců ani od kočujícího lidu, zemí
se potulujícího. Kraj tento jest ostatně málo obydlen, a půda není tu
téměř pranic vzdělána.
Cesta vine se rovinou, porostlou řídkým křovím. Ovšem byla
cesta tato spíše zřízena a vyznačena kopyty soumarů nežli přičiněním
ruky lidské. Na jedné straně rozlévá se řeka s četnými malými
zátokami svými, z nichž ozývá se skřehot žab a cvrkot cvrčků.
Několik bárek rybářských kotví uprostřed proudu, jiné jsou vytaženy
na břeh. Na druhé — pravé — straně táhne se poněkud v povzdálí
řetěz kamenitých pahrbků, jenž pojí se s pohořím, dále na jih ležícím.
Noc byla nádherná. Celý kraj koupal se ve svitu měsíčním;
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odražen byv zrcadlem řeky, dodával svit tento horám na obzoru
severním měkších obrysů. V dáli bělalo se město Tetuan jako zářivá
skvrna uprostřed mlh v pozadí krajiny.
Arab vedl dobře malý svůj hlouček. Dvakráte nebo třikráte bylo
nutno stanouti před osamělými domky strážními, z jichž oken na
straně měsícem neosvícené dralo se žlutavé světlo, rozptylujíc stíny.
Dva nebo tři Maročané vyšli pak z těchto domků, nesouce svítilnu,
a hovořili s průvodčím cestujících. Když byli s ním několik slov
promluvili, vydala se společnost opět na další cestu.
Doktor i druhové jeho nemluvili. Ponořeni jsouce v myšlenky
nechali mezky, kteří ostatně cestu dobře již znali, kráčeti, kam by jim
bylo libo; soumaři však místům, jež byla pahrbkovitá nebo kamenitá,
nebo kdež kořeny přes cestu se táhly, sami opatrně se vyhýbali.
Toliko právě nejsilnější z mezků zůstával pravidelně pozadu.
Nelze však mu to zajisté ve zlé vykládati: nesít Kapa Matifua.
Okolnost tato vzbudila v Pointu Pescadu myšlenku:
„Snad bylo by více záhodno, aby Kap Matifu nesl mezka, místo
mezek Kapa!“
O půl desáté hodině zastavil se Arab před velkou bílou zdí, z níž
vystupují věže se střílnami, a kteráž na této straně město hájí.
Ve zdi této otvírá se nízká, arabeskami dle marokánského
způsobu ozdobená brána. Četnými střílnami, nad ní zřízenými, zejí
příchozím vstříc jícny děl, kteréž podobají se krokodilům, spícím
klidně při svitu měsíce.
Brána byla již zavřena.
Musilo se vyjednávati s penězi v ruce, měl-li býti vstup
vymožen. Když se to zdařilo, dostala se společnost naše do klikatých
úzkých, na mnoze překlenutých uliček. Uzavřeny byly na mnohých
místech rovněž brankami, jež jen pomocí těchže prostředků mohly
býti zotvírány.
Čtvrt hodiny na to přibyli doktor Antekirtt a druhové jeho
konečně před jakousi noclehárnu, „fonda“ nazývanou, jedinou v
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tomto městě; jistý žid vydržoval ji, a jednooká dcera jeho obsluhovala
hosty.
Nedostatek všeho pohodlí v tomto hostinci, jehož malé skromné
pokojíky vedly vesměs do vnitřního dvora, lze vysvětliti si tím, že jen
málo cestujících odváží se až do Tetuanu. V městě tomto dlí toliko
jediný zástupce evropských států, totiž konsul španělský, jenž žije
zcela odloučeně uprostřed obyvatelstva, čítajícího několik tisíc duší,
v němž domorodý živel převládá.
Ač doktor byl by se velice rád ihned otázal, kde jest dům
Namiry, a ačkoliv přál si toužebně, by tam byl ihned uveden, upustil
od toho.
Bylo záhodno jednati co nejopatrněji. Únosu mohly se
naskytnouti za okolností, za jakých Sava byla vězněna, veliké, ano
nepřemožitelné překážky. Veškeré důvody pro i proti byly doktorem
Antekirttem a Petrem bedlivě zkoumány a uváženy. Snad bylo by
lépe vykoupiti za cenu, byť sebe vyšší, svobodu mladé dívky?
Nutno však bylo, aby doktor Antekirtt a Petr varovali se toho,
by byli poznáni — zvláště Sarkanym, jenž dlel snad v Tetuanu,
V rukou jeho Sava byla i pro budoucnost veledůležitým
rukojmím, kteréhož by se zajisté tak snadno nezbavil. Neboť zde
nebyly poměry, jako ve vzdělaných státech evropských, kdež soudy
nebo policie byly by mohly prospěšně zakročiti. Jak dokázati v této
zemi otrokářské, že Sava není oprávněným vlastnictvím Maročanky?
Jak dokázati tu, že jest dcerou hraběte Sandorfa, když nebylo jisto,
že by list paní Toronthalové a přiznání bankéřovo uznány byly
pravdivými?
Domy v městech arabských jsou bedlivě uzavřeny a téměř
nepřístupny. Vstupu do nich nelze snadno vymoci. Za takých
okolností bylo by i zakročení kadiho ceny pochybné, předpokládaje,
že by vůbec kádi byl ochoten tak učiniti.
Doktor Antekirtt rozhodl tudíž, že dům Namiry má býti,
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jakmile bude vypátrán, co nejbedlivěji střežen, ovšem tak, aby
nevzbudilo se podezření ni nejmenší.
Z rána měl se Pointe Pescade odebrati na výzvědy s Ludvíkem
Ferratem, jenž za pobytu svého na kosmopolitické takřka Maltě
přiučil se poněkud jazyku arabskému. Oba měli hleděti, by se
dověděli, v které čtvrti a v které ulci bydlí Namira, jejíž jméno bylo
nepochybně v městě dobře známo. Na to by se vše uvážilo a —
jednalo.
„Elektrika č. 2.“ měla býti zatím ukryta v jedné z úzkých zátok
při ústí řeky tetuanské, a měla vyplouti na prvé znamení.
Noc tato, jež byla neskonale dlouhou pro doktora Antekirtta i
pro Petra Bathorya, strávena byla tudíž v chatrném hostinci.
Druhého dne Ludvík Ferrato a Pointe Pescade odebrali se záhy
do bazaru, v němž proudila již jistá část obyvatelstva tetuanského.
Pointe Pescade znal Namiru, kterou byl aspoň dvacetkrát spatřil v
ulicích dubrovnických, když konala Sarkanymu služby vyzvědačské.
Mohlo se tudíž státi, že by se setkal s ní, poněvadž však ona ho
neznala, nevadilo by to nikterak. Ano, v případu tom bylo by stačilo,
aby Pointe Pescade ji sledoval až k domu jejímu.
Hlavní bazar (tržiště) tetuánský jest skupinou nízkých, úzkých a
místy i špinavých bud, krámků a baráků. Plátno různě zbarvené a na
provaze natažené chrání jej před palčivými paprsky slunečními.
Všude po stranách jeví se oku tmavé klenby, v nichž se vykládají
na prodej látky hedbávím proplétané, roucha v křiklavých barvách,
turecké střevíce, sáčky na peníze, pláště, zboží hliněné, klenoty,
náramky, prsteny i svítilny, slovem vše, co dostati lze v jednotlivých
závodech a krámech velkých měst evropských.
V bazaru bylo již plno lidu. Kupující chtěli použiti chladnějšího
jitra.
Ženy maurské, majíce tvář zastřenu až po oči, židovky s tváří
nezastřenou, Arabové, Kabylové a Maročané chodili semo tamo
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bazarem, v němž také několik cizinců se procházelo. Přítomnost
Ludvíka Ferrata a Pointa Pescada nebyla tudíž nápadnou.
Po celou hodinu pátrali oba, zdaž by nespatřili v pestré této
společnosti Namiry.
Marně však! Marokánky této nikde nebylo viděti, Sarkanya tím
méně.
Ludvík Ferrato otázal se tudíž několika polonahých hochů —
smíšenců to všech možných kmenů afrických, stýkajících se od moře
Středozemního až po Saharu, — kteří se v bazaru potulovali. První,
ku kterým se obrátil, nemohli mu dáti žádoucí odpovědi. Konečně
jeden z nich, dvanáctiletý hošík kabylský, podobný zjevem svým
zcela hochům z ulic pařížských, ujistil cizince, že zná obydlí
Maročanky, a nabídl se, když mu několik penízů bylo vtisknuto do
ruky, že Evropany dovede k domu jejímu.
Všichni tři kráčeli potom pletivem klikatých ulic, kteréž
paprskovitě vybíhají k opevněním městským. V deseti minutách
došli do čtvrtě, skorem pusté, v níž pořídku jen bylo domů, všech
oken na vnější straně prostých.
V době té doktor Antekirtt a Petr Bathory čekali se zimničnou
netrpělivostí na návrat Ludvíka Ferrata a Pointa Pescada. Dvacetkrát
měli již chuť vyjíti a sami po úkrytu Savině pátrati.
Sarkany a Maročanka znali však dobře Petra i doktora. Kdyby
se tito byli tudíž objevili na ulicích tetuanských, byli by se snadno
mohli setkati s některým z nich, vzbuditi podezření a pobídnouti
je takto, by hleděli dosahu jejich uniknouti. Protož zůstal doktor
Antekirtt s druhem svým raději v hostinci, ač oba nejistotou byli
mučeni.
Bylo již devět hodin, když Ludvík Ferrato a Pointe Pescade
vrátili se do „fondy“.
Výraz tváře jejich pravil příliš jasně, že přinášejí zprávy neveselé.
Skutečně: Sarkany a Namira, provázeni jsouce mladou dívkou,
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kteréž však nikdo z obyvatelů tetuanských neznal, opustili Tetuan
před pěti nedělemi, zanechavše v domě jakousi stařenu, by jej střehla.
Doktor Antekirtt a Petr Bathory neočekávali této poslední rány:
byliť v prvé chvíli jako by zdrceni!
„A přece lze pochopiti snadno, proč odjeli!“ namítl Ludvík
Ferrato. „Sarkany musel se zajisté obávati, že by Silas Toronthal mohl
ze msty nebo z jiných příčin úkryt Savin prozraditi.“
Dokud se jednalo pouze o to, zrádce pronásledovati, nepozbýval
doktor Antekirtt nikdy naděje, že dílo své dokoná. Avšak nyní, kdy
šlo o to, vyrvati dceru jeho z rukou Sarkanyových, neměl již téže
důvěry!
On však i Petr Bathory souhlasili v tom, že dlužno se odebrati
neprodleně do domu Namiřina.
Snad naleznou tam více, nežli mnohou upomínku na Savu?
Snad budou moci z některých známek seznati, co se z ní stalo? Snad
též stará židovka, kteréž bylo svěřeno opatrování domu toho, bude
jim moci dáti, nebo vlastně prodati zpráv, jichž k dalšímu pátrání
budou míti zapotřebí!?
Ludvík Ferrato uvedl protož ihned doktora Antekirtta a Petra do
domu Namiřina.
Doktor, jenž mluvil arabsky tak dokonale, jako by byl zrozen v
některé pustině africké, vydával se za přítele Sarkanyova. Pravil, že
cestuje náhodou Tetuanem, že byl by býval šťasten, kdyby jej mohl
opět spatřiti a že přál si aspoň dům jeho navštíviti.
Stařena činila z počátku nesnáze, avšak hrst zlaťáků docílila toho,
že stala se ochotnější a vlídnější. Teprve nyní odhodlala se odpovídati
na otázky, kteréž kladl jí doktor Antekirtt, jenž, jak se zdálo, vřele se
zajímal o jejího pána.
Mladá dívka, — vysvětlovala stařena, — již Maročanka s sebou
odvedla, měla se státi ženou Sarkanyovou. Bylo tak rozhodnuto již
od doby delší a svatba tato byla by se stala nepochybně již v Tetuanu
skutkem, kdyby nebylo bývalo náhlého odjezdu onoho.
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Od příchodu svého, to jest as od tří měsíců, dívka ona ni krokem
domu neopustila. Pravilo se sice, že jest původu arabského, přes
to však stařena domnívala se, že jest rodem Evropankou. Ostatně
neviděla ji, jen kdysi na chvíli, když Maročanka náhodou byla
nepřítomna, a nemohla proto více sdělili.
Na otázku, kam Sarkany odvedl Savu i Namiru, nemohla stařena
dáti odpověď. Vše, co věděla, bylo, že odcestovali již asi před pěti
nedělemi s karavanou, jež ubírala se k východu.
Ode dne toho zůstal dům jedině pod jej ochranou, i měla jej
střežiti až po okamžik, až by se Sarkanymu podařilo najíti proň
kupce, což nasvědčovalo tomu, že nehodlá se do Tetuanu již vrátiti.
Doktor Antekirtt vyslechl chladně toto odpovědi a podle
potřeby překládal je Petru Bathorymu.
Celkem bylo jisto jen, že Sarkany neměl za radno odplouti s
některým parníkem, kteréž staví v Tangeru, a rovněž že nepoužil
železnice, jejíž konečným bodem jest nádraží Oranské.
Připojil se tudíž k některé karavaně, jež opustila Tetuan, aby
se odebrala … Kam? … Byla cílem její některá oasa v poušti, nebo
směřoval Sarkany ještě dále, do území polodivokých kmenů a
národů, kdež by mu Sava musela býti úplně po vůli?
Jak to zvěděti? Na cestách severoafrických lze právě tak
nesnadno najíti stopy celé karavany, jako jednotlivého cestujícího!
Doktor Antekirtt naléhal tudíž opětně na starou židovku. Pravil,
že dostal důležité zprávy, jež by zajímaly Sarkanya a jež týkaly se
právě tohoto domu, jehož se hodlal zbaviti.
Avšak cokoli činil, nemohl od stařeny obdržeti žádných zpráv
dalších. Bylo zřejmo, že stařena tato skutečně neví nic o novém
útulku, do něhož Sarkany se uchýlil, by urychlil rozřešení dramatu.
Doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík Ferrato přáli si tudíž
prohlédnouti aspoň celý dům zařízený po způsobu arabském, jehož
jednotlivé komnaty měly okna do pravoúhlého nádvoří, kol něhož
vedla galerie.
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Celá společnost ocitla se konečně i v komnatě, v níž Sava bydlila
a jež v pravdě podobala se kobce žalářní. Kolik hodin trapných ubohá
dívka strávila zde, jsouc vydána myšlenkám zoufalým a nemohouc
odnikud pomoci očekávati!
Doktor Antekirtt a Petr Bathory rozhlíželi se po této jizbě, aniž
slova pronesli, hledali však zraky nejmenší známku, jež by mohla
uvésti je na stopu, po níž pátrali.
Náhle doktor Antekirtt přistoupil k měděnému stojanu, v koutě
stojícímu, jenž na vrcholu svém nesl svícen. Pod stojanem tímto
pohozeno bylo několik zbytků papíru, plamenem zničeného, nikoli
však úplně spáleného. Psala snad Sava někomu? Byvši pak
překvapena náhlým, nuceným odjezdem, odhodlala se spáliti lístek
ten, dříve než by Tetuan opustila? Anebo snad — což bylo možno —
lístek ten, nalezený u Savy, byl zničen Sarkanym anebo Namirou?
Petr stíhal zraky doktora Antekirtta, jenž se shýbl u stojanu. Co
tam viděl?
Na oněch zbytcích papíru, kteréž fouknutí mohlo v popel
změniti, jevilo se několik černých tahů, zbytků to písmen, mezi
nimiž na neštěstí neúplná slova: „Mad … Bath …“
Pokusila se snad Sava, nevědouc, že paní Bathoryová zmizela
z Dubrovníka, psáti jí jakožto jediné, jejíž pomoci dovolávati se
mohla?
A za jménem paní Bathoryové jiné slovo mohlo se rozluštiti:
bylo to jméno syna jejího.
Petr, zadržuje dech svůj, hleděl nalézti ještě některé slovo
čitelné! Avšak zrak jeho se zakalil! … Neviděl ničeho!
A přece bylo na zbytcích papíru ještě jedno slovo, jež mohlo
vésti na stopu mladé dívky … slovo, kteréž doktor Antekirtt shledal
téměř zcela neporušeným …
„Tripolis,“ zvolal.
Tedy do vladařství tripolského, do své rodné země, kde mínil
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býti v úplné bezpečnosti, chtěl Sarkany se uchýliti! Do této země
zaměřila tedy karavana, s kterou se po pět neděl již ubíral!
„Do Tripolisu!“ zvolal opětně doktor Antekirtt, jsa ihned
rozhodnut. Ještě téhož večera loď „Elektrika č. 2.“ vyplula na moře.
Jestliže Sarkany byl již dostihl hlavní město vladařství
tripolského, mohl doktor Antekirtt s přáteli svými najisto doufati, že
přibude tam jen několik dní po něm.

III.
Slavnost v Tripoli

Dne 23. listopadu poskytovala planina sung-ettelatská, jež se rozkládá
za hradbami města Tripole, podivný pohled.
Je-li planina ta úrodná nebo pustá, kdo by to mohl v den ten
říci? Na povrchu jejím vztyčeny byly četné pestrobarevné stany,
s jichž vrcholů vlály chocholy, a jež ozdobeny byly i praporci
křiklavých barev. Jiné chudší stany skytaly pohled méně lákavý;
schátralou a spravovanou látkou chránily obyvatele své nepochybně
jen velmi málo proti suchému větru z jihu vanoucímu a „gibly“
zvanému.
Tu a tam na planině stály skupiny koní s bohatými ozdobami
arabskými, jinde bylo viděti malé osly, velké tak asi jako velcí psi
bývají, a velké psy, rozměry svými malým oslům se rovnající, dále
byli zde v četném počtu mezkové, osedlaní velikým sedlem
arabským, jež tvarem svým podobno jest hrbolům na hřbetě
velbloudově.
Jezdci a muži projížděli se davy lidu, majíce kolena zdvižena
téměř až k prsům, pušku na zádech a šavli kol pasu připiatu; nohy pak
vězely jim v třmenech, podobných tureckým trepkám. Jezdci vjížděli
mezi ženy a děti, nedbajíce, zda někoho povalí nebo zraní. Viděti zde
bylo i množství domorodců oděných skorem stejnotvárně zvláštním
druhem oděvu „huly“ zvaného, v němž nebylo by možno skorem
rozeznati muže od ženy, kdyby muži nespojovali záhyby volného
tohoto oděvu na prsou měděnou sponkou, kdežto ženy hořejším
cípem jeho pokrývají hlavu tak, že lze viděti jen levé jich oko.
Kroj tento mění se podle tříd a zámožnosti: chudí odívají se
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pouhým vlněným pláštěm, pod nímž jest tělo nahé; lidé zámožní
oblékají se ještě v kabátce a široké spodky, arabští boháči pak
nepohrdají košilí na okrajích zlatém opletanou a mimo to i kroj
svůj, v němž lesk hedvábí mísí se s matným odleskem látky vlněné,
různými ozdobnými přívěsky krášlí.
Plnili však planinu tuto pouze Tripoliťané?
Nikoli! Tísnili se zde před městem samým i kupci z Gadamesu a
ze Sokny s průvodem četných otroků svých; mimo to viděti bylo zde
židy a židovky z venkova, poslední s tváří odhalenou — tlusté, jak se
to sluší v této zemi.
Nescházeli zde též černochové, kteří přišli z vesnic sousedních,
když byli opustili bídné své chýše, z rákosí a z palem vystavěné,
aby se zúčastnili veřejných těchto radovánek. Měli na sobě méně
látky nežli „skvostů“: hrubě totiž pracovaných náramků měděných,
„rivier“ ze zubů zvířecích a stříbrných prstenů v uších i v nosu.
Bylo zde viděti i Avaguiry, kteří sídlí na pobřeží Velké Syrty a jimž
datlovník, na jejich území rostoucí, poskytuje víno, plody i chleba.
Mezi touto směsicí Maurů, Berberů, Turků, Beduínů, ano i
Evropanů procházeli se vážně pašové, šejkové a kadikové, slovem
hodnostáři místa tohoto, vcházejíce mezi davy prostého lidu, jenž
pokorně a opatrně rozstupoval se před vytasenou šavlí vojínů nebo
před holí strážců, když ve své vznešené lhostejnosti přicházel
generální guvernér tohoto okrsku afrického čili této provincie
turecké, jejíž správa odvislou jest od sultána cařihradského.
V tripolském vladařství jest více nežli patnáct set tisíc
obyvatelstva, mezi čímž jest šest tisíc vojínů, z čehož tisíc pro Džebel
a pět set pro území cyrenské.
Město Tripolis samo nečítá však více nežli dvacet až pětadvacet
tisíc duší. V tento den možno však páčiti, že se počet ten aspoň
zdvojnásobil návalem zvědavců, kteříž přispěchali ze všech konců
území tripolského.
„Venkované“ tito ovšem nehledali útulku v samém hlavním
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městě vladařstva. Za hradbami opevněného obvodu nebyly by mohly
pojati taký nával lidu ani domy, kteréž špatná jakost jich staviva záhy
mění ve zříceniny, ani hrbolaté, nedlážděné a úzké ulice, takže v nich
není téměř ani oblohy viděti; pro tyto davy nebylo by místa ani ve
čtvrti s přístavem sousedící, kdež se nalézají konsuláty, ani ve čtvrti
východní, kam se uchýlilo obyvatelstvo židovské, ani v onom zbytku
města, kdež Mohamedáné živoří.
Avšak planina sung-ettelatská byla dosti rozsáhlou, aby mohla
pojati všechno to množství diváků, kteří přispěchali, aby viděli
„slavnost čapí“, kteráž ve východních zemích afrických ode dávna se
již slavívá. Planina tato, kus to Sahary se žlutým pískem, po kterémž
mnohdy vlny mořské při větrech východních se rozlijí, obklopuje
město na třech stranách a jest široká as jeden kilometr.
Živý kontrast tvoří ku planině této na jižním jejím konci oasa
Menchijská se svými domky o stěnách běloskvoucích, se svými
zahradami, zalévanými kolem zavodňovacím, jímž krávy pohybují,
se svými lesíky oranží, citrovníků i datlovníků, se svými skupinami
stromoví a květin, s antilopami, gazellami a plameňáky. V rozsáhlé
oase této kupí se obyvatelstvo, jehož počet není menší tří tisíc.
Za oasou jest poušť, kteráž na žádném místě Afriky nepřibližuje
se tak blízko moři Středozemnímu jako zde, — poušť se svou
nesmírnou hladinou písku. „na níž“, praví baron Kraft, „vítr zdouvá
vlny právě tak snadno jako na moři“, — oceán to lybický, jemuž
neschází ni mlhy z písku nesmírně drobounkého.
Území tripolské — veliké skorem tak jako Francie — rozkládá se
mezi vladařstvem tuniským, Egyptem a Saharou. Délka pobřeží jeho
obnáší asi tři sta kilometrů.
Do této tedy země, jedné z nejméně známých v severní Africe,
kdež možno jest býti dlouho ukrytu před jakýmkoli pátráním,
uchýlil se Sarkany, když byl Tetuan opustil.
Jsa původem z Tripolisu, kdež první rejdy své prováděl, vrátil
se takto vlastně jen do své země rodné. Mimo to byl, jak známo,
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spřízněn s mocnou severoafrickou sektou mohamedánskou, a mohl
tudíž v každém případě nalézti vydatné podpory senusistů, jichž
agentem byl i v cizině, objednávaje pro ně zbraně a střelivo.
Protož, když přibyl do Tripolisu, mohl se ubytovati v domě Sidi
Hazama, pověstného náčelníka těchto sektářů v okrsku tripolském.
Po únosu Silasa Toronthala na cestě do Nizzy — únosu to,
kterýž si dosud nemohl vysvětliti — opustil Sarkany Monte Carlo.
Několik tisíc franků, kteréž při posledních výhrách svých byl ukryl a
jež z opatrnosti nedal v poslední sázku, dovolilo mu uhraditi veškeré
výlohy cestovní, i zbyla mu ještě slušná částka, aby mohl přichystati
se na všechny eventuality.
Musel se skutečně obávati, že Silas Toronthal, zachvácen jsa
zoufalstvím, bude jat pokušením pomstíti se jemu tím, že by odhalil
jeho minulost, anebo že by prozradil, kde jest Sava ukryta. Bankéř
věděl totiž, že Sava dopravena byla do Tetuanu a že jest v rukou
Namiřiných.
Protož odhodlal se Sarkany opustiti Marokko v době nejkratší a
odvést i s sebou i Savu.
Skutečně jednal dobrodruh takto velice opatrně a předvídavě,
neboť, jak známo, Silas Toronthal po jistém váhání prozradil
skutečně, v kterém místě Sava pod dozorem Maročanky jest skryta.
Sarkany odhodlal se proto uchýliti se do vladařství v Tripolisu,
kdež by měl dosti prostředků k jednání i dosti prostředků k případné
obraně. Odebrati se tam však buď po některém parníku pobřežním
anebo po dráze alžírské bylo by značilo, jak Sarkany — a také doktor
Antekirtt — pochopil, tolik, co vydati se mnohému nebezpečí a
nepředvídané, nemilé nějaké náhodě.
Dal tudíž Sarkany přednost tomu, cestovati s karavanou
Senusistů, kteráž ubírala se do území cyrenského, přibírajíc na cestě
nové přívržence v předních okresích marockých, alžírských a
tuniských.
Karavana tato, jež rychle měla uraziti pět set mil cesty mezi
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Tetuanem a Tripolem a jež hodlala ubírati se podél severní hranice
pouště africké, opustila Tetuan 12. února.
Nyní byla Sava vydána zcela na milost a nemilost svým
únoscům!
Pevné rozhodnutí její nebylo však tím změněno, odpor její
nebyl zlomen. Ani hrozby Namiřiny, ni hněv Sarkanyův neměly na
ni účinku.
Při odchodu z Tetuanu čítala karavana již as padesát osob
rozdělených pod vedením imama ve skupiny a vojensky
organisovaných. Ostatně nejednalo se o to ubírati se územím,
Francouzy ovládaným, kdež by se karavaně byly mohly klásti všeliké
překážky v cestu.
Pevnina africká tvoří pobřežím tuniským a alžírským oblouk až
k západnímu břehu Velké Syrty, jež náhle pak k jihu se obrací. Vidno
jest z toho, že nejpřímější cesta z Tetuanu do Tripolisu vede směrem
čáry, jež oblouk ten přetíná, a nejsevernější bod její neleží severněji
nežli Lagut, jedno z posledních mést na kraji Sahary, Francouzi
ovládaných.
Karavana, opustivši území marocké, ubírala se nejprve podél
hranic bohatých provincií oné části Alžírska, která zove se Novou
Francií, a kterouž skutečně lze považovati za kousek Francie větším
právem — neboť sotva 30 hodin cesty po moři dělí je od území
francouzského — nežli jakým Nová Kaledonie, Nové Holandsko
a Nové Skotsko pojmenovány jsou po Kaledonii, Holandsku a
Skotsku.
V Beni-Matanu, v Oulad-Nailu a Charfat-El-Hamelu připojilo
se ke karavaně ještě mnoho přívrženců sekty Senusistů.
Počet osob putujících s karavanou, obnášel proto více než tři
sta, když dospěla ku pobřeží tuniskému, ku břehům Velké Syrty.
Zbývalo jí nyní již jen ubírati se podél pobřeží, a když byla ve střed
svůj přijala nové poutníky v různých městech území tohoto, přibyla
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20. listopadu ke hranici vladařstva tripolského, byvši šest neděl na
cestě.
V okamžiku tedy, kdy slavena byla v Tripolisu s velikou
okázalostí řečená „slavnost čapí“, byli Sarkany a Namira teprve tři
dny hosty Sidi-Hazama, jehož obydlí bylo nyní Savě Sandorfově
žalářem.
Obydlí toto, ovládané štíhlým minaretem, s bílými stěnami
svými, v nichž bylo zřízeno několik střílen, s terasami, opatřenými
cimbuřími s úzkou a nízkou brankou svou, podobalo se — nemajíc
též oken na vnější straně — malé pevnosti.
Bylať to skutečně malá tvrz, ležící mimo obvod města, na konci
písčité pláně a na kraji menchijské oasy. Zahrady Sidi-Hazamovy,
ohražené vysokou zdí, sáhaly skutečně již na území oasy. Uvnitř byl
dům tento rozčleněn po způsobu arabském, měl však trojí nádvoří.
Kolem nádvoří těchto vedly v čtverhranném půdorysu galerie se
sloupy a s arkadami, do nichž vcházeti se mohlo z různých komnat,
namnoze nádherně zařízených a skvostným nábytkem opatřených.
V pozadí druhého dvora shledali hosté nebo navštěvovatelé SidiHazamovi rozsáhlou „skifu“, jakousi to předsíň čili síň, v níž konala
se již nejedna porada pod řízením Sidi-Hazama.
Dům tento chráněn byl netoliko přirozeně vysokými zdmi
svými, nýbrž choval uvnitř též slušný hlouček mužů, jenž mohl
jej vydatně hájiti pro případ útoku polodivokých útočníků neb i
proti úřadům tripolským, které snažily se Senusisty udržeti v jistých
mezích.
Celkem bylo v domě Sidi-Hazamově shromážděňo as padesát
stoupenců zmíněné sekty, kteří byli dobře ozbrojeni jak pro útok, tak
pro obranu.
Jediná branka vedla do tohoto domu, avšak branka ta, jsouc
jinak i velmi těsnou, byla pevně uzavřena. Nebylo snadno ji
prolomiti, avšak i kdyby se to bylo zdařilo, nebylo by bývalo snadno,
proniknouti jí dále do vnitř.
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Sarkany nalezl tudíž u Sidi-Hazama spolehlivý a bezpečný
útulek. V tomto domě zamýšlel dovršiti své bídné dílo!
Sňatek se Savou měl zjednati mu velmi značné jmění a pro
případ potřeby mohl spolehati i na přispění bratrstva Senusistů, kteréž
mělo též zájem na tom, aby dílo jeho provázeno bylo úspěchem.
Co se týče přívrženců sekty té, přibyvších do Tetuanu s
karavanou a z různých částí území severoafrického přispěchavších,
rozptýlili se tito v oase menchijské, jsouce připraveni, na prvý povel
se opět shromážditi.
Zmíněná „slavnost čapí“ měla — úřady tripolské ostatně o tom
nepochybovaly — přispěti též ke zdaru věci Senusistů. Tam — na
planině sung-ettelatské — při příležitosti té měli přívrženci sekty,
shromáždění zde, dostati pokyny, jakým způsobem měli by se
soustřediti v území cyrenském a utvořiti tam pravou říši lupičů
námořních, jež by podřízena byla mocné autoritě vyvoleného kalifa.
Okolnosti byly tomu příznivý, neboť právě v okrsku
bengazijském (v územ cyrenském) měla sekta tato největší počet
přívrženců.
V den, kdy „slavnost čapí“ slavena byla ve vladařství tripolském,
procházeli se tři cizinci mezi davy lidu na planině sung-ettelatské.
V cizincích těchto nebyl by nikdo pod jejich krojem arabským
poznal Evropany. Nejstarší z nich nosil kroj tento ostatně tak
přirozeně, že vysvětliti si to lze jen dlouhým návykem.
Byl to doktor Antekirtt provázený Petrem Bathorym a
Ludvíkem Ferratem.
Pointe Pescade a Kap Matifu zůstali ve městě, kde konali jisté
přípravy a neměli dle všeho objeviti se dříve dokud by nemuseli
bezprostředně přikročiti k vykonání úkolu sobě svěřeného.
„Elektrika č. 2.“ byla teprve před čtyřiadvaceti hodinami —
odpoledne — zakotvila v úkrytu skalisk, které tvoří v přístavu
tripolském přirozenou hráz přístavní.
Cesta z Tetuanu byla vykonána právě tak rychle jako cesta tam.
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Toliko na tři hodiny zakotvila loď ve Philippevillu v malé zátoce
filfilské. Čas ten měl stačiti jen, aby společnost naše opatřila si kroj
arabský.
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Vztyčil rámě své, v němž držel tyč…
Na to loď neprodleně odplula, takže přítomnost její v zálivu
numidském nebyla téměř ani zpozorována.
Když tudíž doktor Antekirtt a soudruzi jeho vystoupili na břeh
— a to nikoli na nábřeží tripolském, nýbrž na skalnatém břehu mimo
přístav — nebylo to pět Evropanů, kteří vstoupili na půdu vladařství
tripolského, nýbrž bylo to pět Orientálů, jejichž kroj nemohl
vzbuditi u domorodců pozornosti.
Petr Bathory a Ludvík Ferrato, nejsouce zvyklí přestrojení
tomu, byli by se snad prozradili před bystrým pozorovatelem, avšak
Pointu Pescadu a Kapu Matifuovi, kteří při kejklířských výkonech
svých často musili se přestrojovati, nepůsobil kroj rozpaků ani
nesnází.
Co se „Elektriky“ týče, ukryla se za noci mimo přístav v jedné
z malých rejd tohoto málo střeženého pobřeží. Tam měla býti
přichystána v každém okamžiku, dnem i nocí, k odplutí.
Doktor Antekirtt a soudruhové jeho, když vystoupili na břeh,
dali se skalnatým pobřežím směrem k nábřeží, vešli do „brány
mořské“ a ocitli se v úzkých ulicích města. První hostinec, který
nalezli — mnoho nebylo jich na výběr, — zdál se jim býti
dostatečným pro několik dní, ne-li pro několik hodin. Počínali si v
něm jako lidé nezámožní, vydávajíce se za prosté kupce tuniské, kteří
na cestě své Tripolisem přáli si shlédnouti „slavnost čapí“.
Poněvadž doktor Antekirtt mluvil arabsky právě tak správně,
jako i jiné řeči, jimiž se mluví na pobřeží moře Středozemního,
nemohla jej ani řeč jeho prozraditi.
Majitel hotelu přijal pět cestujících velmi vlídně, jsa zřejmě
potěšen, že se u něho ubytovali. Byl to statný, vysoký muž a velmi
hovorný. Hovoře s ním zvěděl doktor Antekirtt záhy věci, které jej
přímo zajímaly.
Předem dověděl se, že přibyla před několika dny jakási karavana
z Marokka do Tripolisu, zvěděl též, že Sarkany, jenž byl ve vladařství
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tripolském dobře znám, s karavanou tou přišel a že požívá
pohostinství v domě Sidi-Hazama.
Doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík Ferrato vmísili se proto
již několik hodin na to, učinivše vhodná opatření, aby nebyli
poznáni, mezi lid, rozložený na planině sung-ettelatské. Procházejíce
se, pozorovali dům Sidi-Hazama na okraji oasy menchijské. Tam
tedy byla uvězněna Sava Sandorfova.
Od oné doby, kdy dlel doktor Antekirtt v Dubrovníku, nikdy
otec a dcera nebyli si tak blízko! V okamžiku tomto však je dělily
nepřestupné zdi.
Zajisté byl by se Petr Bathory odhodlal i vyjednávati a shodnouti
se se Sarkanym, aby mu Savu mohl vyrvati! Hrabě Matyáš Sandorf i
on byli ochotni zříci se veškerého jmění a odevzdati je Sarkanymu,
jenž po něm tak dychtil!
Nesměli však zapomínati, že mají vykonati též pomstu na zrádci
Štěpána Bathorya a Ladislava Zathmara.
Za okolností, jakéž tu shledali, naskytovaly se téměř
nepřemožitelné překážky úmyslu jejich: zmocniti se Sarkanya a
unésti Savu z domu Sidi-Hazama. Nemohli-li cíle svého dosíci
násilím, měli užiti lsti? Skýtala jim slavnost příštího dne k tomu
příležitosti?
Ano, na tom spočíval jejich plán, kterýž doktor Antekirtt, Petr
Bathory a Ludvík Ferrato po celý večer uvažovali, a jehož původcem
byl Pointe Pescade. Při vykonávání jeho dával tento hodný muž život
svůj v sázku, avšak kdyby podařilo se mu vniknouti do obydlí SidiHazama, zdaž nebylo mu možno unésti Savu odtamtud? Při odvaze a
obratnosti jeho nic nebylo mu nemožným!
Protož druhého dne, schválivše tento plán, odebrali se doktor
Antekirtt, Petr a Ludvík Ferrato o třetí hodině odpolední na planinu
sung-ettelatskou, odkud mohli dům Sidi-Hazama stále pozorovati,
kdežto Pointe Pescade a Kap Matifu připravovali se k úkolu, jenž
mohl státi je hlavu.
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V této hodině bylo na planině ještě dosti klidno, a nic
nepředvídalo hluk a ruch, jakýž nastává večer při svitu bezčetných
pochodní.
V těchto davech lidu bylo sotva pozorovati procházející se zde
Senusisty, oděné v kroje velmi prosté, kteříž sdělovali si pouhými
pokyny a znameními rozkaz svých náčelníků.
Avšak jest vhodno, abychom seznámili čtenáře s legendou
východní, či spíše africkou, jejíž hlavní momenty nalézají výrazu
v průběhu této „slavnosti čapí“ , kteráž jest mocným lákadlem pro
obyvatelstvo mohamedánské.
Na pevnině africké žil kdysi kmen Džinů. Pod jménem
Bulhebrové Džinové tito sídlili na rozsáhlém území, ležícím na kraji
pouště hammadské mezi Tripolem a říší Fezzanskou.
Byl to lid četný, velmi mocný a zlé pověsti. Byl nespravedlivý,
lstivý, bojovný a útočný. Žádný panovník africký nedovedl jej
zkrotiti.
Stalo se jednoho dne, že prorok Sulejman pokusil se Džiny
nikoli napadnouti, nýbrž mysl jejich obrátiti. Poslal k nim za tím
účelem jednoho ze svých věrných, aby jim kázal lásku k dobrému a
zášť ke zlému. Zbytečná práce, marná snaha!
Tyto divoké hordy zmocnily se posla a vydaly jej na smrt!
Jevili-li Džinové tolik odvahy, bylo to proto, že věděli, že v jich
zemi, odloučené a nesnadno přístupné, žádný král sousední neodvážil
by se vejíti v zápas s jejich zbraněmi.
Myslili ostatně, že žádný posel a nikdo vůbec nebude moci
sděliti proroku Sulejmanovi, jaké přivítání uchystali děrnému jeho
druhu, mýlili se však!
V zemi žil veliký počet čápů. Jsou to, jak známo, ptáci velice
dobromyslní, důvtipu neobyčejného a velice šlechetní, neboť, jak
legenda praví, neobývají nikdy kraje, jehož jméno vyraženo jest na
penízi — poněvadž peníze jsou původem všeho zla a nejmocnějším
vodítkem, jež láká člověka v propast špatných vášní.
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Čápové tito, vidouce nešlechetnou mysl, jakou Džinové na jevo
dávali, slétli se jednoho dne na poradu a odhodlali se vyslati jednoho
ze středu svého ku proroku Sulejmanovi, aby spravedlivé pomstě
jeho vyzradili vrahy jeho posla.
Prorok ihned, obdržev smutnou zvěst tu, vyslal jednoho z ptáků
svých, jehož za posla užíval, do oblak nebe afrického, aby veškeré
čápy přivolal.
Rozkaz vykonán ihned a nesčíslná hejna čapí shromáždila se
před prorokem Sulejmanem „Tvořili mrak tak nesmírný,“ praví
legenda, „že byl by zastínil celou zemi mezi Merdou a Murzukem.“
Tu každý z ptáků těchto, když byl pojal kámen do zobáku,
zaměřil letem k území Džinů. A vznášejíce se nad zemí touto,
kamenovali zlý lid ten, jehož duše nyní uzavřeny jsou na věčnost v
nitru země pod pouští hammadskou.
Památka této bájné události měla býti slavena v den dnešní.
Několik set čápů bylo uzavřelno v nesmírných sítích,
roztažených na planině sung-ettelatské. Tam stojíce na jedné noze,
očekávali čápi chvíli, kdy pout svých budou sproštěni, a klepajíce
čelistmi svými naplňovali vzduch stále zvukem podivně dojímavým.
Na dané znamení měli odlétnouti ve volný, nekonečný prostor,
vznésti se do výšiny a nechati dolů padati měkké a lehké hroudy
za jásavého pokřiku davů a řinkotu nástrojů, za střelby pušek a
mnohobarevných pochodní!
Pointe Pescade znal program této slavnosti — a právě tento
program budil v něm myšlenku, že dalo by se ho použiti k
uskutečnění záměrů doktorových. Za podmínek takových bylo by
snad možno vniknouti do vnitř domu Sidi-Hazamova.
V okamžiku, kdy slunce zapadlo, rána z děla vypálená ve tvrzi
tripolské dala znamení, očekávané tak netrpělivě davy lidu na planině
sung-ettelatské.
Doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík Ferrato, ohlušeni z
počátku divým pokřikem, kterýž se všech stran se ozýval, byli
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oslepeni pak i tisíci světly a plameny, jež zazářily na všech stranách
planiny.
V okamžiku, kdy rána zazněla, zabýval se lid tento ještě večeří.
Zde pečen byl skopec nebo připravováno kuře s rýží pro ty, kdož
byli Turky a chtěli se jimi znáti, tam v oleji vařeno maso pro Araby
poněkud zámožné; jinde prostá „bazina“, jakási to kaše ječmenná,
promísená olejem a určená pro ubožáky, v jichž kapsách bylo více
penízků měděných, nežli zlatých; konečně všude i v nadbytku nápoj
ze šťávy datlovníků připravený, „lagby“ zvaný a nanejvýš opojný.
Několik minut po ráně z děla muži, ženy, děti, Turci, Arabové
a černochové byli již takřka jako všech smyslů zbaveni. Nástroje
divokého tohoto orkestru musely míti zvučnost neobyčejně velikou,
aby mohly býti slyšeny při tomto pokřiku a této vřavě davů.
Tu a tam projížděli se cvalem jezdci, vystřelujíce dlouhé své
pušky a bambitky, kdežto umělé ohňostroje vybuchovaly a vysílaly
do vzduchu své plameny a paprsky. Všude křik, jásot a vřava
nevylíčitelná.
Zde při světle pochodní, při úderech bubínku a za
jednotvárného zpěvu jakýsi černoch, pitvorně oděný a maje tvář
skrytu pod příšernou maskou, pobízel k tanci as třicet tmavých svých
soudruhů, skákajících uprostřed kroužku černošek, zpěvem tím
unesených a rukama tleskajících.
Tam opět divocí Aissassuové v nejvyšším zanícení náboženském
a jsouce opojeni, majíce rety pěnou pokryté, oči z důlků téměř
vyvalené a drtíce v zubech kusy dřeva, rozdírali si kůži a prováděli
nebezpečné kousky s řeřavým uhlím a ovíjeli se hady, kteříž kousali
je do retů a tváří, a jimž spláceli měrou stejnou, zarývajíce zuby do
jejich ocasů.
Za chvíli však valil se lid již s neobyčejným chvatem k domu
Sidi-Hazamovu, jakoby nové jakési divadlo jej tam lákalo.
Dleli tam dva muži, jeden obrovský, druhý malý a drobný, —
dva to akrobati, jejichž výkony, svědčící o síle a obratnosti, budily u
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zástupů, seřaděných kol nich do čtverhranu, nejhlučnější pochvalu,
jakáž kdy vyjiti může z úst Tripoliťanů.
Byl to Pointe Pescade a Kap Matifu!
Zvolili za místo pro své výkony a umělecké kousky prostoru,
vzdálenou toliko několik kroků od domu Sidi-Hazama. Oba při
příležitosti této vrátili se k bývalému svému umění. Ozdobivše
arabský kroj svůj třásněmi a tretkami, zjednávali si nyní po delší době
opět hlučný, bouřlivý úspěch.
„Nezrezavěly ti údy?“ tázal se dříve z opatrnosti Pointe Pesca
věrného druha svého Kapa Matifua.
„Nikoli, Pointe Pescade,“ odvětil spokojeně Kap Matifu.
„A nezhrozíš se ani sebe smělejšího kousku, abys nadchl tyto
hlupáky?“ dotazoval se opět drobný mužík.
„Já … a zhroziti se? …“
„I když bys musel kousati křemínky a hady požírati?“
„Vařené?“ tázal se Kap Matifu.
„Nikoli… syrové!“
„Syrové?“
„A živé!“ doložil Pointe Pescade s úsměvem.
Kap Matifu učinil posunek, jenž svědčil, že tento pokrm
neprobudil by v něm právě zvláštní chuť, byl však odhodlán, když by
to nutno bylo, požírati i hady. jako mnohý z divokých Aissassů.
Doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík Ferrato, vmísivše se
mezi diváky, nespouštěli očí s obou druhů.
Nikoli! Údy Kapa Matifua neochably! Nepozbyl ničeho z
podivuhodné své síly. V brzku pět nebo šest svalovitých a silných
Arabů, kteříž odvážili se v zápas s ním, válelo se na zemi.
Pak byly to kousky kejklířské, jež údivem naplňovaly Araby,
zvláště když rozžaté pochodně lítaly z rukou Pointe Pescada do
rukou Kapa Matifua, opisujíce křivé čáry.
Obecenstvo toto nedalo se však snadno výkony uspokojiti. Byl
mezi ním velký počet obdivovatelů polodivých Tuaregů, „jichž
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obratnost a čilost rovná se obratnosti nejdivočejších zvířat těchto
krajů“, jak oznamovaly plakáty proslulého uměleckého družstva
Bracco.
Znalci tito obdivovali se již výkonům neohroženého Mustaly,
Samsona pouště a „člověka divotvorce“, jehož královna anglická dala
požádati svým komorníkem, aby výkonů svých neopakoval,
poněvadž by se mohlo přihoditi neštětí.
Avšak Kap Matifu byl ve všech svých výkonech
nevyrovnatelným a nemusel se obávati žádného soka.
Poslední kousek měl nadšení a údiv kosmopolitického
obecenstva, obklopujícího evropské umělce, přivésti na stupeň
nejvyšší. Kousek ten ukazuje se často v arénách evropských, divákům
tripolským byl však dle všeho neznám. Všichni tlačili se k oběma
umělcům, kteří „pracovali“ při záři pochodní, jen aby nic ze
zajímavého výkonu toho zrakům jich neušlo. Kap Matifu chopil se
tyče, dlouhé pětadvacet až třicet stop a držel ji svisle pěstmi, o prsa
pevně opřenými. Pointe Pescade vyšplhal se s opičí čilostí na hořejší
konec tyče té a prováděl tam nejsmělejší pohyby, při čemž konec
tyče ohýbal se tak, že v obecenstvu vzbuzen byl opravdový strach.
Kap Matifu stál zde však, ani brvou nehýbaje a pohybuje se
chvílemi jen sem a tam, aby zachoval rovnováhu.
Když však se ocitl těsně podle zdi domu Sidi-Hazama, měl ještě
dosti síly, že vztyčil rámě své, v němž držel tyč, na jejíž konci Pointe
Pescade zaujal postavení vítězného umělce, posílaje obecenstvu
polibky.
Davy Arabův a černochů, jsouce uneseny tímto výkonem,
hlučely pochvalu, tleskaly rukama a dupaly nohama. Nikdy
nevyšinul se Samson pouště, neohrožený Mustafa, nejsmělejší z
Tuaregů, do takové výše!
V okamžiku tom zahučela opět rána z děla z náspů tvrze
tripolské. Na znamení toto sta čápů, puštěných ze sítě, v nichž dosud
byli vězněni, vzlétlo do výše a pravé krupobití kamínků počalo
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padati za ohlušujícího nadpozemského koncertu, jakýž čápi klepáním
zobáků působili, a jenž na zemi budil vřavu neméně ohlušující.
To byl vrchol slavnosti. Mnohý byl by řekl, že všechny ústavy
choromyslných ve Starém světě otevřely dvéře své, a že šílenci
vyhrnuli se na pláň sung-ettelatskou.
Avšak jakoby vše bylo v něm hlucho a slepo, dům SidiHazamův zůstal tvrdošíjně uzavřen po celou dobu radovánek
veřejných, a ni jediný, z přívrženců sekty Senusistů neobjevil se ve
brance nebo na terasách.
Avšak jaký zázrak!
V okamžiku, kdy pochodně uhasínaly a když čápi ve vzduchu
se rozptylovali, Pointe Pescade zmizel, jako by byl odlétl do výšin s
věrnými ptáky proroka Sulejmana.
Co se s ním stalo?
Kap Matifu aspoň, jak se zdálo, neznepokojoval se touto
otázkou. Když byl vymrštil tyč svoji do výše a opět ji zachytil, počal
s ní rychle točiti a pohrávati, jako kapelník činívá se svojí taktovkou.
Zmizení Pointa Pascada zdálo se mu věcí zcela přirorozenou —
obyčejným kouskem kejklířským.
Avšak úžas diváků byl dosáhl vrcholu, a nadšení jich ulevilo si v
mohutném „hurra!“ , kteréž rozléhalo se daleko do oasy.
Nikdo z nich nepochyboval ni v nej menším, že obratný akrobat
zmizel ve vzduchu, by zalétl v říši čápů.
Neokouzluje-li davy nejvíce to, co nemohou pochopiti?

IV.
Dům Sidi-Hazamův

Bylo skorem již devět hodin večer.
Střelba, hluk, hudba, výkřiky — vše náhle utichlo. Davy lidu
počaly se rozptylovati: někteří vraceli se do Tripolisu, jiní uchylovali
se do oasy menchijské a do vesnic sousedních. Za hodinu byla pláň
sung-ettelatská prázdna a ticha.
Stany byly sbořeny a táboření skončeno; černoši a Arabové
nalézali se již na cestě do svého domova v různých krajích vladařstva
tripolského, kdežto Senusisté obraceli se k území cyrenskému a
hlavně k okrsku ben-gazijskému, aby soustředili tam veškeré své
síly. Jedině doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík Ferrato neměli
opustiti míst těchto po celou noc. Připraveni jsouce, když byl Pointe
Pescade zmizel, na každou příhodu, postavili se na stráž pod samými
zdmi domu Sidi-Hazamova.
Avšak Pointe Pescade, když se byl vymrštil mohutným skokem
právě v okamžiku, kdy Kap Matifu držel tyč ve vztyčené ruce, spadl
na okraj jedné z teras přímo pod minaretem, kterýž ovládal různé
dvory domu.
Za temné noci nemohl ho viděti nikdo z věnčí ni uvnitř — ba
ani ze „skify“, ležící v pozadí druhého dvora, v níž shromážděn byl na
rozkaz Sidi-Hazamův jistý počet sektářů, dílem spících, dílem však
bdících.
Pointe Pescade nemohl ovšem, jak lze pochopiti, stanoviti do
nejmenších podrobností plán svůj, který tolik nahodilých a
nepředvídaných okolností mohlo změniti. Vnitřní rozčlenění domu
Sidi-Hazamova bylo mu neznámo, a nevěděl též, ve kterém místě
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mladá dívka byla zavřena, aniž mohl tušiti, byla-li sama nebo byla-li
střežena nebo nedostává-li se jí tělesných sil k útěku.
Protož jednati musil jen na zdař bůh!
Učiniv onen skok, pravil sám k sobě:
„Především — lstí nebo násilím — jest nutno, abych pronikl
až k Savě Sandorfově. Nebude-li mne moci následovati neprodleně,
nebudu-li ji moci unésti ještě této noci, bude radno, aby zvěděla
aspoň, že Petr Bathory jest živ, že jest zde, na úpatí těchto zdí,
že doktor Antekirtt a soudruhové jeho jsou hotovi přispěti mu ku
pomoci… Bude-li nutno odložiti útěk ještě o nějakou dobu, odolá
aspoň všem hrozbám! … Ovšem jest možno, že budu překvapen
nežli budu moci k ní proniknouti! … Avšak pak bude vždy ještě čas
abych se o jiném rozhodl!“
Na to přelezl Pointe Pescade zábradlí, kteréž opatřeno bylo
cimbuřím, a prvou péčí jeho bylo nyní rozvinouti tenký, uzly
opatřený provazec, kterýž měl pod lehkým svým oděvem ukrytý;
jeden konec provazu toho přivázal k cimbuří, tak že zvenčí visel až
k zemi. Učinil tak z opatrnosti pro každý případ a dlužno opatrnost
takou jen schvalovati.
Když tuto práci byl vykonal, ulehl Pointe Pescade, dříve nežli se
dále odvážil, celou délkou těla na okraji. V této poloze, kterouž mu
kázala ostražitost, vyčkával, ani se nehýbaje. Byl-li viděn, vystoupí
lidé Sidi-Hazamovi v několika okamžicích na terasu a v případu
tom nebylo by mu zbývalo, než použiti na záchranu svoji provazce,
kterýž měl býti po úmyslu jeho prostředkem k útěku Savy
Sandorfovy.
Úplné ticho vládlo v domě Sidi-Hazamově.
Poněvadž ani Sidi-Hazam, ani Sarkany, ni kdokoli jiný z lidí
jejich nezúčastnili se „slavnosti čapí“, neotevřela se branka domu
vůbec od východu slunce.
Když byl několik minut čekal, doplazil se Pointe Pescade ke
koutku, z něhož vystupoval minaret. Schodiště, kteréž vedlo k horní
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části minaretu, prodlužovalo se nepochybně směrem dolů, až k půdě
prvého nádvoří.
Skutečné dvířka, jež se otvírala z minaretu na terasu, dovolovala
sestoupiti s této ku vnitřním dvorům. Avšak dvéře tyto uzavřeny byly
uvnitř, nikoli klíčem, nýbrž závorou, kterou zvenčí nebylo možno
otevříti, leda že by se učinil otvor do křídla dveří.
Práci tuto byl by Pointe Pescade nepochybné vykonal, neboť
měl v kapse s sebou nůž, opatřený nebozízkem i jinými ještě nástroji,
drahocenný to dar doktora Antekirtta, kterýž byl by mu tuto výtečně
posloužil.
Avšak práce tato byla by dle všeho dlouho trvala a nebyla by se
dala provésti za úplného ticha. Nebylo jí však potřebí!
Tři stopy nad terasou nalézalo se ve zdi minaretu okénko, mající
tvar střílny. Ovšem okénko to bylo malé, avšak Pointe Pescade nebyl
velikým. Ostatně nebyl-liž obratným též jako kočka, jež, jak známo,
prodlužuje tělo a protáhne se i tam, kdež by to nikdo neočekával?
Pointe Pescade pokusil se proto provléci se otvorem, a skutečně
ocitl se takto po chvíli, utrživ jen několik odřenin na rameni, uvnitř
minaretu.
„Cos takového nebyl by Kap Matifu nikdy dovedl!“ prohodil
sám k sobě s nemalým uspokojením.
Na to, hmataje rukama po zdích, sestoupil ke dveřím, u nichž
vytáhl závoru, aby měl volný a pohodlný východ pro případ, že by se
musil touže cestou vrátiti.
Sestupuje po otáčivém schodišti uvnitř minaretu, šplhal se více
mezi zdmi dolů, nežli se opíral nohou o dřevěné schůdky, kteréž
při pevnějším vykročení mohly zapraskati. Sestoupiv až dolů, ocitl
se Pointe Pescade přede druhými dveřmi, kteréž však bez překážky
otevřel.
Dveře tyto vedly do galerie, sloupy věnčené, kteráž vedla kolem
prvého dvora, z něhož vejíti se mohlo do komnat, po stranách jeho
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ležících. Kdežto na schodech v minaretu byla temnota úplná, bylo v
nádvoří tomto více jasno.
Ostatně nebylo viděti uvnitř ni světélka a nebylo slyšeti nikde
lomozu ni nejmenšího.
Ve středu dvora nalézal se okrouhlý bassin s vodotryskem, kol
něhož rozestaveny byly různé stromky, pepřovníky, palmy, vavříny
a kaktusy, jichž hustá zeleň tvořila kolem bassinu takřka malý lesík.
Pointe Pescade obešel po špičkách galerii, zastaviv se před každou
komnatou. Zdálo se, že nejsou obývány.
Avšak nikoli — ne všechny! Za jedněmi z dveří rozeznal Pointe
Pescade zřetelně zvuky lidských hlasů.
Pointe Pescade učinil z počátku krok na zpět. To byl hlas
Sarkanyův — hlas, kterýž slyšel několikráte v Dubrovníku; avšak ač
přiložil ucho k samým dveřím, nemohl ničeho rozumět i z toho, co
se v jizbě oné mluvilo.
V okamžiku tom ozval se silnější hluk a Pointu Pescadovi zbýval
sotva čas, uskočiti nazpět a skrýti se do stínu lesíku kol bassinu.
Sarkany vyšel z komnaty. Jakýsi Arab vysoké postavy jej
doprovázel.
Oba, procházejíce se galerií, kolem dvora vedoucí, pokračovali
ve své rozmluvě.
Na neštěstí nemohl Pointe Pescade rozuměti, co pravil Sarkany
a soudruh jeho, neboť oba mluvili jazykem arabským, kteréhož on
neznal.
Toliko dvě slova — či spíše dvě jména — utkvěla mu v mysli,
totiž jméno Sidi-Hazama — a byl to skutečně Sidi Hazam sám, jenž
rozmlouval se Sarkanym — a jméno ostrova Antekirtty, kteréž
během rozmluvy několikráte bylo opakováno.
„Je to při nejmenším podivné,“ pravil si v duchu Pointe Pescade.
„Proč mluví o Antekirttě? … Pomýšlí snad Sidi-Hazam, Sarkany a
ostatní lupiči tripolští na výpravu proti našemu ostrovu? … Tisíc
ďáblů! a já nemohu rozumět ničemu z toho, co bídníci ti si povídají!“
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A Pointe Pescade snažil se zachytiti některé slovo podezřelé,
ukryv se zcela mezi stromky a keře, když tu Sarkany a Sidi-Hazam
přiblížili se k bassinu. Avšak noc byla příliš temná, než aby jej byli
mohli zpozorovati.
„Kdyby ještě,“ pravil dále Pointe Pescade sám k sobě, „Sarkany
dlel sám na tomto dvoře, snad bych mohl se naň vrhnouti a učiniti
jej na vždy pro nás neškodným! … Avšak to by nezachránilo Savy
Sandorfovy, a pro ni učinil jsem nebezpečný krok!… Bud trpělivým,
brachu! … Na Sarkanya dojde řada později!“
Rozhovor Sidi-Hazama a Sarkanya trval as dvacet minut. Jméno
Savy proneseno bylo taktéž několikráte, a sice ve spojení s jiným
slovem arabským, kteréž Pointe Pescade již jindy slýchával a o němž
věděl, že značí „zasnoubiti“.
Sidi-Hazam nepochybně znal záměry Sarkanyovy a byl ochoten
k uskutečnění jich přispěti.
Na to odešli oba mužové dveřmi v rohu dvora, kteréž galerii
tuto nepochybně spojovaly s jiným křídlem domu.
Jakmile oba zmizeli, plížil se Pointe Pescade podle galerie a
zastavil se poblíže těchto dveří. Otevřel je a ocitl se před úzkou
chodbou, kterou opatrně vpřed kráčel, hmataje po zdi.
Na konci její rozkládala se v kruhu dvojitá arkáda, podepřená
středním sloupem, kterou vcházelo se do druhého dvora.
Světlo dosti jasné vnikalo sem otvory „skify“, jež vedla do
druhého dvora, a odráželo se na podlaze.
V okamžiku tomto nebylo radno dvůr přejíti. Hukot silných
hlasů bylo slyšeti za dveřmi oné síně.
Pointe Pescade váhal okamžik. Co on hledal, byla komnata, v
níž Sava Sandorfova byla uvězněna, a mohl spolehati, že jen náhoda
pomůže mu ji nalézti.
Náhle zazářilo jasné světlo na druhém konci dvora. Jakási žena,
jež nesla arabskou svítilnu s měděnými okrasami, vyšla z komnaty,
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ležící v jednom z protějších rohů, a kráčela galerií, do níž se dvéře
skify otevíraly.
Pointe Pescade poznal ihned tuto ženu … Byla to Namira!
Poněvadž bylo možno, že Maročanka ubírala se do komnaty,
v níž dlela mladá dívka, bylo nutno, aby Pointe Pescade vymyslil si
prostředek, by ji mohl následovati a především, aby nechal ji kolem
sebe projíti, aniž by byl zpozorován.
Tento okamžik musel rozhodnouti o zdaru smělého pokusu
jeho a o osudu Savy Sandorfovy.
Namira se přibližovala.
Svítilna její, visící téměř u samé země, zanechávala hořejší část
galerie v temnotě tím větší, čím jasněji mosaikové dláždění bylo
osvětleno. Poněvadž bylo nutno, aby Maročanka prošla taktéž
arkádou, nevěděl Pointe Pescade, co činiti, když tu paprsek se svítilny
ukázal mu, že hořejší část arkády skládá se z prolamovaných arabesek
po způsobu maurském.
Vyšplhati se do výše po středním sloupu, zachytiti se jedné z
arabesek, vyšinouti se napětím svalů v ramenou ovinouti se kolem
hořejší části sloupu a setrvati nehybně v této poloze — bylo pro
Pointa Pescada dílem jediného okamžiku.
Namira prošla pod arkádou, aniž jej zpozorovala a několika
kroky ocitla se na protější straně galerie.
Přibyvši přede dvéře skify, otevřela je.
Oslňující světlo rozlilo se dvorem a zmizelo okamžitě, když
dvéře se opět zavřely. Pointe Pescade počal přemýšleti, a zdaž
nehodilo se místo jeho znamenitě ku přemítání?
„Je to tedy Namira,“ pravil v duchu sám k sobě, „jež vstoupila do
oné síně. Jest zřejmo, že nevstoupila do komnaty Savy Sandorfovy!
Snad vyšla však z ní, v případu tom leží komnata ta v onom koutu
dvora? Musím se přesvědčiti!
Pointe Pescade čekal ještě několik okamžiků, nežli opustil své
místo.
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Světlo uvnitř skify zdálo se pozbývati oslňující záře, kdežto
hukot hlasů měnil se v pouhé mumlání. Nepochybně nastala chvíle,
kdy veškeré služebnictvo Sidi-Hazamovo dopřávalo si na několik
hodin odpočinku.
Okolnosti byly tedy příznivé, by se počalo jednati, poněvadž v
této části domu zavládne nepochybně — jak Pointe Pescade soudil —
v malé chvíli úplné ticho, byť i snad poslední paprsek dosud nevyhasl.
Stalo se tak skutečně po malé chvilce.
Pointe Pescade svezl se po sloupu arkády, vstoupil na dlaždice
v galerii, minul dvéře skify, obešel dvůr a přišel v protějším rohu ke
dveřím komnaty, z které Namira byla vyšla.
Pointe Pescade otevřel dvéře tyto, keré nebyly uzavřeny klíčem.
A tu při světle arabské lampy, jež vydávala matné světlo jako noční
kahan, mohl prohlédnouti rychle komnatu.
Několik látek a pokrývek, jež visely na stěnách, tu a tam
podnožky maurského tvaru, polštáře v rozích složené, dvojí koberce,
položené na podlahu mosaikovou, nízký stůl, na němž byly ještě
zbytky pokrmů, divan, pokrytý látkou vlněnou — vše to viděl Pointe
Pescade nejdříve.
Vstoupil a uzavřel dvéře.
Ženská postava, odpočívajíc více nežli dřímajíc, spočívala na
pohovce, jsouc zcela zahalena v pokrývku, do jakéž Arabové
obyčejně celé tělo od hlavy k patě zavinují.
Byla to Sava Sandorfova!
Pointe Pescade poznal též okamžitě mladou dívku, kterou spatřil
několikráte v ulicích dubrovnických. Avšak jak byla nyní změněna!
Byla bledá tak jako v okamžiku, kdy povoz, jenž odvážel ji k oltáři,
setkal se s pohřebním průvodem Petrovým. Trudný výraz ve tváři
její a bolestné opojení svědčily, že mnoho v poslední době vytrpěla.
Leč ani okamžik nesměl býti nyní ztracen!
Dvéře nebyly uzavřeny na klíč — což bylo známkou, že Namira
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vrátí se snad k Savě v malé chvíli. Snad střehla ji Maročanka dnem i
nocí?
Avšak i kdyby mladá dívka byla mohla opustiti komnatu tuto,
ak by se jí byl mohl zdařit i útěk bez přispění zvenku?
Nebyl-li dům Sidi-Hazama ohražen a uzavřen jako vězení?
Pointe Pescade sklonil se nad divan.
Jak užasl, když zpozoroval nyní, nevšimnuv si věci té dříve,
nápadnou podobu mezi Savou Sandorfovou a doktorem
Antekirttem! Dívka otevřela oči.
Spatřivši cizince, jenž stál zde chýle se nad ní, prst maje ke rtům
významně přiložený, zrak prosebný a jenž postavy byl pitvorné —
zděsila se zpočátku!
Vzchopila se na loži, byla však dosti chladnokrevnou, aby
nevzkřikla.
„Tiše!“ pravil Pointe Psecade. „Ode mne nemusíte se ničeho
obávati! … Přicházím, abych vás zachránil. Za těmito zdmi očekávají
vás přátelé, kteříž učiní vše, a odváží se všeho, aby vyrvali vás z rukou
Sarkanyových! … Petr Bathory žije …“
„Petr … žije!” zvolala Sava, potlačujíc tlukot srdce svého.
„Čtěte!”
A Pointe Pescade podal mladé dívce lístek, jenž obsahoval jen
tato slova:
„Savo, důvěřujte tomu, kterýž dal život svůj v sázku, by pronikl
až k vám, by vás zachránil … Žiji, jsem zde!“
Petr Bathory
Petr žije tedy! … Dlí za těmito zdmi!
Jakým divem? … Doví se toho později!
Avšak Petr jest zde!
„Prchněme!“ zvolala Sava, jejíž hlavou prolétly myšlenky ty v
jediném okamžiku.
„Ano, prchněme,“ odvětil Pointe Pescade, „avšak dříve dlužno
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zabezpečiti zdar útěku našeho! Jedinou otázku: Tráví Namira
obyčejně noc v této komnatě?“
„Nikoli!“ odvětila Sava.
„Uzavírá vás, vzdálí-li se na okamžik?“ tázal se dále Pointe
Pescade.
„Ano!“
„Vrátí se tedy nepochybně za několik okamžiků opět do této
komnaty?“
„Ano! … Prchněme!“
„Ihned!“ odvětil Pointe Pescade.
Především bylo nutno dojíti opět ke schůdkám minaretu a
vystoupiti takto na terasu, jež se otvírala na pláň sung-ettelatskou.
Jakmile by dostihli této terasy, dal by se útěk snadno umožniti
pomocí provazu, jenž na zevnější straně visel až k zemi.
„Pojďte!“ pravil Pointe Pescade, pojav nyní Savu Sandorfovu za
ruku. Přistoupil ke dveřím komnaty, aby je otevřel, když zaslech
náhle kroky na dlaždicích galerie!
V okamžiku tom proneseno venku i několik slov tónem
velitelským.
Pointe Pescade poznal hlas Sarkanyův a stanul na prahu
komnaty.
„On! … on to jest!…“ zašeptala zděšeně dívka. „Jste ztracen,
nalezne-li vás zde!“
„Nenalezne mne zde!“ odvětil Pointe Pescade hlasem jistým.
A v okamžiku tom obratný mužík vrhl se na zem a jediným
rychlým pohybem, jakýmž uvykl si při nebezpečných výkonech
svých v různých arénách, zavinul se do jednoho z koberců, ležících
na zemi, načež kutálel se do nejtemnějšího kouta komnaty.
Sotva tak učinil, otevřely se dvéře, a Sarkany s Namirou
vstoupili dovnitř, dvéře za sebou opět zavřevše.
Sava byla zaujala opět místo své na divanu. Proč v této chvíli
Sarkany k ní přicházel?
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Chtěl znovu naléhati, aby odpor její přemohl?
Avšak Sava byla nyní silnou! Věděla, že Petr žije, že očekává ji
za těmito zdmi.
Pod kobercem, jenž jej pokrýval, Pointe Pescade nemohl ničeho
viděti, mohl však všechno slyšeti!
„Savo,“ pravil Sarkany, „zejtra ráno opustíme tento dům a
odebereme se do jiného města. Nechci však odejíti odtud, dokud
nesvolíte ke sňatku našemu, dokud svatba naše nebude odbyta.
Všechno je přichystáno a v okamžiku…“
„Ani nyní, ani později!“ odvětila mladá dívka hlasem stejně
chladným jako rozhodným.
„Savo!“ ujal se Sarkany opět slova, jako by chtěl přeslechnouti
tuto odpověď. „V zájmu nás obou jest nutno, aby svolení vaše bylo
dobrovolné, rozumíte: v zájmu nás obou! …“
„Nemáme a nebudeme míti nikdy zájmů společných!“ odvětila
Sava Sandorfova.
„Mějte se na pozoru! … Připomínám ostatně, že svolení to dala
jste již v Dubrovníku …“
„Z důvodů, kteréž pozbyly dnes již platnosti!“ odtušila pevně
dívka.
„Slyšte mne, Savo,“ pokračoval Sarkany, jenž klidem svým
špatně zakrýval vášnivý hněv, „je to naposled, co žádám vás za vaše
svolení!“
„Kteréž vám však odepru vždy, pokud budu míti síly tak
učiniti!“
„Nuže, zbavíme vás síly té!“ zvolal vášnivě Sarkany.
„Nedohánějte mne k nejhoršímu! Ano, tuto sílu, kteréž proti mně
používáte, dovede Namira již zlomiti — přes všechen odpor váš —
bude-li třeba!… Nevzpírejte se, Savo!… Imam jest zde, očekává
nás, aby posvětil sňatek tento podle zvyků země této, jež jest mým
domovem!… Následujte mne tedy!“
„Bídníku!“ zvolala dívka.
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„Musíte mne následovati!… Musíte jíti se mnou!“ volal vášnivě
Sarkany, jenž nedovedl již hněv svůj přemoci.
„Nikdy!“
„Ah! mějte se na pozoru!“
A Sarkany, uchopiv dívku za rámě, táhl ji pomocí Namiry
za sebou, aby ji dovlekl do skify, kdež imam a Sidi-Hazam oba
očekávali.
„Ku pomoci!…“ volala zděšeně Sava. „Ku pomoci!… Petře
Bathory!…“
„Petře Bathory!“ zvolal posměšně Sarkany. „Voláš mrtvého na
pomoc!“
„Nikoli! … On žije! … Ku pomoci! Petře můj! … Zachraň
mne!“
Odpověď tato účinkovala jako neočekávaná rána na Sarkanya,
kterého i zjevení se obětí jeho nebylo by více poděsilo!
Avšak vzpamatoval se opět rychle. Petr Bathory žije! … Petr,
jejž byl probodl rukou svojí, jehož mrtvolu viděl odnášeti na hřbitov
dubrovnický! …
V pravdě mohla tak tvrditi jen dívka šílená a jest možno, že Sava,
zachvácena byvši v nejvyšší míře zoufalstvím, pozbyla rozumu.
Pointe Pescade vyslechl celou tuto rozmluvu. Sdělivši
Sarkanymu, že Petr Bathory žije, dala Sava život svůj — jak jisto bylo
— v sázku.
Protož byl Pointe Pescade připraven pro případ, že by Sarkany
chtěl provésti násilí, objeviti se s nožem v ruce! Kdož by myslil, že
Pointe Pescade není schopen vraziti nůž ten do těla bídníkova, nebyl
by ho znal.
Nedošlo však k tomu!
Sarkany náhle pokynul Namiře a odvedl ji s sebou.
Na to uzavřely se dvéře komnaty na klíč za dívkou, jejíž osud
měl se nyní rozhodnouti.
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Skokem shodil Pointe Pescade koberec se sebe a objevil se opět
před Savou.
„Pojďte!“ pravil jí.
Poněvadž zámek dveří nalézal se na straně, do komnaty
obrácené, odstranil jej obratný mužík pomocí svých nástrojů snadno,
tiše a rychle.
Jakmile byl dvéře takto otevřel a opět za sebou uzavřel, plížil se
Pointe Pescade, jsa následován mladou dívkou, podle galerie dvora.
Bylo as půl dvanácté v noci.
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…plížil se podle galerie dvora…
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Několik paprsků padalo ještě otvory skify do dvora. Pointe Pescade
vyhnul se jim a zaměřil ku protějšímu rohu, kdež malá chodba měla
uvésti je do prvého dvora.
Oba došedše ku chodbě té, kráčeli jí opatrně až ke konci.
Měli učiniti již jen několik kroků, aby dostihli schůdků v
minaretu, když Pointe Pescade náhle se zastavil a zadržel Sávu, jejíž
ruku ze své nebyl pustil.
V prvém dvoře kolem bassinu procházeli se tři muži. Jeden z
nich — byl to Sidi-Hazam — dával jakési rozkazy dvěma druhým.
Ihned na to tito zmizeli po schůdkách minaretu, kdežto Sidi-Hazam
vstoupil do jedné z pobočních komnat.
Pointe Pescade pochopil, že Sidi-Hazam rozkázal, aby východy
domu byly střeženy. V okamžiku tudíž, když by on a Sava objevili
se na terase, byla by tato již obsazena a střežena mužstvem SidiHazamovým.
„Třeba se všeho odvážiti — děj se cokoli!“ pravil Pointe Pescade.
„Ano — všeho!“ odvětila Sava Sandorfova odhodlaně.
Když byli prošli galerií, dostihli schodů, po nichž stoupali s
největší opatrností.
Pointe Pescade vystoupiv na poslední stupeň, zastavil se.
Na terase bylo úplné ticho, nebylo slyšeti ni kroku stráže.
Pointe Pescade otevřel pomalu dvéře a jsa následován Savou,
plížil se opatrně podél cimbuří.
Náhle ozval se na výši minaretu výkřik, pronesený stráží tam
umístěnou. V okamžiku tom jiný strážce skočil k Pointu Pescadovi,
kdežto Namira přikvapila na terasu. Bylo slyšeti, jak služebnictvo
Sidi-Hazamovo pobíhá uvnitř dvorů.
Sava měla se nechat opět zajati?
Nikoli!… Kdyby se octla opět v moci Sarkanyově, byla by
ztracena!…
Stokráte milejší byla jí proto smrt sama!
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Protož, poručíc duši svoji Bohu, kvapila neohrožená dívka na
okraj terasy a neváhajíc ani na okamžik, vrhla se dolů.
Pointe Pescade neměl času tomu zabrániti; mrštiv však
člověkem, s nímž zápasil, o zem, chopil se v okamžiku na to provazu
a ve dvou vteřinách svezl se k zemi.
„Savo! … Savo!“ byl první jeho výkřik, když cítil půdu opět pod
nohama.
„Slečna jest zde!“ odpověděl mu hlas dobře známý.
„Neporušená! Byl jsem tu, abych…“
Hněvivý výkřik, následovaný temnou ranou, přerušil slova Kapa
Matifua.
Namira v návalu divokého hněvu nechtěla pustit kořist, jež jí
unikala, i vrhla se rovněž s terasy a roztříštila si údy.
Stejný osud byl by stihl Savu, kdyby ji dvě mohutné paže nebyly
v pádu zachytily.
Doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík Ferrato dostihli Kapa
Matifua a Pointa Pescada, kteříž prchali směrem ku pobřeží.
Kap Matifu, nesa Savu na ramenou, necítil ani lehkého tohoto
břemene. Několik okamžiků na to Sarkany asi s dvaceti ozbrojenými
muži vyrazil z branky a kvapil za prchajícími.
Když četa tato přibyla k malé rejdě, kdež čekala „Elektrika“, byl
doktor Antekirtt s druhy svými již na palubě a několikeré otočení
šroubu lodního stačilo, aby se loď ocitla mimo dosah moci SidiHazamovy.
Sava, zůstavši sama s doktorem Antekirttem a Petrem Bathorym,
nabyla opět vědomí, jehož při pádu byla pozbyla.
Zvěděla, že jest dcerou hraběte Matyáše Sandorfa!…
Spočívala opět v náručí otce svého!…

V.
Na Antekirttě

Patnáct hodin na to, když byla „Elektrika č. 2.“ opustila pobřeží
tripolské, signalisována byla pobřežními strážemi antekirttskými a
odpoledne zakotvila v přístavu.
Lze si snadno představiti, jak přivítáni byli doktor Antekirtt a
soudruhové jeho!
Ačkoliv Savě nehrozilo nyní žádné nebezpečí, bylo umluveno,
že bude zachováno úplné tajemství o tom, jaké svazky pojí ji k
doktorovi Antekirttovi.
Hrabě Matyáš Sandorf chtěl zůstati neznámým až do té doby,
až by dílo své úplně dokonal. Stačilo však, že Petr, jehož učinil svým
synem, byl zasnouben se Savou Sandorfovou aby radost obyvatelstva
antekirttského jevila se v dojemných projevech v malém městě
Artenaku i na venkově.
Lze si pomysliti též, jakou radost pocítila paní Bathoryová, když
Sava, po tolika trapných zkouškách, uvedena byla jí v náruč!
Dívka zotavovala se rychle a několik dní štěstí stačilo, aby po
všech útrapách pookřála.
Co se týče Pointa Pescada, nebylo pochybno, že týž odvážil se
života, aby Savu zachránil. Poněvadž však dobrý muž tento měl to za
věc zcela přirozenou, bylo nemožno projeviti mu i prostou vděčnost
jinak nežli slovy.
Petr Bathory přitiskl jej vřele na svá prsa, a doktor Antekirtt
pohlédl naň s takým výrazem uznání, obdivu a vděčnosti, že Pointe
Pescade o ničem jiném nechtěl již slyšeti. Ostatně přikládal — po
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svém zvyku — veškerou zásluhu při tomto dobrodružství Kapu
Matifuovi.
„Jemu třeba za vše děkovati!“ opakoval stále. „On vše umožnil!
Kdyby nebyl jevil Kap Matifu tolik obratnosti a síly při pohrávání
tyčí, nikdy bych nebyl mohl skočiti do domu bídáka Sidi-Hazama, a
Sava byla by se při pádu zajisté zabila, kdyby nebyl Kap čekal pode
zdí a ji zachytil!“
„Ó prosím … nelichoť, Pointe Pescade! … Přeháníš … myslíš-li
…“
„Jen umlkni, příteli Kape!“ odpovídal Pointe Pescade. „Žádnou
skromnost! U ďábla! Já nejsem dosti silným, abych mohl snésti takové
pochvaly a lichocení, kdežto ty … Avšak pojďme pracovat do naší
zahrady!“
A Kap Matifu umlkl a odebral se se soudruhem svým do
rozkošného svého letohrádku a přijímal konečně i blahopřání, jimiž
byl zasypáván, aby se nestal neposlušným malému svému Pescadovi!
Bylo ujednáno, že svatba Petra Bathorya a Savy Sandorfové
slaviti se má v době nedlouhé, totiž devátého listopadu. Petr Bathory,
až by se stal chotěm Savy Sandorfové, měl se domáhati toho, aby
nároky choti jeho na dědictví hraběte Matyáše Sandorfa byly uznány.
List paní Toronthalové nemohl zanechati žádné pochybnost o
původu a rodu dívčině, a když by bylo nutno, dovedl by již doktor
Antekirtt vymoci od bankéře určité prohlášení.
Není potřeba podotýkati, že původ Savy konstatován měl býti
ve lhůtě určené, avšak Sava Sandorfova měla teprve za šest týdnů
dosíci věku osmnácti let, kdy byla oprávněna činiti nároky na
dědictví hraběte Sandorfa, totiž na polovici statků artenackých v
Sedmihradsku.
Dlužno dodati, že se za patnáct let poměry politické změnily
na prospěch hraběte Sandorfa, a že nebylo se třeba obávati velikých
překážek ve věci této.
Co se Španěla Karpeny a bankéře Silasa Toronthala týče, měl

V. 57
býti osud jich rozhodnut teprve, až by i Sarkany přidružen byl k
soudruhům svým v kasematech antekirttských. Potom teprve bylo by
dílo spravedlnosti dovršeno!
Avšak v téže době, kdy doktor Antekirtt přemítal o prostředcích,
jimiž by cíle svého dosáhl, musel zároveň z důvodů naléhavých
pečovati o bezpečnost své osady.
Zřízenci jeho v území cyrenském a tripolském oznamovali mu,
že hnutí senusistické nabývá rozměrů velice vážných, a sice právě v
okrsku ben-gazijském, kterýž jest ostrovu nejbližší.
Zvláštní poslové udržovali stále spojení mezi podřízenými
náčelníky senusistickými v provincii a mezi Džerbubem, „novým
tímto polem světa mohamedánského“, jak pan Duveyrier tuto
Mekku tripolskou nazval, kdež sídlil tehdy Sidi-Mohamed El
Mahedi, velmistr řádu Senusistů.
Poněvadž Senusisté jsou důstojnými nástupci starých,
barbarských lupičů námořních, kteříž ke všemu evropskému chovali
smrtelnou zášť, byl doktor Antekirtt nucen býti stále na stráži před
hrozivým nebezpečím.
Senusistům dlužno právě přičítati veškeré vraždy, jež průběhem
dvaceti let v Africe byly spáchány.
Jest jich řada nemalá. Zahynul-li Beurman v Kanemu roku
1863, Van der Decken a soudruhové jeho na řece Džubě roku 1865,
slečna Alexina Tinnéova a družina její v Nadi-Abedžu roku 1865,
Dournaux, Duperré a Joubert nedaleko studen in-arharských v roce
1874, duchovní Paulmier, Bouchard a Ménoret nedaleko In-Kalahu
v roce 1876, duchovní Richard, Morat a Pouplard z missie gadameské
na sever od Azdžeru, plukovník Flatters, setníci Masson a de
Dianous, doktor Guiard a inženýři Beringer a Roche na cestě do
War-Gly v roce 1881 — bylo příčinou smrti jejich, že krvelační
spojenci sekty oné přenesli nauky Senusistů do života praktického na
úkor smělých cestovatelů.
Doktor Antekirtt mluvíval o věci této velmi často s Petrem
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Bathorym, Ludvíkem Ferratem, kapitány svého loďstva, s náčelníky
milice a s vynikajíc mi osobami ostrova.
Mohla Antekirtta odolati útoku nepřátelskému? Ano,
nepochybně — ačkoliv opevnění založená nebyla dosud dokončena
— ovšem s podmínkou, že by počet útočníků nebyl příliš značný.
S druhé strany bylo nutno se tázati, měli-li Senusisté zájem na
tom, zmocniti se ostrova? Ano — neboť z Antekirtty dal se ovládati
celý záliv siderský, kterýž tvoří — zaokrouhlující se — břehy
cyrenské a tripolské.
Jak známo, nalézal se na jih od ostrova Antekirtty ve vzdálenosti
as dvou mil ostrůvek Keukraf. Ostrůvek ten, kterýž opevniti času
nezbylo, tvořil stálé nebezpečí pro Antekirttu, pro případ, že by jej
nepřátelské loďstvo zvolilo za oporu svých operací. Doktor Antekirtt
dal učiniti z něho proto ohromný podkop. Výbušné látky u velkém
množství vloženy byly nyní v skalnaté jeho nitro.
Stačila jediná jiskra elektrická, jež by poslána byla podmořským
drátem, kterýž pojil Keukraf s Antekirttou, aby onen ostrůvek zničen
byl se vším, co se nalézalo na jeho povrchu.
Také v jiném ohledu pokračovalo se horlivě v obranných
přípravách.
Pobřežní batterie byly úplně vyzbrojeny, a zbývalo již jen
povolati k obsluze jich vojíny milice, kteříž pro ně byli určeni.
Tvrz na středním pahorku ostrova byla hotova a mohla šířiti z
dalekonosných děl svých zkázu na všechny strany. Četnými torpédy
měl býti uzavřen vchod do malého přístavu ostrovního.
„Ferrato“ a „Elektriky“ číslo prvé, druhé a třetí, byly přichystány
a vyzbrojeny pro všechen případ, buď aby opřely se útoku, neb aby
samy útok provedly na loďstvo nepřátelské.
Avšak slabá stránka ostrova nalézala se na jihozápadní straně
jeho.
Na této části pobřeží, kteráž nemohla býti chráněna střelbou z
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batterií pobřežních, ani ze tvrze, mohlo nepřátelské loďstvo mužstvo
své snadno na břeh vysaditi.
Tam tedy hrozilo nebezpečí a snad bylo již pozdě podnikati
nyní práce ochranné.
Avšak bylo zcela jisto, že Senusisté zabývají se záměrem provésti
útok na Antekirttu? Byl to celkem podnik odvážný a výprava
nebezpečná, kteráž vyžadovala velikých příprav a velikých
prostředků.
Ludvík Ferrato proto pochyboval ještě o hrozícím nebezpečí.
Prohodil tak kdysi, když s doktorem Antekirttem a s Petrem
Bathorym prohlížel opevnění ostrova.
„Jsem jiného náhledu!“ odvětil doktor Antekirtt. „Antekirtta jest
ostrov bohatý a ovládá pobřeží syrtského zálivu. Protož, i kdyby
jiných důvodů nebylo, stane se dříve nebo později předmětem útoku,
neboť Senusisté mají již z těchto příčin veliký zájem na tom, aby se jí
zmocnili.“
„Nic není jistějšího nežli to,“ doložil Petr Bathory, „a protož
třeba na případ ten všemožně se chystati. Buďme tudíž na stráži!“
„Avšak obávám se z jiných ještě příčin, že útok chystaný
proveden bude co nejdříve,“ pokračoval doktor Antekirtt. „Sarkany
jest jedním z nejhorlivějších spojenců Senusistů, ano vím též, že byl
i v cizině vždy v jejich službách a jejich agentem. Pamatujete se,
přátelé, zajisté, že Pointe Pescade vyslechl v domě Sidi-Hazamově
rozmluvu mezi tímto a Sarkanyem. V rozmluvě té proneseno bylo
několikráte jméno ostrova Antekirtty. Sarkany ví, že ostrov ten
náleží doktoru Antekirttovi, kterého se obává a kterého
prostřednictvím čety Zironovy dal přepadnouti pod jícnem Etny.
Nuže, tam na Sicílii — dílo se mu nezdařilo, bude se tedy snažiti, aby
povedlo se mu zde za příznivějších proň okolností.“
„Chová proti vám osobně tak velikou zášť, pane doktore?“ tázal
se Ludvík Ferrato.
„Zná vás?“
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„Jest možno, že mne viděl v Dubrovníku,“ odtušil doktor
Antekirtt. „V každém případě jest mu však nepochybně známo, že
v městě onom udržoval jsem styky s rodinou Bathoryových. Mimo
to zvěděl v oné chvíli, kdy se Pointe Pescade chystal unésti Savu z
domu Sidi-Hazamova, že Petr Bathory žije. Veškeré tyto okolnosti
uvedl zajisté v mysli své v souvislost a nepochybuje proto asi, že
Petr Bathory a Sava nalezli útulku a ochrany na ostrově Antekirttě.
Má tedy více než dosti příčin, aby proti nám popudil divoké čety
Senusistů, kteříž, kdyby se ostrova zmocnili, sotva by nám zde
poskytli místečka k živobytí!“
Důvody tyto byly příliš jasné, než aby druhové doktorovi
nemuseli k nim přisvědčiti.
Sarkany nevěděl dosud — o tom nebylo pochyby — že doktor
Antekirtt jest vlastně hrabětem Matyášem Sandorfem, avšak záleželo
mu velice na tom, aby vyrval mu dědičku statků antekirttských. Není
tudíž divu, že pobízel náčelníka Senusistů všemožně, aby podnikl
výpravu proti osadě antekirttské.
Zatím však nastal již den 8. prosince, aniž známky nějaké
nasvědčovaly tomu, že by se útok měl státi v době blízké.
Ostatně radost nad tím, že všichni konečně jsou sloučeni a
sdruženi, ukolébala všechny v krásný sen; toliko doktor Antekirtt
nedal se mýliti.
Myšlenka na chystanou svatbu Savy Sandorfovy s Petrem
Bathoryem naplňovala veškeré duše a mysle. Vzhledem k této
blízké a radostné události namlouvali si všichni, že dny útrap a
úzkosti již minuly a že nikdy již se nevrátí.
Pointe Pescade a Kap Matifu sdíleli — dlužno to doznati —
všeobecný pocit úplné bezpečnosti.
Přátele tyto štěstí ostatních těšilo tak, že žili stále v jakémsi
blaženém opojení a že všechny věci viděli ve světle růžovém.
„Nelze tomu skorem ani věřiti!“ prohodil jednoho dne Pointe
Pescade k obrovskému svému příteli.
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„Čemu nelze uvěřiti?“ tázal se Kap Matifu, pohlédnuv na druha
svého.
„Že jsi se stal zámožným měšťákem, Kape můj. Rozhodně
musím již pomýšleti na to, abych tě oženil!“
„Mne oženiti?“
„Ano — s rozkošnou malounkou ženuškou…“ doložil Pointe
Pescade, usmívaje se.
„Proč s malounkou?“
„Tak bude tomu nejlépe! Hodíte se výtečně k sobě! Slyšte, paní
Kapová? Nezní-li to, brachu, líbezně tvému sluchu? — Anebo máme
hledat i pro tebe žínku mezi Patagonci?“
Vyčkávaje svatby Kapa Matifua, pro nějž byl by nepochybně
nalezl důstojnou družku, zabýval se Pointe Pescade zatím vážně
svatbou Petra Bathorya a Savy Sandorfovy.
Doktor Antekirtt svolil na žádost Pescadovu, aby tento v den
svatby uspořádal velikou slavnost lidu s veřejnými hrami, pěveckými
produkcemi a tanci a střelby z děl z pevnosti, s velikou hostinou
pod širým nebem, se zastaveníčkem novomanželům, s průvodem
pochodňovým a s ohňostrojem. Na Pointa Pescada bylo možno při
pořádání slavnosti úplně se spoléhati. Bylť to jeho živel.
Nepochybně vystrojil by slavnost nádhernou a velkolepou!
Mělo se o ní celý rok hovořiti! Po léta mělo se na ni vzpomínati!
Veškeré tyto přípravy byly však přerušeny náhle jinými
událostmi!

VI.
Útok na ostrov

V noci ze dne 3. na 4. prosince — za noci tiché, avšak pro těžké,
oblohu zahalující mraky neobyčejně temné — ozval se náhle v
pracovním pokojíku doktorově na radnici elektrický signál.
Bylo deset hodin večer.
Na tento signál doktor Antekirtt a Petr Bathory opustili salon, v
němž trávili večer s paní Bathoryovou a se Savou Sandorfovou.
Vstoupili do komnaty doktorovy i seznali, že signál tento dán
byl stráží, umístěnou na středním pahrbku antekirttském.
Pomocí telefonického přístroje vyměněny rychle otázky a
odpovědi. Stráž oznamovala, že na východní straně ostrova blíží se
loďstvo, jehož počet však za velké temnoty nelze poznati.
„Dlužno svolati ihned radu válečnou!“ pravil doktor Antekirtt.
Deset minut na to sestoupili se doktor Antekirtt, Petr Bathory,
Ludvík Ferrato, kapitáni Narsos a Ködrik i náčelníci milice na
radnici. Tam sdělil doktor Antekirtt, co stráž s místa svého byla
zpozorovala a oznámila.
Čtvrt hodiny na to odebrali se všichni do přístavu a stanuli na
nejkrajnějším konci velké hráze přístavní, kde vztyčuje se maják se
zářivým světlem svým.
S tohoto, jen málo nad hladinou moře povýšeného místa bylo
by bývalo nemožno rozeznati loďstvo, kteréž stráž, umístěná na
vysokém pahorku, ovšem mohla spatřiti. Avšak kdyby se osvětlil
obzor jihovýchodní, bylo by nepochybně možno poznati počet
blížícího se loďstva jakož i seznati, za jakých okolností chce k ostrovu
přiraziti. Nebylo však nebezpečno, prozraditi takto polohu ostrova?
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Doktor Antekirtt tak nesoudil. Byl-li to nepřítel očekávaný,
nepřicházel zajisté na slepo a znal polohu Antekirtty, tak že nic
nemohlo mu vaditi, aby přímo k ní zaměřil.
Přístroje osvětlovací přichystány tudíž i uvedeny v činnost, a,
díky paprskům elektrickým, vrženým směrem k širému moři, osvětlil
se náhle obzor v šíři značné.
Stráž se nemýlila!
Při nejmenším dvě stě lodí blížilo se v široké řadě k ostrovu,
mezi nimi šebeky, trabacola, a jiné lodi druhu podřízeného. Nebylo
pochyby, že to bylo loďstvo Senusistů, kteréž lupiči námořní
shromáždili z celého pobřeží.
Vítr nevál, a protož nepřátelské lodi blížily se pomocí vesel k
ostrovu. Krátkou poměrně vzdálenost mezi pevninou a ostrovem
Antekirttou mohly snadno přeplouti, aniž větru k tomu potřebovaly.
Ano klid moře sloužil právě jejich záměru, neboť dovoloval jim,
aby mohly za okolností velmi příznivých přistati a mužstvo na břeh
vysaditi.
V okamžiku tom bylo loďstvo ještě čtyři nebo pět mil od ostrova
na jihovýchod vzdáleno.
Nemohlo tudíž přistati dříve, nežli po východu slunce, nechť
již zamýšlelo vynutiti si vchod do přístavu nebo přiraziti k jižnímu
břehu antekirttskému, kterýž byl, jak řečeno, jen slabě opevněn.
Když byl počet loďstva pomocí světla elektrického seznán,
shasly opět přístroje elektrické a obzor zahalil se opět v temno.
Nezbývalo nežli vyčkati dne.
Na rozkaz doktora Antekirtta shromáždili se však na kvap
veškeří mužové milice a zaujali místa určená.
Bylo nutno, aby obránci ostrova byli přichystáni na první ránu,
neboť tato mohla snad rozhodnouti o výsledku zápasu a osudu
Antekirtty.
Nyní bylo aspoň jisto, že útočníci nemohou pomýšleti na to,
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ostrov překvapiti, neboť pomocí světla elektrického bylo možno
seznati směr jich loďstva i jeho počet.
V posledních hodinách noci pozornost obránců ostrova byla
zdvojnásobena.
Několikráte ještě byl obzor elektrickým světlem osvětlen, tak že
bylo možno seznati ještě přesněji rozlohu loďstva.
Že útočníci byli četní, o tom nebylo pochyby. Méně jisto bylo,
měli-li dostatečných prostředků, aby mohli odpovídati stejně
důrazně palbě pobřežních batterií antekirttských. Ano, snad jim
dělostřelectvo docela scházelo.!
Avšak počtem bojovníků, kteréž mohl náčelník výpravy dáti
vysaditi na břeh současně na několika stranách ostrova, byli
senusistští nepřátelé velice nebezpečnými.
Konečně počalo zvolna svítati, a první paprsky slunce
rozptylovaly husté mlhy na obzoru.
Veškeré zraky obrátily se k širému moři na východ a na jih od
ostrova Antekirtty.
Loďstvo rozvinovalo se nyní v dlouhé křivé čáře, jejíž konce
hleděly přiblížiti se k ostrovu.
Bylo možno napočísti přes dvě stě lodí, z nichž mnohé o třiceti
až čtyřiceti tunách. Na palubě jejich mohlo býti patnáct set až dva
tisíce mužů.
O páté hodině ranní nalézalo se loďstvo v jedné čáře s ostrůvkem
Keukrafem.
Přistanou útočníci k ostrovu a obsadí jej dříve, nežli odhodlají se
k útoku na Antekirttu? To byla otázka, kteráž tkvěla na všech rtech.
Kdyby tak nepřátelé učinili, bylo by to příznivou okolností.
Výbuch
podkopů
způsobený
podmořským
drátem
elektrickým, nebyl-li by zápas ihned ozhodl, učinil by aspoň
zdrcující dojem na Senusisty a byl by podniknutí jejich v samém
počátku ohrozil.
Uplynulo půl hodiny v trapném očekávání…
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Mohlo se za to míti, že z lodí, kteréž zvolna jedním koncem řady
své k ostrůvku Keukrafu se přiblížily, vysazeno bude naň mužstvo …
Nestalo se tak!
Žádná loď ku břehu nepřirazila. Čára loďstva nepřátelského
rozvinula se více směrem na jih, ostrůvek zůstal na pravo …
Bylo nyní zřejmo, že Senusisté provedou útok přímo na
Antekirttu, a že ostrov tento za hodinu bude obklíčen!
„Nyní nezbývá nic, než brániti se!“ pravil doktor Antekirtt k
vůdci milice ostrovní.
Dáno znamení a veškeré mužstvo, pokud dlelo ještě na venkově,
spěchalo do města, kdež každý zaujal místo, jež mu bylo vykázáno.
Na rozkaz doktora Antekirtta přejal Petr Bathory velitelství jižních
opevnění, Ludvík Ferrato velitelství opevnění východních. Obránci
ostrova — čítali nejvýše pět set mužů — byli rozděleni tak, aby opříti
se mohli nepříteli všude, kdež by tento chtěl přístup do města si
vynutiti.
Doktor Antekirtt soudil, že co se jeho týče, bude nejlépe,
objeví-li se střídavě všude tam, kde přítomnosti jeho bude potřebí, a
kde nebezpečí bude největší.
Paní Bathoryová, Sava Sandorfova a Marie Ferratova měly
prodlíti po celou dobu zápasu ve velké síni na radnici.
Ostatní ženy měly pro případ, že by město bylo přepadeno,
uchýliti se — tak bylo usneseno — s dětmi do vnitřních prostor
kasemat, kdež nemusily se ničeho obávati, byť i nepřátelé měli
několik děl. Když byla rozhodnuta otázka, týkající se ostrůvku
Keukrafu — a sice v neprospěch osady antekirttské — zůstávala
nerozřešenou ještě otázka přístavu.
Kdyby si nepřátelské loďstvo hledělo vynutiti vstup do přístavu,
dovedla by je nepochybně odraziti křížová palba z děl tvrzí na obou
stranách přístavu, jakož i palba z lodí „Ferrata“ a „Elektriky“, nehledě
ani k torpédovým lodicím a k torpédům, ponořeným do moře při
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vchodu do přístavu. Ano, bylo by to bývalo pro obránce okolností
velice příznivou, kdyby měl býti útok veden na této straně.
Avšak — jak zdálo se nyní býti zřejmým — náčelník výpravy
senusistické znal dokonale obranné prostředky Antekirtty, a bylo mu
nepochybně též známo, že se útok dá provésti nejsnáze proti jižní
straně ostrova. Pokusiti se o přímý útok na přístav bylo by tolik, co
jíti samovolně vstříc jisté záhubě a úplnému zničení. Protož učiněno
nepřáteli rozhodnutí, že má býti mužstvo vysazeno na jižním pobřeží
ostrova, kteréž pokusu tomu jevilo se nejpříznivějším.
Náčelník výpravy dal proto loďstvu svému rozkaz, aby minulo
vchod do přístavu, právě tak jak pominut byl ostrůvek Keukraf, a by
pomocí vesel plulo v celém počtu svém k nejslabšímu místu ostrova
Antekirtty.
Doktor Antekirtt — sotva prohlédl plán nepřítele, dal rozkazy,
jakých okolnosti vyžadovaly. Kapitáni Kodrik a Narsos vstoupili
každý do jedné lodi torpédové, v nichž dlelo několik námořníků, a
vypluli s nimi z přístavu.
Čtvrt hodiny na to vyrazily „Elektriky“ právě do středu
nepřátelského loďstva, prolomily jeho čáru, vyhodily pět nebo šest
lodí do povětří a potopily as tucet jiných.
Počet útočníků byl však tak veliký, že se obě lodi musily obávati,
že budou obklíčeny a nepřátelským mužstvem zaplaveny. Protož
musily se na kvap vrátiti pod ochranu hrází přístavních.
Zatím však zaujal „Ferrato“ příznivou polohu a počal prudkou
palbu proti nepřátelskému loďstvu; avšak kule jeho, ač vydatně byl
podporován palbou z batterií pobřežních, nemohly zabrániti, aby
množství útočníků nepokusilo se přistati.
Veliký počet jich zahynul, dvacet as lodí nepřátelských bylo
učiněno k boji neschopnými — avšak přes to asi tisíci útočníků
zdařilo se vystoupiti na skaliska na jižním břehu, zvláště když klidné
moře usnadňovalo nepříteli tento pokus.
A tu shledáno též, že Senusisté měli také dělostřelectvo. Největší
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z lodí — šebeky — měly několik polních děl, položených na
pohyblivé podstavce. Děla tato byla vysazena rovněž na tuto část
pobřeží a umístěna byla mimo dosah děl z města, ano i mimo dosah
děl, jimiž tvrz na středním pahorku ostrovním byla ozbrojena.
Doktor, jenž zaujal místo na výstupku nepříteli velmi blízkém,
sledoval celý jeho pokus. Opřít i se mu nemohl vzhledem na velmi
malý počet mužstva, kteréž měl po ruce.
Avšak byl silným v zápase za hradbami svými a protož se úkol
oblehatelů, byť byli v počtu sebe četnějším, stával nyní nesnadným.
Tito, tahajíce s sebou lehké své dělostřelectvo, rozdělili se na dvě
oddělení.
Postupovali vpřed, nekryjíce se ani, se známou bezstarostnou
statečností a fanatickou odvahou Arabů, kteří smrtí naučili
se povrhovati podněcováni jsouce nadějí na kořist a smrtelnou záští
proti Evropanům.
Když se přiblížili na dostřel, vychrlily batterie na ně své kule
a granáty. Více než sto z nich kleslo, avšak ostatní neustoupili ni o
krok.
Jejich polní děla byla postavena a počala dělati průlom ve zdi,
kteráž tvořila roh nedokončeného ještě jižního náspu.
Jejich vůdce, zůstávaje klidným, když kolem něho celé řady
klesaly, řídil boj.
Sarkany, stoje podle něho, pobízel jej, aby vyslal do průlomu
několik set mužů k útoku na obránce.
Doktor Antekirtt a Petr Bathory jej poznali. On poznal je též!
Avšak massa útočníků postupovala nyní k oné části zdi, kdež
otvor děly způsobený poskytoval jim průchod. Kdyby se jim zdařilo
proniknouti tímto průlomem, kdyby zaplavili město, obležení,
jsouce příliš slabí, než aby mohli jim odolati, byli by nuceni, opustiti
bojiště.
Při známé krvelačné a divoké povaze námořních lupičů bylo by
mělo vítězství jejich v zápětí všeobecné ubíjení a drancování.
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Boj muže proti muži na tomto místě byl hrozným!
Pod velením doktora Antekirtta, neohroženého v tomto
nebezpečí a jakoby nezranitelného uprostřed deště kulí, Petr Bathory
a soudruzi jeho konali divý statečnosti.
Pointe Pescade a Kap Matifu pomáhali jim s odvahou, kteréž se
vyrovnala toliko jejich obratnost, s jakou se každé ráně vyhýbali. Obr
Kap, maje v jedné ruce nůž a v druhé sekeru, prázdnil stále místo
kolem sebe.
„Výborně, Kape! Znamenitě! … Jen statečně! … Jen do toho! …
Pobij vše!“ podněcoval jej stále Pointe Pescade, jehož revolver stále
nabíjený a vystřelovaný, rachotil uprostřed divoké vřavy jako malá
mitraljéza.
Avšak nepřítel neustupoval!
Když byl několikráte z průlomu zapuzen, již již pronikal jím,
město bylo již neodvratně téměř ztraceno, když vzadu jeho nastalo
náhle nápadné hnutí, ne-li zmatek.
„Ferratu“ podařilo se připlouti na této straně ke břehu ve
vzdálenosti asi tří provazců!
A na to s místa toho zaměřil palbu svoji proti Senusistům a
ničil je střelbou z lodních děl svých, umístěných po jedné straně, z
Hotkinsových děl revolverových a z mitraljéz Galltingsových, kteréž
porážely útočníky k zemi jako posekané obilí; napadl je vzadu, chrlil
záhubu a vnášel smrt v řady jejch na pohbřeží a zároveň drtil a ničil
lodi jejich, zakotvené nebo přivázané u břehu.
To byla hrozná a neočekávaná rána pro Senusisty!
Nejen že byli napadeni v zádech nýbrž měly jim býti odňaty i
veškeré prostředky k útěku v případu, že by projektily „Ferratovy“
lodě jim v kusy rozbily.
Útočníci stanuli tudíž v průlomu, jejž milice nyní tím
tvrdošíjněji bránila.
Již více než pět set z nich nalezlo smrt na pobřeží, avšak počet
útočníků přes to zmenšil se poměrně jen velmi málo.
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Náčelník výpravy pochopil, že jest nutno dostihnouti
neprodleně opět moře, nemá-li druhy a mužstvo své vydati úplné,
neodvratné zkáze.
Marně Sarkany hnal davy Arabů proti městu — byl dán rozkaz,
aby se vrátily rychle ke břehům a Senusisté provedli tento ústup
svůj stejně klidně, jako by se byli dali lhostejně zabíti do posledního,
kdyby jim byl dán rozkaz, aby na bojišti zemřeli.
Avšak bylo nutno dáti lupičům těmto na pamětnou tak, aby
chvíle tyto nevymizely jim dlouho z mysli.
„Ku předu! … přátelé! … Ku předu! …“ zvolal doktor Antekirtt
ke svému chrabrému mužstvu.
Pod velením Petra Bathorya a Ludvíka Ferrata vrhlo se asi sto
mužů milice na prchající, kteří ke břehu kvapili a jsouce v křížovém
ohni — mezi palbou děl „Ferrata“ a střelbou z hradebních děl
městských — neodvratně ustupovati musili.
Nepořádek v řadách jejich změnil se ve všeobecný zmatek, i
bylo viděti, jak s divokým kvapem uchylují se do sedmi neb osmi
lodí, kteréž palbou „Ferrata“ byly ještě více méně ušetřeny.
Petr a Ludvík snažili se v této vřavě zmocniti se jediného jen
člověka — Sarkanya!
Chtěli jej míti živého a jen divem unikli ranám z revolverů,
kteréž bídník tento chvílemi proti nim vysílal.
Avšak zdálo se, že osud dopřeje mu uniknouti ještě jednou
mstitelům.
Sarkany a náčelník Senusistů, sledováni jsouce as deseti svými
druhy, vstoupili šťastně již na jednu z malých lodí, kteráž byla kotvu
svou již vytáhla a manévrovala, aby širého moře dostihla.
„Ferrato“ byl příliš vzdálen, než aby se mu mohlo dáti znamení,
by loď onu pronásledoval.
Sarkany unikal tudíž opět!
V okamžiku tom spatřil Kap Matifu polní dělo, kteréž — jsouc
podstavce zbaveno — leželo v písku.
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Vrhnouti se na nabité ještě dělo, vložiti je s nadlidskou silou
na skalisko a opříti je, aby se s místa svého neposunulo, bylo dílem
jediného okamžiku. V téže chvíli zvolal také již Kap Matifu
hromovým svým hlasem:
„Ke mně, Pointe Pescade, ke mně!“
Pointe Pescade uposlechl ihned volání Kapa Matifua, viděl, co
přítel jeho vykonal, pochopil vše, zamířil dělo, jež se opíralo o živou
lafettu, na prchající loď a vystřelil…
Kule dělová zasáhla zadní část lodi a rozdrtila ji … Obr sotva
pocítil, jak dělo při ráně nazpět odskočilo.
Velitel výpravy senusistické a druhové jeho ponořili se do vln,
při čemž většina z nich zahynula.
Sarkany zápasil ještě s příbojem, když Ludvík Ferrato vrhl se již
rychle do moře.
Okamžik na to přijaly široké ruce Kapa Matifua Sarkanya a
uzavřely se nad ním.
Vítězství bylo úplné.
Z dvou tisíc nepřátel, kteříž ostrov napadli, uniklo jen několik
set zkáze a dostihlo opět domácích svých břehů.
Nyní mohlo se doufati, že Antekirtta v budoucnosti po léta
nebude již předmětem útoků těchto lupičů.

VII.
Soud

Hrabě Matyáš Sandorf splatil Marii Ferratové a bratru jejímu
Ludvíku dluh vděčnosti. Paní Bathoryová, syn její Petr a Sava byli
konečně sloučeni.
Když byli všickni odměněni, zbývalo ještě trestati.
Ve dnech následujících, po porážce Senusistů, zabývali se
členové osad tím, aby uvedli na ostrově vše opět v dřívější stav.
Až na několik nepatrných ran byli Petr Bathory, Ludvík Ferrato,
Pointe Pescade a Kap Matifu — tudíž ti, kdož jsou v úzkém styku s
rozvojem tohoto dramatu — zdrávi a neporušeni. Že však v boji se
nešetřili, o tom víme již.
Byla to však radost, když se do radnice k Savě Sandorfově, Marii
Ferratové, paní Bathoryové a ku starému Borikovi vrátili!
Když byla padlým prokázána poslední čest, mohla se malá osada
vrátiti opět v klidné koleje bezstarostného života, z něhož v
budoucnosti nepochybně neměla býti již vyrušena. Porážka
Senusistů rovnala se jejich zničení, a Sarkany, jenž je k výpravě
proti Antekirttě povzbudil, nedlel již mezi nimi, aby je podněcoval
myšlenkou msty a — záště.
Doktor Antekirtt trval však přes to při úmyslu svém, aby
obranná soustava ostrova v nejkratší době byla dokončena. Artenak
měl se státi bezpečným na příště před každým přepadením, také však
ostrov neměl poskytovati již mezery, kde bylo by možno snadno
přistati. Také bylo usneseno, aby na ostrov povoláni byli noví
osadníci, kterýmž úrodnost půdy poskytovala záruku šťastného,
bezstarostného života.
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Nyní nemohlo sňatku Petra Bathorya se Savou Sandorfovou již
nic překážeti. Původně ustanovena byla svatba na 19. prosince, měla
býti tudíž toho dne skutečně slavena!
Pointe Pescade ujal se proto znovu horlivě příprav ke slavnostem
a radovánkám, které útokem afrických lupičů tak náhle byly
přerušeny. Avšak nesmělo se odkládat i také dále s rozhodnutím o
osudu Sarkanya, Silasa Toronthala a Karpeny.
Tito, jsouce uvězněni každý zvláště v tvrzi antekirttské, nevěděli
ani, že všichni tři nalézají se v moci doktora Antekirtta.
Dne 6. prosince, dva dny po porážce Senusistů, dal je uvésti
doktor Antekirtt do velké síně v radnici, kdež v ústraní očekával je s
Petrem Bathorym a Ludvíkem Ferratem.
Zde uviděli se zajatci po prvé, ocitnuvše se před soudem
artenackým, jenž skládal se z nejvyšších úředníků osady. Vězňové
byli tu obklopeni a střeženi četou milice.
Karpena zdál se býti znepokojen, tvář jeho nepozbyla však
dosud nikterak potměšilého výrazu; vrhal v pravo i v levo skryté
pohledy a neodvážil se soudcům svým do očí pohleděti.
Silas Toronthal, jenž zdál se býti velice sklíčeným, sklonil hlavu
a vyhýbal se instinktivně dotyku s bývalým svým soudruhem.
Sarkany zachvácen byl jediným jen pocitem, vztekem, že upadl
v ruce tohoto doktora Antekirtta, Ludvík Ferrato postavil se nyní
před soudce a ujal se slova.
Obrátil se ke Španělovi a pravil: „Karpeno, jsem Ludvík Ferrato,
syn rybáře rovinjského Ondřeje, kterého udavačství tvoje uvedlo do
žaláře steinského, kdež zemřel!“
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Nesmírný kotouč dýmu a plamene vystupoval k obloze…
Karpena vztyčil se v prvém okamžiku. Hnul sebou hněvivě a krev
vstoupila mu do očí.
Byla to tedy přece Marie, kterou domníval se poznati v uličkách
v Manderaggiu na Maltě, a byl to bratr její, kterýž vznesl proti němu
tuto obžalobu.
Petr Bathory na to přistoupil a namířiv předem rámě proti
bankéřovi, pravil:
„Silase Toronthale! Jsem Petr Bathory, syn Štěpána Bathorya,
vlastence uherského, kteréhož jste společně se Sarkanym,
spoluvinníkem svým, bídně k vůli zisku udal a jejž jste smrti v náruč
uvedl.“
Na to obrátiv se ku Sarkanyu, děl Petr Bathory bídníku tomu:
„Jsem Petr Bathory, kteréhož přepadl jste a bodl dýkou v ulicích
dubrovnických! Jsem snoubenec Savy, dcery hraběte Matyáše
Sandorfa, kterouž dali jste před patnácti lety unésti ze zámku
artenackého!“
Silasu Toronthalovi bylo, jako by kyj byl dopadl na hlavu jeho a
omráčil ho, když poznal Petra Bathorya, jejž měl za mrtvého!
Sarkany skřížil ruce, a toliko brvy jeho lehce se chvěly, jinak
zachoval však obvyklou drzost svoji.
Ani Silas Toronthal ani Sarkany neodpověděli slova. A co by
byli mohli odvětiti oběti své, kteráž, jak se zdálo, z hrobu povstala,
aby je obžalovala!
Jinak bylo, když doktor Antekirtt, povstav rovněž, pravil hlasem
vážným:
„A já jsem soudruh Ladislava Zathmara a Štěpána Bathorya, kteří
vámi byvše zrazeni, ve věži pazinské byli zastřeleni! Jsem otec Savy,
kterouž jste unesli, by jste se zmocnili i druhé polovice jejího jmění!
… Jsem hrabě Matyáš Sandorf.“
Tentokráte dojem prohlášení toho byl tak mocný, že se kolena
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Silasa Toronthala zachvěla, div že neklesl, kdežto Sarkany sklonil se,
jako by chtěl sám v sobě se skrýti.
Obžalovaní byli na to vyslýcháni jeden po druhém.
Vina jejich byla takou, že ji nemohli zapírati, a že nebylo možno
ji prominouti.
Předseda soudu připomněl Sarkanyu útok na ostrov, kterýž
podnikl jen v zájmu ryze osobním a jenž vyžádal si četných obětí,
jejichž krev volala po pomstě. Na to, když jim byl ponechal úplnou
volnost, aby se hájili, odvolal se k zákonu a podle práva, jakéž mu
toto pravidelné soudní líčení dávalo, pronesl rozsudek:
„Silasi Toronthale, Sarkany, Karpeno,“ děl, „vy zavinili a
způsobili jste smrt Štěpána Bathorya, Ladislava Zathmara a Ondřeje
Ferrata: Jste odsouzeni k smrti!“
„Jak vám libo!“ odvětil Sarkany, jenž nabyl opět dřívější své
drzosti.
„Milost!“ zvolal zbaběle Karpena.
Silas Toronthal neměl síly promluviti.
Všichni tři odsouzenci odvedeni do kobek žalářních, kdež
bedlivě byli střeženi.
Jak měli býti bídníci tito odpraveni?
Měli býti zastřeleni v některém koutě ostrova? To značilo by
potřísniti Antekirttu krví zrádců! Bylo tedy usneseno, že poprava
vykonána bude na ostrůvku Keukrafu.
Téhož ještě večera jedna z „Elektrik“, na niž vstoupilo deset
mužů pod velením Ludvíka Ferrata, přijala odsouzence na palubu a
dovezla je na ostrůvek Keukraf, kdež měli čekati, až zasvitne den
trestu.
Sarkany, Silas Toronthal a Karpena tušili, že nastala pro ně
hodina smrti. Protož, když byli vysazeni na břeh, Sarkany, přikročiv
přímo k Ludvíku Ferratovi, tázal se ho:
„Bude to ještě dnes večer?“
Ludvík neodvětil.
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Odsouzenci byli ponecháni o samotě. Byla již noc, když se
„Elektrika“ vrátila k Antekirttě.
Ostrov byl nyní zbaven přítomnosti zrádců. Z ostrůvku
Keukrafu, jenž vzdálen byl na dvacet mil od pevniny, nemohli tito
uprchnouti.
„Do zejtřka nepochybně jeden druhého požere!“ prohodil
Pointe Pescade.
„Fu!“ odtušil Kap Matiíu s posunkem odporu.
Noc minula klidně.
Toliko v radnici pozorovali, že hrabě Matyáš Sandorf neuložil se
ni na okamžik k odpočinku. Jsa uzavřen ve své komnatě, neopustil
jí až o páté hodině ranní, kdy vstoupil do velké síně, kam byli Petr
Bathory a Ludvík Ferrato ihned povoláni.
Četa milice čekala na dvoře, až by jí dán byl rozkaz, by odplula
na ostrůvek Keukraf.
„Petře Bathory, Ludvíku Ferrato,“ pravil hrabě Sandorf, „je to
zcela spravedlivo, že zrádci oni odsouzeni byli k smrti?“
„Ano, zaslouží plně trestu takového!“ odvětil Petr Bathory.
„Ano!“ doložil Ludvík Ferrato, „nezaslouží soucitu ni
milosrdnosti!“
„Staniž se tedy spravedlnosti zadost, a nechť Bůh dopřeje jim
svého odpuštění, kteréhož lidé neměli práva jim dáti.!“
Hrabě Sandorf domluvil sotva, když ohromný výbuch zachvěl
radnicí i celým ostrovem, takou měrou, jako by bylo jiastalo
zemětřesení.
Hrabě Matyáš Sandorf, Petr Bathory a Ludvík Ferrato spěchali
ven, mezitím co též obyvatelstvo artenacké vybíhalo z domů.
Nesmírný kotouč dýmu a plamene, promísený balvany a deštěm
kamení, vystupoval v nesmírné výši k obloze. Na to padaly massy ty
kol ostrova zpět do moře a rozbouřily vlny jeho, kdežto hustý mrak
zůstal ve vzduchu viseti.
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Nezbývalo již ni jediné stopy po ostrůvku Keukrafu ani po
odsouzencích, jejichž životy byly výbuchem zničeny.
Co se událo?
Čtenář pamatuje se zajisté, že na pustém ostrůvku zařízeny byly
rozsáhlé podkopy pro případ, že by Senusisté na něj vystoupili, a
pro případ, že by drát, spojující Keukraf s Antekirttou, činnost
vypověděl, že do půdy ostrůvku samého zapuštěny byly elektrické
přístroje; bylo zapotřebí jen, aby noha dotkla se některého z nich,
a veškeré podkopy, naplněné výbušnou látkou pankrasitem, byly by
vyletěly do povětří.
Náhodou zavadil snad některý z odsouzenců nohou o taký
přístroj. Následek toho byl okamžitý výbuch a úplné zničení
ostrůvku.
„Bůh chtěl nám uspořiti hrůzy popravy!“ pravil hrabě Matyáš
Sandorf.

VIII.
Závěrek

Tři dny na to slavena byla svatba Petra Bathorya a Savy Sandorfovy
ve chrámu artenackém.
Při té příležitosti podepsal se doktor Antekirtt po prvé opět
pravým jménem svým: hrabě Matyáš Sandorf. Nyní, kdy
spravedlnosti bylo učiněno zadost, nemusil se ho již odříkati.
Několik slov stačí, abychom skončili vypravování toto.
Tři neděle na to uznána byla Sava Bathoryova za dědičku
vyhražené polovice statků hraběte Sandorfa.
List paní Torothalové, prohlášení, již dříve ve vězení od bankéře
písemně učiněné, v němž odhalovaly se okolnosti únosu jakož i účel
jeho, stačily, aby mohla býti zjištěna totožnost osoby pravé dědičky.
Poněvadž Sava v době té neměla dosud osmnáct let, byla jí vrácena
polovice, jež zbyla z karpatských statků v Sedmihradech. Ostatně
hrabě Sandorf byl by mohl nastoupiti sám dědictví, neboť úplná
amnestie byla udělena všem politickým odsouzencům uherským.
Avšak prohlásil-li se veřejně opět hrabětem Matyášem Sandorfem,
chtěl nicméně zůstati přece hlavou milé své osady antekirttské. Život
jeho uplynouti měl v středu všech těch, jež tak velice miloval. Mladá
osada, dík novým přistěhovalcům, stále vzrůstala. Ještě nežli rok
uplynul, zdvojnásobil se počet osadníků.
Učenci a vynálezci přicházeli tam, jsouce povoláni hrabětem
Matyášem Sandorfem, aby uvedli tam v praxi své vynálezy, kteréž
bez rady a peněžných prostředků hraběte Matyáše Sandorfa nikdy
snad by nebyly bývaly vykořistěny.
Tak stala se Antekirtta brzy nejdůležitějším bodem moře
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syrtského, a když též práce obranné byly dokonány, byla bezpečnost
její úplně zaručena. Co říci máme dále o paní Bathoryové, o Marii a
Ludvíku Ferratových, co o Petru a Savě? Vše to lze spíše cítit a tušiti,
nežli pověděti.
Co vyprávěti však ještě o Pointu Pescadu a Kapu Matifuovi,
kteříž čítali se mezi nejznamenitější osoby osady antekirttské?
Litovali-li něčeho, bylo to pouze to, že nemohli se obětovati na
dále za muže, který jim uchystal život tak blažený.
Hrabě Matyáš Sandorf splnil svůj úkol a nebýti vzpomínky na
druhy jeho, Štěpána Bathorya a Ladislava Zathmara, byl by býval
tak šťastným, jak jím může býti jen člověk, jenž kolem sebe štěstí
rozsévá. Nechť nikdo nehledá v celém moři středozemním, ni v
jiném moři země naší — ale ani ve skupině ostrovů Šťastných —
ostrov, jenž by rozkvětem a zdarem svým mohl měřiti se s
Antekirttou!
Byla by to práce marná!
Když Kap Matifu opojen štěstím, kdysi prohodil:
„Zasloužíme opravdu veškerou tuto blaženost?“
„Nikoli, můj Kape! … Leč co dělat? … Třeba se podati!“ odvětil
mu Pointe Pescade.
KONEC

