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I.

Ceuta

Dne 21. září, tři neděle po událostech právě vylíčených, jež se
odehrály v kraji katanském na Sicílii, plula krásná yachta — byl to
parník „Ferrato“ — puzena jsouc severovýchodním větříkem, mezi
jižním výběžkem Evropy, jenž, ač patří k poloostrovu španělskému,
jest majetkem Anglie a mezi předhořím alminským, kteréž, ač jest
částí marockého území, patří Španělům.

Vzdálenost mezi předhonm evropským a africkým obnáší čtyry
míle. Lze-li věřiti bájesloví, byl to Herkules, předchůdce Lessepsův,
jenž otevřel tuto průchod proudům Atlantického oceánu v území
moře Středozemního, proraziv kyjem pás země, pojící Evropu s
Afrikou.

Pointe Pescade nebyl by zajisté opomenul vyprávěti to Kapu
Matifuovi, při čemž na severu byl by jej upozornil na skálu
gibraltarskou, na jihu na horu Hacho. Calpe a Abyla jsou oba sloupy,
kteréž se zde po obou stranách vztyčují. Kap Matifu, kdyby byl slyšel
o díle Herkulově, byl by je nepochybně pochválil, aniž by závist
skromnou mysl jeho byla hlodala. Pro ven galský obr byl by se zajisté
s úctou sklonil před synem Joviše a Alkmeny.

Avšak Kap Matifu nenalézal se na palubě „Ferrata“, ano také
Pointe Pescade nedlel na yachtě. Jeden dosud churavěl, druhý musil
o něho pečovati, zůstali tedy oba na Antekirttě. Kdyby později bylo
snad pomoci jejich potřebí, měli býti rychle depeší telegrafickou
přivoláni a z Antekirtty některou z rychlolodí „Elektrik“ do Maroka
dopraveni.

Doktor Antekirtt a Petr Bathory nalézali se sami na palubě
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yachty, kterou řídili kapitán Köstrik jako prvý a Ludvík Ferrato jako
druhý důstojník.

Poslední výprava, která podniknuta byla do kraje katanského
za tím účelem, aby byla objevena opět stopa Sarkanya a Silasa
Toronthala, minula se s výsledkem žádoucím, poněvadž při ní
Zirone zahynul. Jednalo se proto nyní opět o to, aby stopa, již
se nepodařilo na Sicilii nalézti, jinde byla vyhledána, i musil býti
hlavně Karpena donucen, aby prozradil vše, co o Silasu Toronthalovi
a soudruhu jeho věděl. Poněvadž však Karpena, byv odsouzen k
doživotní nucené práci, do Ceuty, jež jest španělskou osadou, byl
dopraven, musil býti tam vyhledán, neboť jen tam molil se doktor
Antekirtt ocitnouti s ním ve styku.

Ceuta jest malé, opevněné město, ležící na východních svazích
hory Hacho, kteréž lze nazvati skorem španělským Gibraltarem. Před
přístavem Ceuty manévrovala řečeného dne as o 9. hodině z rána
yachta „Ferrato“, a sice as ve vzdálenosti tří mil od pobřeží.

Na celém pobřeží moře Středozemního není snad bodu více
oživeného, nežli jest toto přímořské místo. Zde moře Středozemní
napájí se vodou z oceánu Atlantického. Tudy plují tisíce lodí,
přicházející ze severní Evropy i z obou polovic Ameriky, kteréž stům
měst na pobřeží moře Středozemního dodávají života. Průlivem tím
volí cestu veliké zámořské parníky a lodi válečné, kterým geniální
Francouz otevřel bránu z moře Středozemního do oceánu Indického
a Jižního.

Není snad nic malebnějšího nežli tento úzký průliv mořský, jenž
jest ohraničen skupinami horskými, tak různý pohled skýtajícími. Na
severu viděti jest obrysy Sierr Andaluských. Na jihu, nad pobřežím
malebně rozervaným, vztyčují se od mysu Spartelského až ku
předhoří Alminskému černé hroty hor bullonských, „Hora opic“ a
vrcholky „Sedmi bratří“. V levo i v pravo objevují se malebná města,
mezi nimiž Tarifa, Algesiras, Tanger a Ceuta. Města tato vystupují
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v pozadí zálivu na nejnižších svazích pohoří; domy jejich táhnou se
podél nízkého pobřeží, jež v pozadí ovládají mohutné stěny skalní.

Mezi tímto pobřežím africkým i evropským, mezi velkými
parníky, jejichž běh vichr ni proud opačný zastaviti nedovede, a
mezi loďmi plachetními, kteréž západní vítr zde při ústí do oceánu
atlantického často po stech zadržuje, rozkládá se hladina vodní, jež
barvy své stále mění; zde jeví se oku šedou a rozvlněnou, tam modrou
a klidnou. Nikdo nemohl by zůstati nedojatým tolika krásami, kteréž
Evropa i Afrika zde v průlivu gibraltarském ve dvojnásobné
panorama rozvíjejí.

„Ferrato“ blížil se rychle pobřeží africkému. Záliv, v jehož
pozadí město Tanger leží, zmizel již zrakům cestovatelů na yachtě
se nalézajících, kdežto skály ceutské počaly se stále více objevovati,
čím více se pobřeží k jihu zatáčelo. Území ceutské jevilo se oku stále
osamělejším, tak jako poloostrov, jenž na úpatí mysu některého se
rozkládá a jen úzkým pruhem země s pevninou jest spojen.

Nahoře, téměř u vrcholu hory Hacho, objevila se zrakům malá
tvrz, jež povstala na místě někdejší tvrze římské, a v níž jest stále
četa vojínů, jež má úkol stříci průliv a zvláště území marocké, s nímž
Ceuta hraničí. Tato podobá se v místopisném ohledu téměř zcela
knížectví monackému, jež územím francouzským jest obklíčeno.

O 10. hodině z rána zakotvil „Ferrato“ v přístavu, v dosti veliké
však vzdálenosti od nábřeží, o kteréž vlny v celé své šíři se rozbíjejí.
Máť Ceuta vlastně jen otevřenou rejdu, jež jest vydána bez ochrany
příboji Středozemního moře. Na štěstí mohou lodi, nedovoluje-li jim
bouřlivé moře kotviti na západě od Ceuty, vyhledati útulku na druhé
straně skály, kdež chráněny jsou i před větry východními.

Když zdravotní komise palubu opustila, a když papíry byly
povrchně prohlédnuty a v pořádku shledány, dal se doktor Antekirtt,
jsa provázen Petrem Bathorym, as o jedné hodině dopraviti na břeh
a vystoupil z lodice na malé nábřeží pode zdmi městskými. Nemůže
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býti pochyby, že měl pevný záměr, zmocniti se Karpeny a že k vůli
tomuto účelu cestu tuto konal.

Leč jakým způsobem měl býti záměr ten proveden? O tom chtěl
doktor Antekirtt rozhodovati teprve, až by místní poměry seznal.
Chtěl jednati podle okolností a zmocniti se Karpeny buď násilím
nebo dopomoci mu k útěku, by pak sám jej zajal. Tentokráte doktor
Antekirtt nesnažil se šířiti kol své osoby všemožné tajemství.
Úředníci, kteří přišli na palubu lodi, rozšířili ihned zprávu o příjezdu
proslulé osobnosti. Kdož v zemích arabských od průplavu suezského
až k mysu spartelskému nebyl by znal aspoň dle jména učeného
lékaře, jenž nyní žil v ústraní na svém ostrovu v zálivu syrtském?
Maročané uchystali mu slavné přijetí. Ostatně přístup na yachtu
doktorovu nebyl zakázan, a proto mnoho lodic míhalo se stále mezi
ní a nábřežím.

Tento ruch, jejž příjezd jeho vzbudil, hodil se zajisté doktorovi.
Jeho proslulost měla tentokráte přispěti k uskutečnění jeho záměrů.
Petr Bathory ni on nesnažili se proto uniknouti všeobecné
zvědavosti.

V otevřeném voze, kterýž najal v jednom z předních hotelů
ceutských, vyjel si doktor Antekirtt s mladým přítelem svým nejprve
na prohlídku města. Ulice Ceuty ohraničeny jsou domy smutného
vzhledu, kteréž nevynikají ani tvarem, ni něčím jiným. Tu a tam
rozkládá se malé náměstí, porostlé zakrnělými, prachem pokrytými
stromy, jež zastiňují hostince podezřelého rázu. Mimo to shlédnouti
lze tam ještě jednu nebo dvě budovy vládní, kteréž se podobají
kasárnám.

Slovem: Ceuta nemůže se chlubiti ničím zajímavým nebo
zvláštním, vyjímaje snad jen maurskou čtvrt, odkudž malebnost ještě
zcela nevymizela.

O třetí hodině dal doktor Antekirtt rozkaz, aby byl dovezen ke
guvernérovi osady, jemuž chtěl učiniti návštěvu — čin to přirozené
zdvořilosti se strany vynikajícího cizince.
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Guvernér ceutský není ovšem osobou civilní. Ceuta jest
především osadou vojenskou; má asi deset tisíc důstojníků, prostých
vojínů, kupců, rybákův a námořníků na lodích pobřežních službu
konajících; v městě samém bydlí as právě tolik lidí, jako na úzkém
pruhu země, jenž zde Španělům náleží a jenž se na východ poněkud
prodlužuje.

V Ceutě byl tehdy velitelem plukovník Guyarre. Vyššímu
důstojníku tomuto přiděleny byly tři prapory pěchoty, jež jsou částí
kontinentální armády a kteréž jistou dobu v africké službě stráviti
musejí, dále pluk trestnický, jenž jest stále v Ceutě posádkou, a
konečně dvě batterie dělostřelectva, setnina ženijní a setnina Maurův,
jejichž rodiny obývají zvláštní čtvrt. Počet trestníků obnáší skorem
dva tisíce.

Měl-li vůz doktorův jeti k domu guvernérovu, musil se dáti
silnicí, kteráž vede mimo zdi městské a probíhá osadou až k
východnímu jejímu konci.

Úzký pruh země po obou stranách silnice, jenž jest ohraničen
na jedné straně úpatím pohoří, na druhé straně bařinami, přílivem
moře způsobenými, jest, díky pracovitosti obyvatelů, kteříž statečně
zápasí se špatnou jakostí půdy, dobře vzdělán. Nescházejí zde plodiny
polní všelikého druhu ni stromy ovocné; dlužno dodati ovšem, že sil
pracovních je tu dosti.

Odsouzenci sem vyvezení mohou totiž býti zaměstnáváni nejen
se strany státu, nýbrž i od osob soukromých. Ve službě státu pracují
v různých dílnách, při pracích opevňovacích neb i silnicích a cestách,
jichž udržování stálé péče vyžaduje, ano bývají používáni i k službám
městské policie, když dobrým chováním svým přivedli to tak daleko,
že lze učiniti z nich policejní zřízence i úředníky, kteříž stráž konají
a sami jsou střeženi. I osoby soukromé mohou, jak řečeno, trestníky,
kteří dvacet neb více let v osadě této stráviti musejí, najímati, ovšem
za určitých podmínek, kteréž guvernér sám stanoví.

Při prohlídce města Ceuty spatřil doktor Antekirtt již několik
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trestníků, kteří volně ulicemi procházeli; největší mezi nimi byl
ovšem počet těch, kteří domácí práce vykonávali. Leč doktor měl
uzříti ještě větší počet jich mimo obvod města, na cestách a polích.

Především bylo důležito zvěděti, ke kterému druhu neb
oddělení jich Karpena náleží.

Záměr doktorův byl by se dal ovšem snáze provésti, kdyby
Španěl byl zaměstnán u některého soukromníka a nikoli ve službách
státních.

„Dle všeho,“ pravil doktor Antekirtt Petru Bathoryu, „nepoužívá
Karpena ještě výhod, jež poskytují se starším trestníkům, kteří byli se
dobře chovali, neboť byl teprve nedávno odsouzen.“

„A je-li stále uvězněn?“ tázal se Petr Bathory.
„V případu tom bude únos jeho nesnadnější, zmocniti se ho však

musíme, a proto nechť se děje cokoliv, stane se tak.“
Zatím vůz ujížděl zvolna dále po silnici. Asi dvě stě kroků od

opevnění zaměstnán byl jistý počet trestníků, střežených dozorci, při
štěrkování silnice.

Bylo tu as padesát trestanců, z nich někteří roztloukali kamení,
jiní rozváželi je po silnici a mnozí opět těžkými, železnými válci
vtlačovali je do měkké půdy silniční.

Vůz doktorův musil odbočiti poněkud stranou, aby se vyhnul
místu, kdež se silnice upravovala.

Náhle chopil se doktor Antekirtt ramene Petrova.
„On!“ pravil mu hlasem ztlumeným.
Jakýsi muž stál tu, vzdálen jsa as dvacet kroků od ostatních svých

druhův a opíraje se o svůj nástroj.
Byl to Karpena.
Doktor Antekirtt poznal dělníka ze soliváren přímořských v

trestnickém oděvu jeho i po patnácti letech právě tak rychle, jako
jej byla poznala Marie Ferratova v oděvu maltézském v ulicích
Manderaggia. Trestníka toho, příliš líného a neobratného při každé
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práci, nemohli použiti ani ve státních dílnách ceutských, hodil se
nanejvýše ještě jen k roztloukání kamení na silnicích.

Ostatně toliko doktor Antekirtt poznal Karpenu, neboť Španěl
tento byl by sotva mohl v doktoru poznati hraběte Sandorfa. Bylť
spatřil tohoto jen zběžně a pouze pro okamžik v domě rybáka
Ondřeje Ferrata, když tam byl strážníky s sebou přivedl.

Avšak i on byl slyšel o příjezdu doktorově do Ceuty. Proslulý
tento muž byl — Karpena věděl to dobře — onou osobou, o níž
Zirone mluvil s ním na Sicílii u skalisek Polyfémových a kteréž
Sarkany sám tehdy nedůvěřoval. Byl to onen milionář, k vůli němuž
četa Zironova podnikla nezdařený útok na „dům Angličanů“ pod
jícnem sopky.

Co se dálo v duchu Karpenově, když se ocitl tak nedaleko tváří
v tvář doktorovi? Jaký dojem, jaká představa tiskla se v jeho mozek s
pronikavou stálostí, jež jistým fotografickým výkonům jest vlastní?

Bylo by dosti nesnadno to říci. Španěl cítil náhle, že se doktor
celé jeho bytosti jakousi mravní silou a převahou zmocňuje, že se
jeho bytost rozplývá v nivec před bytostí doktorovou, a že cizí vůle,
mocnější, než vůle jeho vlastní, v něm vítězí.

Marně chtěl se opírati tomu: nemohl odolati mocnému tomuto
vlivu.

Doktor, dav zastaviti vůz, hleděl na Španěla déle s pronikavou
utkvělostí. Zářivý bod zraků jeho působil v mozku Karpenově
zvláštním, neodolatelným účinkem. Španěl ztrácel pozvolna smysly v
tupém bezvědomí. Víčka jeho se zachvěla a zavřela, chvějíce se však
chvíli ještě křečovitě. Vědomí zmizelo zcela, a Karpena sklesl k zemi
na kraji silnice, aniž druhové jeho to zpozorovali.

Byl uspán v magnetický spánek, z něhož jej nikdo z nich
probuditi nemohl.

Doktor Antekirtt dal na to rozkaz, aby povoz jel dále k obydlí
guvernérovu. Výstup onen netrval déle nežli půl minuty. Nikdo —
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mimo jediného Petra Bathorya — nemohl zpozorovati, co se událo
mezi doktorem a Karpenou.

„Nyní jest muž ten zcela mým,“ pravil doktor Petrovi, „a mohu
jej donutiti…“

„Aby vám sdělil vše, co ví o Toronthalovi a Sarkanyovi?“ tázal se
Bathory.

„Nikoli — avšak aby učinil vše, co budu chtíti, a sice
nevědomky. Při prvém pohledu, který jsem vrhl na bídníka toho,
cítil jsem, že jej mohu úplně ovládati a že mohu nahraditi vůli jeho
vůlí svojí.“

„Muž ten není však přece nemocen!“
„Domníváš se, že účinky hypnotické lze vzbuditi jen u osoby,

stižené chorobou nervů? Nikoli, Petře, právě osoby duševně choré
účinkům těm nejvíce odolávají. Jest nutno totiž, aby osoba, u níž
účinky ty mají se objeviti, měla též vlastní vůli, a okolnosti mi
přály, že v Karpenovi jsem nalezl povahu, vůli mé dosti snadno se
podrobující. Karpena bude spáti tak dlouho, až uznám za vhodné sám
zakročiti a jej probuditi!“

„Budiž,“ pravil Petr, „avšak co je to vše plátno, když ani ve stavu,
v němž se nyní nalézá, nemůžeme jej přiměti, by sdělil nám, co si
přejeme věděti?“

„Tak jest!“4 odvětil doktor Antekirtt. „Jest zřejmo, že jej
nemohu přivésti k tomu, aby vyprávěl věci, jichž já sám neznám.
Avšak v moci mé jest, donutiti jej ke všemu, co budu chtíti, a kdykoli
se mi to zlíbí, aniž by se vůle jeho tomu mohla opříti. Na příklad
zítra, pozítří, za týden, za půl léta, i když bude ve stavu úplně bdělém,
opustí tuto osadu trestnickou, budu-li chtíti, aby tak učinil!“

„Opustí osadu? bez překážky … volně?“ tázal se Petr Bathory,
jsa překvapen prohlášením doktorovým. „Avšak k tomu bylo by
potřebí, aby také strážci jeho k tomu přivolili! Účinky hypnotické čili
tajemný vliv váš na člověka toho nemůže přece přiměti jej k tomu
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ani umožniti mu, aby rozdrtil řetězy, prolomil dvéře žalářní aneb aby
přelezl zeď nepřestupnou?…“

„Nikoli, Petře,“ odvětil doktor Antekirtt, „nemohu jej přiměti k
tomu, aby učinil něco, co sám bych nemohl vykonati. Právě pro tuto
příčinu však chci navštíviti guvernéra ceutského.“

Doktor Antekirtt nepřeháněl. Nahrazení vůle u člověka
některého vůlí cizí čili podkládání vlastní vůle osobě jiné, čehož
dosíci lze ve stavu hypnotickém, jest zjev, jenž nenáleží, jak se již
dokázalo, v říši bájek. Práce a zkoumání Charcota, Brown-Séquarda,
ďAzama, Richeta, Dumontpalliéra, Maudsleye, Bemheima, Hacka,
Tučka, Riegra a jiných učenců, nepřipouštějí žádných v té věci
pochybností. Na svých cestách v zemích východních mohl doktor
Antekirtt pozorovati a studovati případy velmi zajímavé a doplniti
toto odvětví fysiologie řadou nových pozorování a zkušeností.
Byl tedy obeznámen důkladně se zjevy těmi i s výsledky, kterých
bylo možno pomocí jich docíliti. On sám obdařen byl ve velké míře
zvláštní tou mocí, kterouž lze vůli vlastní vnutiti osobám cizím na
místě jejich vůle; této moci své používal častěji v Malé Asii a pomocí
její hodlal se zmocniti nyní Španěla — an tento náhodou, jak se
právě ukázalo, neobyčejně snadno mohl býti cizímu vlivu tomuto
podroben a odolati mu naprosto nemohl.

Doktor mohl tedy vlásti úplně Karpenou a mohl jej přiměti,
aby se řídil dle jeho vůle a aby činil, co by si doktor přál, a sice v
kterékoli době. Avšak k tomu bylo potřebí, aby měl vězeň úplnou
volnost pohybu, když by nastal okamžik, v němž by doktor přiměti
jej chtěl k některému činu nebo výkonu. K tomu bylo však svolení
guvernéra nezbytným. Svolení toto doufal však doktor Antekirtt
dosíci od plukovníka Guyarra, maje ovšem úmysl dopomoci potom
Karpenovi k útěku.

Deset minut na to přijel povoz ke vchodu do velikých kasáren,
jež jsou vystavěny téměř na konci území španělského, a zastavil se
před domem guvernérovým.
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Plukovník Guyarre byl již zpraven o příjezdu doktora
Antekirtta do Ceuty. Slavný muž tento, jenž získal si proslulost
svoji učeností i svým bohatstvím, byl vítán všude na cestách svých s
poctami, jakéž téměř jen panovníkům bývají údělem. Také guvernér
přijal jej i přítele jeho Petra Bathorya velmi okázale a uvedl je pak do
svého salonu.

Nabídl se jim, že je bude provázeti všude při jejich návštěvě
osady španělské, „tohoto kousku země, jenž Španěly tak šťastně, byl
urván říši marocké.“

„Přijímáme rádi vaši nabídku, pane guvernére,“ odvětil doktor
Antekirtt Španělsky, kteroužto řeč mluvil Petr Bathory právě tak
plynně jak on. „Avšak nevím, budeme-li míti času, abychom
laskavosti vaší mohli použiti.“

„Ó, osada naše není veliká, pane doktore,“ odpověděl guvernér.
„Za půl dne můžeme ji shlédnouti celou! Nehodláte zde ostatně delší
dobu prodlíti?“

„Snad jenom ještě čtyři nebo pět hodin,“ odtušil doktor
Antekirtt. „Musím odplouti ještě dnes večer do Gibraltaru, kdež zítra
ráno jsem očekáván!“

„Odplouti ještě tento večer!“ zvolal guvernér. „Dovolte, bych
se tomu vzpíral! Věřte, doktore Antekirtte, že naše osada vojenská
zaslouží, aby důkladně byla poznána. Viděl i pozoroval jste zajisté
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„Co se stalo?“ tázal se guvernér.
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již mnoho na svých cestách, avšak již jen z ohledu na svoji soustavu
trestnickou zaslouží Ceuta pozornosti učencův a badatelů!“

Guvernéra vedla ovšem ke chvále osady též sebeláska. Avšak
nepřeháněl v ničem, neboť ceutská soustava trestnická jest, co se týče
hmotného stavu trestníkův i nápravy mravní, jednou z nejlepších
Starého i Nového světa.

Guvernér přál si proto, aby muž tak učený, jakým byl doktor
Antekirtt, odložil svůj odjezd a aby návštěvou svojí poctil trestnici a
prohlédl si celé její zařízení.

„Odložiti odjezd svůj nemohu, pane guvernére, avšak dnes
patřím vám zcela!“ pravil doktor Antekirtt. „Jsou již čtyři hodiny,“
odtušil plukovník Guyarre, „a zbývá nám tedy málo času…“

„V pravdě,“ odtušil doktor, „a lituji toho tím více, poněvadž tak
jako vy přál jste si, bych trestnici vaši navštívil, byl bych býval i já rád
tomu, kdybyste byl se mnou na yachtu moji se odebral.“

„Nemůžete, pane doktore Antekirtte, odročiti odjezd svůj do
Gibraltaru aspoň o jeden den?“

„Učinil bych tak rád, pane guvernére, kdyby mne dostaveníčko,
které jsem si tam pro zítřejší den dal, nenutilo, abych odplul ještě
dnes večer!“

„Lituji toho opravdu velice,“ odvětil guvernér, „a nebudu moci
nikdy oželeti toho, že nemohl jsem vás zde déle pozdržeti! Leč mějte
se na pozoru! Yachta vaše nalézá se v dosahu mých děl a závisí jen
ode mne, abych vás zbavil naděje, že na ní můžete mi uniknouti.“

„A což odveta za porušení práva mezinárodního?“ smál se
doktor. „Či chtěl byste se vydati, pane guvernére, v nebezpečí války
s královstvím antekirttským?“

„Vím, že bych se tím vydal v zápas velice nebezpečný!“ odvětil
guvernér tímtéž tonem rozmarným. „Avšak čeho bych se neodvážil
jen proto, abych vás u sebe aspoň na čtyřiadvacet hodin zdržel?“

Petr Bathory, jenž se nesúčastnil této rozmluvy, tázal se v duchu,
zda doktor má na mysli dosud cíl, jehož chtěl dosíci. Rozhodnutí
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jeho, že opustí Ceutu ještě večer, budilo jeho podivení. Jak mohl
v krátké, ještě zbývající době nastrojiti vše, aby útěk Karpenův
umožnil? V několika hodinách musili býti odvedeni odsouzenci do
trestnice a zde přes noc uvězněni. Za okolností takových zjednati
Španělu možnost, by mohl uprchnouti, zdálo se Petrovi podnikem
přes míru obtížným, ne-li zcela nemožným. Avšak mladý muž
pochopil, že doktor sleduje určitý plán, jakmile jej slyšel odpověděti:

„Opravdu, pane guvernére, mrzí mne velice, že nemohu přání
vašemu vyhověti — aspoň pro dnešek! Avšak snad dá se příště věc
jinak zaříditi?“

„Mluvte, doktore Antekirtte, mluvte!“
„Poněvadž musím zítra ráno býti v Gibraltaru, jest nutno, abych

odplul ještě dnes večer. Avšak myslím, že pobyt můj pod skalou
anglickou nebude trvati déle dvou neb tří dnů. Dnes jest čtvrtek;
na místě abych pokračoval v cestě své podél severního pobřeží
Středozemního moře, mohu v neděli připlouti opět do Ceuty!“

„Ano, tak bude nejlépe,“ odvětil guvernér, „a budu vám velice
povděčen. Lichotilo by mi, kdybyste si osadu naši pečlivě prohlédl!
Kdo nebyl by na tomto světě poněkud marnivým? Jest tedy
ujednáno, doktore Antekirtte, v neděli se opět uzříme?!“

„Ano, avšak s jednou podmínkou!“ děl doktor Antekirtt.
„Nechť jest jakákoli, přijímám ji už předem!“
„Podmínka ta zní, že posnídáte se svým pobočníkem na palubě

„Ferrata“.“
„Slibuji vám to, doktore Antekirtte. Učiním tak, však též s

jednou podmínkou!“
„Tak jako vy, pane guvernére, podrobuji se jí též já už předem!“

odvětil doktor Antekirtt.
„Přání mé jest,“ děl plukovník Guyarre, „abyste potom vy i pan

Bathory poobědvali u mne!“
„Budiž, je tedy ujednáno!“ souhlasil doktor Antekirtt. „Mezi

snídaní a obědem pak … “
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„Použiji své moci a ukážu vám veškeré divý a památnosti svého
království!“ dodal guvernér s úsměvem, tiskna ruku doktorovi.

Petr Bathory přijal rovněž, ukloniv se, pozvání, jež přívětivým a
ochotným guvernérem ceutským bylo právě proneseno.

Doktor Antekirtt chystal se na to k odchodu, a Petr mohl čisti
již v jeho očích, že plán jeho se mu daří.

Guvernér přál si doprovoditi hosty své až do města. Všichni
zaujali proto místa v povozu, který ujížděl zpět jedinou cestou, kteráž
dům guvernérův s městem pojí.

Vzpomeneme-li si na známou národní hrdost Španělů,
nebudeme se zajisté diviti, používal-li guvernér Guyarre příležitosti
této, aby doktora upozorňoval na více nebo méně opravdové krásy
malé osady a aby mluvil o opravách, kteréž po stránce vojenské i
občanské hodlá tu zavésti.

Připomněl, že poloha hory Abyly není o nic horší, nežli skály
Calpy, ležící na druhé straně průlivu, ano tvrdil dokonce, že bylo by
lze učiniti z Ceuty nový Gibraltar, stejně nedobytný jako Gibraltar
anglický, při čemž protestoval proti nestoudnému prý výroku jistého
Angličana, že Ceuta musí se státi majetkem Anglie, poněvadž
Španělé nedovedou z ní nic učiniti, ani ji uhájiti. Guvernér byl ovšem
velice rozčilen nad těmito snahami Angličanů, kteří prý sotva nohou
někam vstoupí, již chtěli by tam býti domovem a pevně se tam
usaditi.

„Nechť raději,“ zvolal plukovník, „pomýšlejí, by si Gibraltar
udrželi, nežli obrátí své chtivé zraky na Ceutu. Španělsko by mohlo
snadno jednou onu skálu svrhnouti jim na lebky!“

Doktor Antekirtt netázal se, jakým způsobem Španělové by
to provedli, a nechtěl odporovati též tomuto tvrzení, pronesenému
s celou vášnivostí španělskou. Ostatně rozmluva byla přerušena,
poněvadž vůz se náhle zastavil.

Kočí musil zadržeti povoz před davem asi padesáti trestníků,
kteří se kupili na silnici.
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Guvernér pokynul jednomu ze strážců, aby přistoupil. Tento
přikročil ihned k povozu, načež, vzpřímiv se v celé své postavě,
pozdvihl ruku k čapce, zdravě velitele svého po vojensku.

Ostatní z davu, trestnici i strážcové, seřadili se po obou stranách
cesty.

„Co se stalo?“ tázal se guvernér.
„Excellence!“ odvětil strážník, „jeden z trestanců nalezen byl

ležící na silnici. Zdá se, že jenom spí, ale přes to nelze jej probuditi!“
„Jak dlouho jest již v tomto stavu?“ tázal se plukovník Guyarre.
„Již asi hodinu.“
„A pořád spí?“
„Pořád, Excellence. Jest tak bez citu, jakoby byl mrtvým! Třásli

jsme jím, štípali jej i bodali špendlíkem, ano vystřelili jsme mu
bambitku u uší: neslyší však a necítí!“

„Proč neposlali jste pro lékaře?“ tázal se guvernér vyčítavě.
„Poslal jsem pro něj, Excellence, avšak nebyl doma; čekáme, až

jej najdou a zatím nevíme, co s mužem tím činiti.“
„Doneste jej do nemocnice!“ velel plukovník Guyarre.
Strážník chystal se vykonati tento rozkaz, když doktor Antekirtt

ujal se náhle slova, pravě plukovníkovi:
„Dovolíte, pane guvernére, abych jako lékař zkoumal stav

výtečného spáče toho? Přál bych si jej viděti zblízka!“
„Ah, ano, jest to vaše povolání!“ odvětil guvernér žertovně.
„Zločinci dostane se lékařské pomoci doktora Antekirtta!

Nebude si moci v pravdě stěžovati!“
Všichni tři sestoupili s povozu, a doktor Antekirtt přistoupil k

trestníku, ležícímu dosud na okraji cesty. Život u tohoto bylo lze
poznati jen podle dýchání a rychlého pohybu tepny.

Doktor dal znamení, aby ostatní poněkud dále odstoupili.
Na to sklonil se nad tělem spícího, šeptal mu cosi a hleděl mu

utkvěle do očí, jako by chtěl převésti do mozku jeho některý projev
své vůle.
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Povstav pak, pravil:
„Muži tomu vlastně nic není! Upadl prostě ve spánek

magnetický!“
„Opravdu?“ pravil guvernér. „Jest to věc podivná! Můžete jej

však ze spánku toho probuditi?“
„Nic není snazšího nežli to!“ odvětil doktor Antekirtt.
Dotknuv se pak čela Karpenova, pozdvihl zvolna víčka očí jeho

a děl mu:
„Probuď se! … Chci tomu!“
Karpena pohnul sebou a otevřel oči, zůstal však ve stavu polo

bezvědomém a ospalém. Doktor přejel mu několikrát v šikmém
směru rukou po tváři, a Španěl počal se zvolna z omámení
probouzeti.

Konečně povstal a ustoupil, nemaje vědomí o tom, co se bylo s
ním dělo, v řady svých soudruhů.

Guvernér Guyarre, doktor Antekirtt a Petr Bathory vstoupili na
to opět do vozu, jenž jel dále k městu.

„Mám-li pravdu říci,“ pravil guvernér, „myslím, že chlapík tento
byl pořádně napilým!“

„Nesoudím tak,“ odvětil doktor Antekirtt. „Zdá se mi, že jest tu
co činiti se somnambulismem.“

„Avšak, kdež jest přičina jeho?“
„Na to ovšem nemohu odpověděti, pane guvernére. Snad muž

ten jest náchylným stavu takovému. Leč nyní snad se záchvat ten
nebude tak záhy opětovali!“

Nedlouho na to dojel povoz k opevnění, minul je, vjel do města,
projel několika ulicemi a zastavil se na nábřeží.

Doktor Antekirtt a plukovník Guyarre rozloučili se tu velmi
srdečně.

„Hle, tam kotví „Ferrato“,“ pravil doktor Antekirtt, ukazuje na
yachtu, jež se kolébala půvabně na vlnách. „Nezapomeňte tedy, pane
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guvernére, že jste mi slíbil, že s námi v neděli ráno na palubě
posnídáte!“

„Nezapomenu, doktore Antekirtte, doufám však, že i vy
nezapomenete, že v neděli očekávám vás k obědu!“

„Splním svůj slib!“ děl doktor.
Oba stiskli si na to naposled ruce, avšak guvernér neopustil

nábřeží, dokud neviděl, že lodice, odvážející doktora s Petrem,
nepřirazila k yachtě.

Když doktor vystoupil opět na palubu, pravil Petru, jenž se ho
tázal, zdaliž se mu dařilo vše, jak si přál:

„Ano! … V neděli večer bude Karpena s dovolením guvernéra
na této yachtě!“

O osmé hodině odplula yachta směrem severním a hora Hacho,
jež ovládá tuto část pobřeží marokánského, zmizela záhy v temnotách
a mlhách večerních.
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II.

Experiment doktorův

Cestovatel, jemuž by nic nebylo známo o směru a cíli lodi, nevěděl
by ani, na kterém bodu zeměkoule se ocitl, když by za takých
okolností v Gibraltaru přistal.

Nejprve objeví se nábřeží, prolomené několika malými přístavy,
v nichž lodi zakotviti mohou, na to spatřiti lze věž hradební, v
níž se branka otevírá, a dále nepravidelnou prostoru, ohraničenou
kasárnami, opírajícími se o úbočí hory a konečně část dlouhé, úzké a
klikaté ulice, zvané Main-Street.

V ulici té, jejíž dlažba za každého počasí vlhkou zůstává, míhají
se mezi nosiči, podloudníky, cídiči bot, prodavači doutníkův a sirek,
dále mezi karami, povozy a vozíky s ovocem a plodinami polními
v pestré směsi Maltézané, Maročané, Španělé, Vlachové, Arabové,
Francouzi, Portugalci, Němci — slovem, zástupci všech národů, ano
i občané Spojených států amerických. Jsme ovšem v Gibraltaru!

Řečená ulice, Main-Street zvaná, probíhá celým městem, neboť
počíná u „mořské“ brány a vede ke bráně alamedské a odtud
prodlužuje se dále ještě k jihu. Po stranách jejích spatřiti lze rozkošné
letohrádky a zelenající se sady, květinové zahrádky i batterie s děly
všech druhův a skupiny stromů každého pásma. Délka ulice obnáší
čtyry tisíce tři sta metrů, čili skorem právě tolik jako délka celé
skály gibraltarské, jež se podobá velbloudovi bez hlavy, do písku
skrčenému, jehož ohon splývá do moře Středozemního.

Mohutná tato skála vystupuje do výše čtyř set pět a dvaceti
metrů z pevniny, kterouž ohrožuje sedmi sty děly, jimž Španělové
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přezdívají „zuby stařeny“ a jejíž jícny zejí nesčíslnými střílnami
kasemat a skalních kobek.

Dvacet tisíc občanů a šest tisíc mužů posádky obývá dolní svahy
hory, kterou vlny zálivu omílají. Mimo to žije tu velký počet
čtyrnožců: bezocasých opic, potomků to starších pokolení, kteráž
byla pravými majiteli půdy této, a jejichž potomci nyní obývají
namnoze již jen výšiny staré Calpy.

S úbočí i s vrcholu hory této lze ovládat i mořský průliv, stříci
pobřeží marocké a shlédnout i na jedné straně značnou část moře
Středozemního, na druhé straně kousek okeánu Atlantického.
Dalekohledy Angličanův objímají tu obzor, mající dvě stě kilometrů
v průměru, a v obvodu tom neujde jejich bystrozrakosti ni sebe
skrytější místečko! A jak bystře i horlivě pozorují!

Kdyby parník „Ferrato“ šťastnou náhodou byl o dva dny dříve
přibyl do rejdy gibraltarské, a kdyby doktor Antekirtt i Petr Bathory
byli vystoupili na malé nábřeží, prošli branou „mořskou“, kráčeli ulicí
Main-Street a minuli i bránu alamedskou, aby došli krásných sadů,
jež rozkládají se na levém svahu až do poloviční výšky hory, byly by
snad měly události, tuto líčené, průběh jiný i rychlejší.

Dne 19. září odpoledne seděly totiž na jednom ze sedátek, které
u větším počtu v anglickém sadu jsou rozestaveny, ve stínu košatých
stromů dvě osoby, jsouce zády obráceny k dělům, průliv střehoucím.
Byli to Sarkany a Namira, kteří spolu horlivě hovořili, dbajíce však,
aby od osob, kolem se procházejících, slyšeni nebyli.

Čtenář nezapomněl zajisté dosud, že se Sarkany chtěl setkati s
Namirou na Sicilii v době, kdy právě lupičská četa podnikla výpravu
proti „domu Angličanů“, kteráž smrtí Zironovou skončila. Sarkany,
byv o tom zpraven, změnil rychle svůj úmysl, což mělo za následek,
že doktor Antekirtt marně po osm dní před Katanií kotvil, očekávaje
příchod zrádce na Sicilii.

Také Namira, obdrževši příslušné rozkazy od svého velitele,
opustila neprodleně Sicilii a vrátila se do Tetuanu, kde tehdy byla
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domovem. Z Tetuanu odebrala se do Gibraltaru, kdež měla se setkati
se Sarkanym, jenž 18. září do Gibraltaru připlul a den na to již opět
odejeti hodlal.

Namira, divoká tato družka Sarkanyova, byla mu oddána tělem
a duší. Ona to byla, jež vychovala jej v peleších tripolských, jako
by byla jeho matkou. Neopustila ho nikdy, ani když konal nepěkné
služby „makléřské“, jsa zároveň ve spojení s mocnými náčelníky
společnosti „Senusistů“ , jejichž záměry, jak svrchu již bylo
pověděno, čelily k dobytí Antekirtty.

Namira byla v myšlenkách i v skutcích k Sarkanymu poutána
jakousi láskou mateřskou a byla mu snad více oddána nežli Zirone,
jeho soudruh v bídě i v radosti. Na pokyn jeho byla odhodlána k
zločinu, na rozkaz jeho nebyla by váhala vrhnouti se smrti v náruč.

Sarkany mohl tudíž k Namiře míti důvěru úplnou a nezvratnou.
Povolal ji do Gibraltaru, aby promluvil s ní o Karpenovi, od něhož
musil se nyní všeho obávati.

Rozmluva tato byla první, kterou oba od příchodu svého do
Gibraltaru měli, a měla býti též poslední. Byla vedena jazykem
arabským. Sarkany zahájil rozhovor otázkou, na niž následovala
rychlá odpověď, kterou oba skutečně též za nejdůležitější považovali,
neboť budoucnost jejich závisela od ní.

„Sava?“ tázal se Sarkany.
„Jest ukryta bezpečně v Tetuanu,“ odpověděla Namira. „V

tomto ohledu nemusíš se ničeho obávati.“
„Avšak za tvé nepřítomnosti?“ doložil tázavě Sarkany, jenž přes

tuto odpověď nebyl prost znepokojení.
„Za mé nepřítomnosti jest dům, v němž jest ukryta, svěřen

dohledu jisté staré židovky, kteráž ji ani na okamžik neopustí. Jest
podoben skorem vězení, do něhož nikdo vniknouti nemůže, a z
něhož nikomu není možná uniknouti! … Sava ostatně neví, že jest v
Tetuanu, nezná mne, a pokud soudím, neví ani, že jest ve tvé moci!“

„Hovoříš s ní někdy o svatbě se mnou?“ tázal se Sarkany.
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„Ano,“ odvětila Namira. „Dbám, aby neodvykla myšlence, že
státi se má tvojí ženou a že se jí skutečně stane!“

„Je toho třeba, Namiro, a sice tím spíše, poněvadž ze jmění
Toronthalova mnoho již nezbývá! … V pravdě, ubohý Silas nemá ve
hře žádného štěstí!“

„Nebudeš míti bankéře ani potřebí, abys se stal bohatším, nežli
jsi kdykoliv byl!“

„Vím to, Namiro, avšak den, do něhož svatba moje se Savou
musí býti uskutečněna, mají-li se záměry mé zdařiti, kvapem se blíží.
Jest nutno, aby dobrovolně ke sňatku svolila, a bude-li trvati ve svém
odporu…“
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Namira sledovala bedlivě doktora…

„Donutím ji, aby se podrobila!“ odvětila Namira. „Ano, přinutím ji
ke svolení tomu, urvu jí je! Můžeš spoléhati na mne, Sarkany!“

Jest nesnadno představiti si tvář, jevící výraz divočejší a
rozhodnější, než jaký zobrazil se v obličeji Maročanky, když slova
tato pronášela.

„Dobře, Namiro!“ odvětil spokojeně Sarkany. „Konej jen dále
bedlivě stráž svoji. Přibudu za nedlouho za tebou!“

„Nepomýšlíš na to, abychom Tetuan v brzku opustili?“ tázala se
Namira.

„Nikoli, dokud nebudu k tomu nucen, neboť v Tetuanu nikdo
Savy nezná a nemůže ji znáti. Kdyby však bylo nutno, abyste se
jinam odebrali, zpravím tě o tom v čas!“

„Nyní řekni, Sarkany,“ pravila na to Maročanka, „proč vlastně
jsi mne povolal do Gibraltaru?“

„Poněvadž jsem chtěl promluviti s tebou o jisté záležitosti, o níž
není příliš radno si dopisovali!“ odvětil dobrodruh.

„Nuže, mluv tedy, Sarkany, a jedná-li se o rozkaz sebe
obtížnější, provedu jej bez váhání.“

„Slyš tedy! Stav okolností jest nyní následující: Paní Bathoryová
zmizela, a syn její Petr jest mrtev! Od této rodiny nemusím se již
ničeho obávati! Paní Toronthalová jest taktéž již mrtva, a Sava jest
v mé moci. Také s této strany nehrozí mi tudíž nebezpečí. Dvě
jiné osoby, kteréž znaly celé tajemství mé minulosti, nemohou mi
taktéž léčku nastrojiti: Silasa Toronthala, spoluvinníka svého, mohu
úplně ovládali, a Zirone zahynul při poslední výpravě na Sicílii. Ze
všech těch tedy, které jsem jmenoval, nikdo mluviti nemůže, nikdo
nepromluví!“

„Čeho se tedy obáváš?“ tázala se Maročanka.
„Obávám se jedině zakročení dvou osob, z nichž jedna zná část

minulosti mé, a druhá, jak se zdá, má úmysl starati se o nynější
záležitosti mé více, nežli mi jest milo! …“
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„Jednou z osob těch jest dle všeho Karpena?“ doložila
Maročanka tázavě.

„Ano,“ odvětil Sarkany, „a druhou osobou jest* doktor Antekirtt,
jehož styky s rodinou Bathoryů v Dubrovniku zdály se mi vždy
podezřelými! Ostatně Benito, správce skrýše santagrottské, sdělil mi,
že muž ten, jenž jest mnohonásobným milionářem, nastrojil na Etně
léčku Zironovi, a sice pomocí Pescadora, jenž nepochybně byl v jeho
službách. Leč proč by tajemný doktor onen tak byl činil, než aby,
nemaje mne ve své moci, zmocnil se aspoň osoby Zironovy a aby jej
násilím přiměl, by vyzradil veškerá tajemství!?“

„Soudíš nepochybně zcela správně!“ odvětila Namira. „V
každém případu musíme však se míti před doktorem Antekirttem na
pozoru …“

„Proto jest nutno, abychom věděli, pokud možno, vše, co činí a
kde se v každém okamžiku nalézá!“

„To nebude snadno, Sarkany!“ odvětila Maročanka. „Slyšela
jsem v Dubrovníku, že jeden den jest na jednom konci
Středozemního moře a druhý den již opět na konci druhém!“

„Ano, člověk ten má, jak se zdá, dar všudybylství!“ zvolal
Sarkany. Nechť však neočekává, že klidně přihlížeti budu k tomu, jak
plete se do mých záležitostí a záměrů. Kdyby nutno bylo, abych jej
vyhledal až na jeho ostrově, učiním tak, mohu tak učiniti…“

„Stane-li se svatba tvoje se Savou skutkem,“ přerušila Namira
hněvivá slova Sarkanyova, „nebudeš se musiti obávati ničeho od něho
ni od někoho jiného!“

„Zajisté, Namiro… avšak do té doby …“
„Do té doby budeme na stráži před každým nebezpečím.

Ostatně výhoda bude vždy na naší straně: budeme věděti
nepochybně v každé době, kde se nalézá, kdežto jemu nebude
známo, kde dlíme! Mluvme však nyní o Karpenovi. Čím může tobě
býti, Sarkany, tento muž nebezpečným?“

„Karpena ví, jaké byly mé styky se Zironem! Po několik let již
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byl zapleten v různé podniky a výpravy, k nimž jsem dal podnět a
může prozraditi … “

„Souhlasím, avšak Karpena jest nyní v trestnici ceutské a jest, jak
ti jest známo, odsouzen k doživotní nucené práci!?“

„Právě to mne, Namiro, znepokojuje! … Ano! … Karpena,
aby zlepšil osud svůj, aby dosáhl zmírnění trestu svého … může
odhaliti vše, co ví. Víme-li my, že dopraven byl do Ceuty, ví o
tom nepochybně také jiní. A kdyby nikdo jiný nevěděl, jaké byly
jeho styky se Zironem, ví o nich dle všeho Pescador, jenž jej tak
obratně na Maltě oklamal. Doktor Antekirtt pomocí důvtipného
tohoto sluhy svého může proniknouti ke Karpenovi i na Ceutě a
může se snažiti, aby za každou cenu tajemství jeho z něho vylákal!
Ano, může se pokusiti též, aby mu k útěku dopomohl. Vše to,
Namiro, jest pravděpodobné i možné tak, že divím se, proč doktor
Antekirtt tak dosud neučinil.“

Sarkany, jsa velice důvtipným a bystrozrakým, uhodl přesně,
jaké záměry doktor Antekirtt vůči Karpenovi chová, a pochopil též,
čeho se sám musí od něho obávati!

Namira musila doznali, že Karpena za poměrů, v jakých se nyní
nalézal, mohl se státi velice nebezpečným.

„Proč,“ zvolal Sarkany, „nezmizel raději on místo Zirona v jícnu
sopečném, proč raději prokletý ten Španěl nezahynul?“

„Co nestalo se na Sicilii, může se snad státi v Ceutě!“ prohodila
chladně Maročanka.

O to se nyní bídníkům jednalo.
Namira vysvětlila Sarkanymu, že jest velice snadno docházeti

tak často, jak je milo, z Tetuanu do Ceuty. Obě města vzdálena jsou
od sebe sotva dvacet mil, neboť Tetuan leží poněkud v pozadí od
trestnické osady, na jih od pobřeží marockého.

Trestnici v Ceutě pracují na cestách neb chodí volně ulicemi
městskými, bylo by tedy snadno — tak uvažoval Sarkany — aby on,
bývalý velitel Karpenův s tímto se mohl setkati a jemu namluviti, že
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hodlá pomoci mu k útěku, aneb aby mohl trestníku doručiti po př.
peníze i nějaký pokrm na přilepšenou. Kdyby pak se stalo, že by kus
chleba neb ovoce jed v sobě choval, kdož by se znepokojoval smrtí
Karpenovou, kdož by pátral po příčinách její?

Guvernér ceutský nepřikládal by zajisté velikou důležitost tomu,
že v trestnici ceutské jest o jednoho vězně méně. Sarkany nemusil by
se pak ničeho obávati od Španěla ani od pokusů doktora Antekirtta,
jenž, jak bylo zřejmo, pátral po jeho tajemstvích.

Výsledek rozmluvy mezi Sarkanym a Namirou byl tento:
Mezitím co doktor Antekirtt připravoval by útěk Karpenův,
dobrodruh s družkou svojí hleděl by jej učiniti nemožným, a sice tím,
že by Španěla na rychlo odeslal tam, odkud by nikdy již uprchnouti
nemohl, totiž — na onen svět!

Když vše bylo umluveno, vrátili se Sarkany a Namira do města
a rozloučili se.

Ještě večer téhož dně opustil Sarkany Gibraltar, aby odebral se
k Silasu Toronthalovi, a druhého dne vstoupila i Namira na jednu z
lodí, kteréž konají pravidelnou službu mezi Evropou a Afrikou, aby
se dala přepraví ti do Algesirasu.

Právě když loď z přístavu vyplula, setkala se v zálivu
gibraltarském se zábavnou yachtou, jež se chystala do přístavu
vplouti. Byl to parník „Ferrato“.

Namira, která jej viděla, když v Katanii kotvil, poznala jej ihned.
„Doktor Antekirtt je zde!“ prohodila, překvapena jsouc, sama k

sobě, „Sarkany měl pravdu: hrozí nám nebezpečí, a sice nebezpečí
blízké!“

Několik hodin na to vystoupila Maročanka v Ceutě z lodi.
Avšak dříve, nežli se odebrala do Tetuanu, odhodlala se učiniti pokus,
aby se mohla sejíti se Španělem. Záměr její byl prostý a mohl se
snadno zdařiti.

Avšak naskytla se překážka, které se Namira nenadála. Karpena
následkem známé události za prvého pobytu doktorova v Ceutě
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vydával se za chorého, a ač jím v pravdě nebyl, bylo mu přece
dovoleno, aby se uchýlil do nemocnice trestnické.

Namiře nezbývalo proto nic nežli toulati se kolem nemocnice,
aniž se jí podařilo, se Španělem se setkati. Těšila se však nadějí, jestliže
jí nebylo dopřáno Španěla uzříti, že také doktor Antekirtt a zřízenci
jeho nebudou jej moci spatřiti dříve nežli ona. Soudila proto, že z
průtahu nevzniklo nebezpečí, zvláště když měla za nemožný útěk
Karpenův, dokud by Španěl nebyl nucen na silnici pracovati.

Namira však v očekávání svém se mýlila. Okolnost, že Karpena
dlel v nemocnici, byla příznivá záměrům doktorovým a mohla zdar
jich jen usnadniti.

„Ferrato“ zakotvil v pozadí zálivu gibraltarského, v němž hladina
vodní často bývá rozčeřena větry východními a jihovýchodními.
Doktor Antekirtt a Petr Bathory vystoupili na to na břeh a odebrali
se na poštu v ulici zvané „Main-Street“, kdež leželo pro ně několik
listů.

V jednom z nich oznamoval jistý sicilský zřízenec doktorův
tomuto, že od odjezdu „Ferrata“ Sarkany neobjevil se v Katanii, ni v
Syrakusách nebo Messině.

V jiném listě, kterýž Petru Bathorymu zaslal Pointe Pescade, psal
tento, že vede se mu již velmi dobře a že po ráně jeho nezbylo ani
stopy. Doktor Antekirtt — psal dále Pescade — může použiti již opět
služeb jeho a povolati jej, kdykoli za dobré uzná, k sobě zároveň
s Kapem Matifuem, jenž doktorovi i Petru posílal nejuctivější svůj
pozdrav.

Třetí konečně list, zaslaný Marií, patřil Ludvíkovi. Byl to list
více nežli sesterský, byl to list psaný s péčí a láskou mateřskou.

Kdyby šestatřicet hodin před tím doktor Antekirtt a Petr
Bathory byli se procházeli v sadech gibraltarských, byli by tam nalezli
Sarkanya s Namirou.

Dne toho použito se k tomu, aby zásobárny „Ferrata“ naplněny
byly opět uhlím, kteréž dodáno bylo z plovoucích skladišť v rejdě
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zakotvených. Rovněž doplněna byla zásoba vody pro kotly parníku i
pro jiné potřeby.

Vše bylo tedy připraveno, když doktor Antekirtt a Petr Bathory,
kteří byli poobědvali v jednom z hotelů na obchodním náměstí, k
večera na palubu se vrátili. Nedlouho na to rána z děla oznámila
uzavření přístavu města, v němž vládne kázeň právě tak přísná, jako
na příklad v trestnici norfolkské neb v trestnické osadě cayennské.

Avšak „Ferrato“ nevytáhl večera toho kotvy. Poněvadž za dvě
hodiny mohl přeplouti průliv gibraltarský, odplul z přístavu teprve
druhého dne před osmou hodinou ranní.

Když byl podjel pod batteriemi anglickými, plul plnou parou
k Ceutě. O půl desáté hodině byl již pod horou Hacho, poněvadž
však vítr vál ze severovýchodu, nemohl zakotviti na místě, kde tři
dny před tím byl kotvil. Kapitán dal proto rozkaz, aby loď plula na
druhou stranu města, do malého, úzkého zálivu, jenž polohou svojí
chráněn jest před větrem. „Ferrato“ spustil zde kotvy ve vzdálenosti
dvou délek kabelových od břehu. Čtvrt hodiny na to doktor
Antekirtt vystoupil na přístavní hráz.

Namira, kteráž pozorovala příjezd yachty, sledovala bedlivě
doktora. Doktor Antekirtt nemohl poznati Maročanku, neboť kdysi
mohl spatřili tvář její jen za temna v bazaru kotorském. Namira
však, která doktora Antekirtta byla několikráte viděla v Gruži i v
Dubrovníku, poznala jej ihned zcela dobře. Umínila si, že bude mu
stále v patách, dokud vůbec v Ceutě dlíti bude.

Vystoupiv na břeh, spatřil tam doktor guvernéra osady Guyarra
a jednoho jeho pobočníka, kteří příjezd yachty očekávali.

„Dobrý den, milý doktore!“ zvolal guvernér. „Buďte nám
srdečně vítán! Dostál jste slovu! Patříte nyní mně aspoň po celý
den…“

„Nebudu patřiti vám dříve, pane guvernére,“ odpověděl doktor
Antekirtt, „dokud vy nebudete mým hostem. Nezapomeňte, že
snídaně očekává vás na palubě „Ferrata“.
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„Očekává-li, bylo by nezdvořilé, kdybychom ji nechali dlouho
čekati!“ odvětil rozmarně plukovník Guyarre.

Malá lodice dopravila doktora a hosty jeho na palubu yachty.
Snídaně byla bohatá i vybraná, a hostitel i přátelé jeho s chutí se do
ní dali.

Mezi snídaním hovořilo se nejvíce o správě osady, o mravech
a obyčejích obyvatelů jejích a poměru obyvatelstva domorodého k
živlu španělskému.

Doktor Antekirtt, jakoby mimochodem, zmínil se pak o
trestníku, kterého byl probudil ze spánku magnetického několik dní
před tím na cestě, vedoucí k domu guvernérovu.

„Nepamatuje se nepochybně na nic?“ tázal se plukovníka
Guyarra.

„Neví o ničem, co se s ním dělo,“ odvětil guvernér, „avšak nyní
už není zaměstnán při pracích na silnici.“

„A kde jest?“ tázal se doktor Antekirtt, jsa poněkud znepokojen,
čehož však všiml si toliko Petr Bathory.

„Jest v nemocnici!“ odvětil guvernér. „Zdá se, že případ onen
otřásl drahocenným jeho zdravím!“

„Kdo jest vlastně člověk ten?“
„Jmenuje se Karpena a jest to sprostý vrah, jenž nezaslouží ani,

že se o něho, doktore Antekirtte, zajímáte. Kdyby zemřel, nebyla by
to, věřte, velká ztráta pro osadu.“

Potom se mluvilo o jiných věcech. Aby se guvernérovi věc
ta nezdála nápadnou, nechtěl doktor naň naléhati otázkami o
Karpenovi, jenž za několik dní jako úplně vyléčený musil nemocnici
opustiti.

Když posnídali, vyšli všichni na palubu, kdež ve stanu v pozadí
roznášena káva. Zapáleny doutníky a cigaretty, z nichž dým v
obláčkách se vznášel. Za nedlouho na to prohodil doktor Antekirtt
guvernérovi, že jest ochoten nyní loď opustiti a s ním do Ceuty se
odebrati. Patřil mu nyní zcela a přál si osadu španělskou v celém
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zařízení jejím důkladně seznati. Návrh jeho byl s potěšením přijat.
Do oběda zbývalo plukovníku Guyarrovi dosti času, aby
vznešenému hostu svému celé město i okolí jeho ukázal.

Doktor Antekirtt a Petr Bathory byli tedy svědomitě prováděni
po celé osadě. Nebyla jim odpuštěna žádná maličkost ani v kasárnách,
ani v trestnici.

Dne toho — bylať neděle — nebyli trestníci zaměstnáni při
obyčejných svých pracích, a doktor mohl je pozorovati tedy za
okolností jiných — svátečních. Také Karpenu uzřel, avšak jen
mimochodem, v jedné síni nemocnice; jak se zdálo, Španěl si
navštěvovatelů hrubě ani nevšiml.

Doktor Antekirtt hodlal odplouti ještě v noci, aby se odebral
opět na Antekirttu, avšak přál si celý večer stráviti ve společnosti
guvernérově. O šesté hodině tudíž vstoupili všichni opět do domu
guvernérova, kdež je očekával výtečný oběd, jenž měl býti
znamenitou odpovědí k snídaní na palubě.

Netřeba podotýkati, že na procházce uvnitř i vně zdí městských
byl doktor sledován Namirou, netuše ovšem, že jest bedlivě
pozorován.

Při obědě vládl výtečný rozmar. Pozváno bylo k němu i několik
vynikajících osob z osady, někteří důstojníci a jejich ženy a dva
nebo tři bohatí obchodníci. Všichni netajili se potěšením, že doktor
Antekirtt, jehož přítomnost byla pro ně velkou ctí, dlí mezi nimi.

Doktor mluvil, jak rád činíval, o svých cestách na Východě, v
Sýrii, v Arábii i v severních zemích afrických. Po té uvedl rozhovor
na záležitosti ceutské a blahopřál guvernérovi, že tak výborně
spravuje osadu španělskou.

„Avšak,“ dodal, „střežení odsouzenců musí vám působili někdy
veliké starosti!“

„A proč soudíte tak, milý doktore?“ tázal se plukovník Guyarre.
„Poněvadž hledí každý as odtud uprchnouti. Vezen pomýšlí

obyčejně na to, jak by mohl utéci, kdežto strážcové obyčejně
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nepřemýšlejí, jak by mohli útěku zabrániti. Je tudíž výhoda na straně
vězňů, a nedivil bych se, kdyby někdy večer při přehlídce některý z
nich scházel!“

„Nikdy!“ zvolal guvernér. „Nikdy se tak státi nemůže! Kam by
ostatně trestníci ti prchli? Po moři jest útěk nemožným. Prchnouti
po zemi mezi divoké kmeny marocké bylo by nebezpečno! Trestníci
zůstávají proto raději v osadě, ne-li ze záliby, aspoň z opatrnosti!“

„Přidávám se k vašemu mínění, pane guvernére,“ pravil doktor
Antekirtt, „a blahopřeji vám k těmto příznivým okolnostem; obávám
se však, že v budoucnosti stane se střežení vězňů mnohem
nesnadnějším!“

„Z jaké příčiny, pane doktore?“ tázal se jeden z účastníků
hostiny, kterého rozmluva tato zvláště zajímala, neboť byl řiditelem
trestnice.

„Z té příčiny, pane řiditeli,“ odvětil doktor Antekirtt, „že
zkoumání zjevů magnetických učinilo veliký pokrok, a že každý
skorem k nim může dáti podnět, slovem: že nahražení vůle osoby
některé vůlí cizí stává se zjevem stále častějším, při němž člověku
na místě bytosti jeho nastupuje jaksi bytost zcela cizí, jejíž vůli musí
volky nevolky vykonávati.“

„A je-li tomu tak?“ nadhodil plukovník Guyarre.
„Je-li tomu tak,“ odvětil doktor Antekirtt, „pak jest nutno, jak

za to mám, stříci dobře vězně; neméně radno však jest, stříci jejich
strážce. Na svých cestách, pane guvernére, byl jsem svědkem tolika
neobyčejných zjevů, že mám v tomto oboru vše za možné. Protož
v zájmu svém nezapomínejte na toto: jestliže některý vězeň volky
nevolky může prchnouti, jednaje pod vlivem vůle cizí, může se státi
též, že strážce, jsa podroben témuž vlivu, může trestníka nechat bez
překážky prchnouti!“

„Chtěl byste nám vysvětliti tento zjev?“ tázal se řiditel trestnice
doktora Antekirtta.

„Milerád, pane. Uvedu příklad, z něhož vše nejlépe seznáte.
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Dejme tomu, že by některý strážce již přirozenou povahou svojí byl
přístupen vlivu magnetickému nebo hypnotickému, což jest jedno,
a mějme na mysli, že by některý vězeň byl schopen vliv ten na
něm vykonávati… Nuže, od okamžiku toho vězeň dovede ovládati
strážce, přinutí jej nepozorovaně ke všemu, co chce, aby činil, ano
přiměje i k tomu, aby otevřel dvéře vězení, kdykoli se mu uzdá
myšlenku takou ve strážci vyvolati!“

„Budiž,“ namítl řiditel, „avšak teprve, když jej byl před tím
uspal.“

„V tom se mýlíte, pane řiditeli!“ odvětil doktor Antekirtt.
„Čin ten lze provésti i ve stavu bdělém, aniž by měl strážce o

tom vědomost.“
„Vy tak tvrdíte?…“
„Ano, tvrdím tak a dodávám: maje taký vliv na strážce, maje

moc přenésti na něj neviditelně vůli svoji, může vězeň jemu němě
rozkázali: V den ten, v tu a tu hodinu, učiníš to či ono, a strážce tak
učiní! V den ten a ten přineseš mi klíče kobky žalářní, a strážce je
přinese! V den ten otevřeš bránu trestnice, a strážce ji otevře! V den
ten půjdu kolem tebe, a ty nesmíš, nebudeš viděti, že odcházím!“

„I když bude bdíti?…“
„Ano, i když strážce bude bdíti!“
Tato odpověď doktora způsobila veliké pohnutí ve společnosti,

a mnozí netajili ani, že tvrzení tomu nevěří.
„A přece je to zcela pravdivé,“ prohodil Petr Bathory, „neboť já

sám byl jsem svědkem podobných výjevů.“
„Lze tedy,“ pravil plukovník Guyarre, „pouhým pohledem

zrušiti vůli a bytost osoby cizí?“
„Ano,“ pravil doktor, „mocným vlivem tím lze u některých osob

zmásti i smysly tak, že budou míti sůl za cukr, mléko za ocet anebo
vodu obyčejnou za minerální vodu hořkou. V říši illusí a klamných
představ nic není nemožno, jestiť možno podrobili mozek každému
vlivu!“
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„Doktore Antekirtte,“ pravil guvernér Guyarre, „musím vám
říci a dávám tím zajisté výraz mínění všech svých hostů — že věci
takové dlužno především viděti, má-li se jim vůbec uvěřiti!“

„Ano i potom není veškerá pochybnost vyloučena,“ pravil jeden
z hostů, jenž měl za nutno, výhradu tu pronésti.

„Musím proto litovati,“ dodal plukovník Guyarre, „že vzhledem
ke krátké době, po kterou nás chcete společností svojí poctíti,
nemůžete nás skutkem o pravdě tvrzení svého přesvědčiti.“

„Avšak … mohu to učiniti!“ odvětil doktor Antekirtt.
„Nyní?“
„Ihned, chcete-li!“
„Jak to? … Prosím, mluvte jen!“
„Nezapomněl jste zajisté, pane guvernére,“ odvětil doktor

Antekirtt, „že jeden z trestníků osady nalezen byl as před třemi dny
na cestě, vedoucí k domu vašemu, spící, a sice, jak jsem vám řekl,
spánkem magnetickým?“

„Ano, tak tomu jest,“ pravil řiditel trestnice, „a člověk ten nalézá
se nyní v nemocnici.“

„Pamatujete se též,“ pokračoval doktor Antekirtt, „že jsem to byl
já, jenž jej probudil, když žádnému strážci nemohlo se to zdařiti!“

„Pamatuji se!“ doložil přisvědčivě plukovník Guyarre.
„Nuže, a to stačí, aby mezi mnou a mezi trestníkem tím… jak se

jmenuje? …“
„Karpena.“
„… Aby mezi mnou a Karpenou vznikl neviditelný svazek, jenž

jej úplně vůli mé podřídí!“
„Bude-li státi vám totiž tváří v tvář?“ … doložil guvernér

Guyarre.
„I když budeme odloučeni jeden od druhého!“ vysvětloval

klidně doktor Antekirtt.
„I když vy budete zde, v mém salonu, a když Karpena bude dlíti
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daleko odtud, v nemocnici vězeňské?“ tázal se nedůvěřivě plukovník
Guyarre.

„Ano, i v tomto případě!“ odvětil doktor. „Dáte-li rozkaz, aby
muži tomu, Karpenovi, dopřána byla úplná volnost, ano, a aby
otevřeli před ním dvéře nemocnice i východ z trestnice, víte, co
učiní? …“

„Nuže, uprchne!“ odvětil, směje se guvernér.
Smích jeho byl tak nakažlivý, že celá společnost dala se jím

strhnouti.
„Nikoli, pánové,“ odvětil doktor Antekirtt velmi vážně,

„Karpena neuprchne, leda bych sám chtěl, aby se dal na útěk, nýbrž
učiní to, čemu já budu chtíti.“

„Co, prosím, na příklad?“
„Na příklad, až opustí trestnici, mohu mu přikázati, aby se dal

směrem k vašemu domu, pane guvernére!“
„Aby přišel sem?“
„Ano, přímo sem, a budu-li chtíti, bude naléhati, aby byl

předpuštěn k vám!“ odvětil doktor Antekirtt.
„Ke mně?“
„Ano, k vám, a nebudete-li to míti za nevhodné — neboť bude

říditi se toliko vůlí mojí — vzbudím v mysli jeho myšlenku, že nejste
guvernérem, nýbrž jinou osobou: bude vás na příklad považovati za
krále Alfonse XII.“

„Za Jeho Veličenstvo krále španělského?“ prohodil s podivením
plukovník Guyarre.

„Ano, pane guvernére; a jakmile bude předpuštěn, bude vás
žádati … “

„Za milost?“
„Tak jest, za milost. A nebudete-li proti tomu ničeho namítati,

požádá vás dokonce i za řád Isabellin.“
Celá společnost vypukla opět v smích po těchto slovech doktora

Antekirtta.

II. 35



Za několik okamžiků tázal se řiditel trestnice:
„A člověk ten učiní vše to ve stavu bdělém?“
„Bude bdělým právě tak jako my!“ odvětil doktor Antekirtt.
„Nikoli! … Nikoli! … To není možná, tomu nelze uvěřiti!“

zvolal nedůvěřivě plukovník Guyarre.
„Přejete-li si, přesvědčíte se! … Rozkažte, aby byla ponechána

Karpenovi úplná volnost … Pro jistotu však můžete poručiti, aby
vězeň tento následován byl z povzdálečí jedním nebo dvěma
strážníky … Nařídíte-li tak, přesvědčíte se, že učiní vše, co jsem vám
pravil.“

„Budiž, souhlasím!“ přisvědčil guvernér. „Určete však sám dobu
… “

„Nyní jest skorem již osm hodin,“ děl doktor Antekirtt, dívaje se
na hodinky, „Je-li vám vhod, mohli bychom zvoliti hodinu devátou!“

„Souhlasím i s tím. Avšak až bude experiment ukončen?“ tázal se
guvernér.

„Až bude vše odbyto, vrátí se Karpena klidně do nemocnice a
nezachová si ni jediné upomínky na to, co se s ním dělo. Opakuji
— a to jest jediné vysvětlení, jakéž lze o zjevu takém dáti, — že
Karpena bude jednati toliko pod hypnotickým vlivem, ode
mne vycházejícím, takže ve skutečnosti nebude to vlastně on, jenž
vše to učiní, nýbrž já!“

Guvernér, jenž netajil se nikterak nedůvěrou vůči podobným
experimentům, napsal lístek, v němž rozkázal náčelníku stráže
trestnické, aby od půl deváté hodiny ponechal Karpenovi plnou
volnost a aby jej toliko z jisté dálky následoval. Lístek ten byl donesen
jedním ze sluhů guvernérových náčelníku stráže.

Když hostina byla u konce, povstali hosté od stolu a odebrali se
na vyzvání guvernérovo do jiného salonu.

Jest pochopitelno, že všichni rozmlouvali o různých
experimentech magnetických nebo hypnotických, jež daly podnět
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již k tolika sporům a kteréž osoby, o věci ty se zajímající, rozdělily v
tábory nevěrců i věřících.

Doktor Antekirtt mezi tím, co roznášeny byly číšky s kávou, a
co páni kouřili doutníky nebo cigaretty, jimiž Španělové nepovrhují,
vypravoval as o dvaceti podobných experimentech, jichž za svého
působení lékařského buď byl svědkem aneb i původcem. Nikdo
nemohl slova jeho vyvrátiti a přece tato nikoho nemohla přesvědčiti.

Doktor připomněl dále, že experimenty tyto vzbuzují také již
pozornost zákonodárců, soudců a právníků, poněvadž moci
hypnotické mohlo by se použiti též k účelům zločinným. Nelze
popříti, že způsobem tím lze dáti podnět k zločinům, jejichž původce
bylo téměř nemožno objeviti.

Náhle o osmé hodině a třiatřiceti minutách pravil doktor
Antekirtt, přerušiv své vypravování:

„Karpena opouští v okamžiku tomto nemocnici vězeňskou!“
A za minutu na to dodal:
„Nyní vyšel z brány trestnice!“
Tón, jakým doktor slova tato pronesl, učinil veliký dojem na

všechny hosty.
Toliko guvernér potřásl nedůvěřivě hlavou.
Celá společnost hovořila na to velmi čile o experimentu

doktorově, někteří připouštěli možnost zdaru jeho, jiní tomu
odpírali. Všichni skorem mluvili najednou, když tu — scházelo ještě
pět minut do hodiny deváté — doktor přerušil je slovy:

„Karpena se ocitl na prahu tohoto domu!“
Okamžik na to vstoupil již sluha do salonu a ohlásil guvernérovi,

že jakýsi muž, oděný v šat trestnický, přeje si naléhavě s ním mluviti.
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Karpena zaměřil ke guvernérovi, před nímž poklekl…

38 Nový hrabě Monte Kristo



„Nechť vstoupí!“ odvětil guvernér, jehož nedůvěra počala nyní již
vůči skutkům samým ochabovati.

Odbíjelo právě devět hodin, když se Karpena objevil ve dveřích
salonu. Zdálo se, že nepozoruje nikoho z přítomných hostů, ač měl
oči zcela otevřené, neboť zaměřil přímo ke guvernérovi Guyarrovi,
před nímž poklekl.

„Sire, prosím vás o milost!“ pravil pevným hlasem.
Guvernér, jsa velice překvapen, jako by sám stal se obětí

hallucinace, nemohl pronésti slova.
„Udělte mu milost!“ pravil doktor Antekirtt, usmívaje se.
„Můžete tak učiniti bez obavy, neboť nezachová si žádné

upomínky na tuto událost!“
„Dávám ti milost!“ děl nyní guvernér Guyarre Karpenovi hlasem

povzneseným a důstojným, jako by vskutku sám byl králem všech
Španělů.

„A k této milosti, sire,“ pravil opět Karpena, „připojte, prosím,
dobrotivě i řád Isabelly!…“

„Udílím ti jej!“
Karpena natáhl na to ruku, aby přijal předmět, jenž mu

guvernérem byl podáván, a učinil posunek, jako by domnělý tento
řád si připínal na kabátec. Na to povstal a vyšel, jsa při tom zády ke
dveřím obrácen, ze salonu.

„Půjdu za ním, rád bych viděl, jak se vrátí do nemocnice!“ zvolal
guvernér, jenž zápasil sám s sebou, jako by nechtěl přiznati, že se
poddává a že jest skutkem tím přesvědčen.

„Nuže, pojďte!“ odpověděl mu klidně doktor Antekirtt.
Na to guvernér Guyarre, Petr Bathory, doktor Antekirtt a

několik ještě jiných hostů opustilo salon i dům. Dali se touže cestou
jako Karpena, jenž kráčel již ku městu.

Namira, která jej byla sledovala, jakmile byl vyšel z trestnice,
až k domu guvernérově, ukryla se rychle v stínu, aby nebyla
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zpozorována, spěchala však z povzdálečí rovněž za Karpenou s celou
společností.

Noc byla dosti temná. Španěl kráčel ku předu krokem
pravidelným, nerozmýšleje se ani na okamžik. Guvernér, doktor i
ostatní následovali jej, jsouce od něho as třicet kroků vzdáleni. S
nimi šli i strážníci, kteří měli rozkaz, aby Karpenu ani na okamžik
nespouštěli s očí.

Silnice zatáčí se zde na blízku samého města kolem zálivu, jenž
tvoří tuto, na druhé straně skály ceutské, malý přístav. Na nehybné a
černé hladině vodní odrážela se záře dvou nebo tří světel.

Světlo to vycházelo z oken kajut a ze signálových svítilen
„Ferrata“, jehož tvar neurčitě a temnotou zdánlivě jsa zvětšen, nad
vodami ve tmách se zdvíhal.

Karpena, přišed k tomuto místu — a sice právě naproti lodi —
opustil náhle silnici a dal se na pravo ke skalnímu výstupku, jenž
se vztyčuje as ve výši dvanácti stop nad mořem. Dle všeho nějaký
posunek doktorův, kteréhož nikdo nezpozoroval, anebo jen prostý
projev vůle doktorovy přiměl Španěla, aby se uchýlil od původního
směru.

Strážníci jevili již chuť zrychliti kroky, aby dohonili Karpenu a
aby jej uvedli opět na pravou cestu: guvernér však, věda, že na této
straně není útěk možný, rozkázal jim, aby jej nechali volně jednati.

Karpena se zastavil v té chvíli již na okraji výstupku skalního,
jako by jej neviditelná moc k místu tomu nehybně poutala. I kdyby
byl chtěl nohy zdvihnouti a sebou hnouti, nebyl by mohl tak učinili.
Vůle doktorova takřka jej přikovala k tomuto skalisku.

Guvernér pozoroval jej několik okamžiků, na to obrátiv se k
doktoru Antekirttu, pravil mu:

„Nuže, milý doktore, chtěj nechtěj musím vůči tomu všemu se
poddati.“

„Jste tedy nyní konečně přesvědčen, pane guvernére?“
„Ano, jsem přesvědčen, že se dějí věci, pro něž není vysvětlení.
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Nyní však, doktore Antekirtte, přimějte člověka toho, aby se vrátil
neprodleně do trestnice. Alfons XII. vám to přikazuje!“

Sotva guvernér dokončil tuto větu, vrhl se náhle Karpena, aniž
pronesl jediného výkřiku, do moře.

Byla to náhoda? Učinil tak dobrovolně? Unikl snad následkem
neznámé jakési příčiny moci doktorově? Nikdo nemohl na to dáti
odpověď.

Všichni spěchali ihned na skalní výstupek, kdežto strážníci tak
rychle, jak mohli, sestoupili na břeh malé zátoky, kterou moře v
místech těch utvořilo.

Po Karpenovi nebylo ani stopy. Několik rybářských loděk
připlulo rychle v tato místa; také z yachty „Ferrata“ vyslány sem na
kvap lodice.

Všechno bylo marno. Nebyla nalezena ani mrtvola vězně,
kterouž snad proud odnesl v širé moře.

„Pane guvernére,“ pravil doktor Antekirtt, „lituji velice, že
experiment můj měl konec tak tragický. Nemohl jsem se toho
nadíti!“

„Avšak jak vysvětlujete si to, co se stalo?“ tázal se plukovník
Guyarre doktora.

„Tím snad, že vliv hypnotický, jehož účinky nyní nemůžete
upříti, v některých okamžicích přece bývá přerušen! Muž tento unikl
z moci mé, o tom jsem přesvědčen, jen na okamžik, avšak v
okamžiku tom sřítil se již se skály, nechť následkem závratě nebo
z jiné příčiny. Jest to událost politování hodná, zvláště když ztratili
jsme tím muže, pro experimenty podobné velmi drahocenného!“

„Ztratili jsme jednoho zlosyna, nic více!“ odpověděl s
filosofickým klidem plukovník Guyarre.

To byla jediná pohřební řeč, věnovaná památce Karpenově!
Ve chvíli té rozloučili se zároveň doktor Antekirtt a Petr

Bathory s plukovníkem Guyarrem, neboť musili odplouti ještě přede
dnem k Antekirttě.
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Děkovali hostiteli svému srdečně za přívětivé přijetí, jakéhož
dostalo se jim v osadě španělské.

Guvernér stiskl ruku doktorovu a přál mu, aby plavba jeho byla
šťastnou, ano vymohl na něm ještě slib, že někdy zase Ceutu navštíví.

Na to plukovník Guyarre vrátil se opět do svého obydlí.
Snad řekne se, že doktor Antekirtt zneužil poněkud důvěry

guvernéra ceutského. Budiž! Nechť posuzuje a kritisuje se jednání
doktorovo v této přičině. Nechť se však též nezapomíná, jakému cíli
zasvětil hrabě Matyáš Sandorf celý život svůj i všechnu činnost svoji,
a nechť soudci jeho připomenou si také slova, která kdysi pronesl:
„Tisíc cest … jeden cíl!“

Při jednání svém v Ceutě zvolil doktor Antekirtt jednu z těchto
tisíců cest.

Několik okamžiků na to dopravila loďka doktora Antekirtta i
Petra Bathorya na palubu yachty.

Ludvík Ferrato očekával je na můstku, aby je uvítal.
„Karpena?“ tázal se spěšně doktor Antekirtt, vystoupiv na

palubu.
„Dle vašeho rozkazu,“ odvětil Ludvík Ferrato, „očekávala jej

lodice naše v úkrytu pod výstupkem skalním, a když se vrhl do
moře, byl na ni vytažen a na yachtu dopraven. Jest uzavřen v jedné z
předních kajut.!“

„Nepromluvil ničeho?“ tázal se nyní Petr Bathory.
„Jak by byl mohl promluvit? Jest ve stavu skoro takém, jakoby

spal a není si vědom svého jednání!“
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Mezi těmito hráči jevilo se veliké pohnutí…
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III.

Sedmnáctkrát!

„Sedmnáctkrát? …“
„Sedmnáctkrát!“
„Ano … „Červená“ sedmnáctkrát za sebou … nevyhrála!“
„Je to možné?“
„Zdá se to snad nemožným, avšak je tomu tak!“
„A hráči na ni stále sázeli?“
„Tak jest! … Banka shrábla zisk devět set tisíc franků!“
„Sedmnáctkrát! … Sedmnáctkrát! …“
„Při ruletě nebo při „trente et quarante“?“
„Při „trente et quarante“!“
„Po celých patnáct let se cosi takového neudálo!“
„Po patnáct let, tři měsíce a čtrnáct dní!“ opravoval chladně starý

jeden hráč. „Ano, pane, bylo to v létě, 16. června roku 1867, kdy se
tak naposled stalo! … Já mohl bych o tom vyprávět!“

Takové byly výkřiky, jež se ozývaly v předsíni, ano i v
sloupořadí „cerklu cizinců“ v Monte Carlu večer dne 3. října, tudíž
osm dní po útěku — čili lépe řečeno: po únosu — Karpeny z trestnice
ceutské. Mezi těmito hráči, v davu mužů i žen všech národností,
každého věku a všech tříd jevilo se veliké pohnutí. Byli by nejraději
barvu červenou slavili tak jako slaví se kůň, jenž při dostizích na
závodišti longchampském neb epsonském dobyl si nejvyšší ceny.

V pravdě, pro tento lid stěhovavý, davy hráčů, které starý i nový
svět denně do knížectví monackého vysílá, měla věc důležitost takou
jako veliká událost politická, jež by rovnováhu evropskou porušila.

Jest pochopitelno, že tato tvrdošíjnost „červené“ vyžádala si
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četné oběti mezi hráči, neboť zisk banky byl obrovský. Skorem
milion — pravilo se ve skupinách hráčů, což nasvědčovalo tomu, že
téměř všichni k zisku tomu ze svých kapes musili přispěti.

Zvláště dva cizinci utrpěli největší ztráty při nenadálém tomto
průběhu hry. Oba kráčeli nyní předsíní ke schodišti. Jeden z nich
jevil výraz zcela chladný, ano příkrý, ač i on prožiti musil bouřlivý
život, jehož stopy jevily se dosud na bledém jeho obličeji. Druhý zdál
se býti velice rozčileným; vlasy jeho byly rozcuchány a pohled jeho
prozrazoval zoufalství, ne-li šílenství. Cizinci tito uchýlili se nyní do
stínu terasy, pro střelbu holubů zřízené.

„Prokletá ta o hra stála nás více než čtyry sta tisíc franků!“
prohodil starší z nich.

„Můžete říci čtyrystatřináct tisíc!“ odvětil mladší mluvě tónem
pokladníka, jenž byl právě klidně řadu číslic sčetl.

„Nyní zbývá mi právě již jen dvě stě tisíc franků!“ prohodil opět
první hráč.

„Sto a sedmaosmdesát tisíc jenom!“ opravoval druhý s
nezměnitelnou lhostejností.

„Ano … jenom! … ze dvou milionů, kteréž jsem ještě skoro
měl, když jste mne donutil, abych vás následoval!“

„Z jednoho milionu, sedmi set a pětasedmdesáti tisíc franků!“
„A to vše ztratil jsem ve dvou měsících!“ posteskl si prvý.
„V jediném měsíci a v šestnácti dnech!“ opravil jej opět druhý.
„Sarkany!“ zvolal starší, kterého lhostejnost druha jeho

rozčilovala neméně nežli podrobné a ironické tyto údaje o výši ztrát.
„Nuže, Silase?“
Silas Toronthal a Sarkany byli to tedy, kteří takto spolu hovořili.
Po odjezdu svém z Dubrovníku, v krátké době tří měsíců,

pozbyli téměř celého svého jmění! Sarkany, když byl promrhal
obnos, jejž získal jako cenu zrady své, byl přišel do Dubrovníka,
aby obnovil opět styky se Silasem Toronthalem. Potom, jak nám
známo, opustili oba i se Savou ono dalmatské město. Sarkany naučil
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Toronthala hře. Při malém štěstí, jež tento měl, jmění jeho v krátké
době rychle se scvrklo.

Dlužno říci ostatně, že Sarkanymu nebylo nesnadno, učiniti
z bývalého bankéře vášnivého hráče a pravidelného navštěvovatele
klubů a pověstných heren. Jevilť Toronthal, jenž vždy byl
smělým spekulantem a jenž často ve finančních spekulacích, kde
toliko náhoda rozhodovala, celé jmění v sázku dával, vždy velikou
příchylnost ke hře.

Jak byl by mohl bankéř ostatně odolati? Nebyl nyní ještě více
než kdykoli jindy v moci bývalého svého makléře tripolského, jehož
vlivu a radám marně se vzpouzel? Ač bývaly mezi nimi prudké
výstupy a ačkoli v Toronthalu často vybuchl odpor proti druhu jeho,
dovedl Sarkany přece bývalého bankéře neodolatelnou mocí k sobě
opět při poutati.

Bídník ten klesal stále hlouběji a neměl již ani síly vzepříti se a
vyšinouti. Sarkany neměl proto obav, že by někdy moci jeho mohl
uniknouti, byť i někdy bankéř byl činil chabé pokusy za tím účelem.

Brutální odpovědi dobrodruhovy a železná logika jeho přiměly
ke konci vždy Silasa Toronthala, že opět sklonil šíji pode jho. Když
oba opustili Dubrovník za okolností, kteréž jsou čtenáři zajisté ještě
v dobré paměti, bylo prvou péčí jejich dopravit i Savu na bezpečné
místo a svěřiti ji dohledu Namirv.

Nyní, když byla skrývána v Tetuanu, na hranicích říše marocké,
bylo skutečně nesnadno, ne-li nemožno ji vypátrati.

Tam přejala Namira, necitelná družka Sarkanyova, na se úkol
zlomit i vůli dívčinu a vynutiti od ní svolení k sňatku s tripolským
dobrodruhem. Sava, jejíž odpor proti Sarkanymu spíše ještě vzrostl
nežli se zmenšil, a jíž vzpomínka na Petra dodávala síly, odolala až
dosud každému nátlaku. Zdali vytrvá i příště?

Zatím Sarkany neustával pobízeti druha svého, aby se oddával
nejodvážnějším hrám hazardním, nedbaje na to, že v nich může
promrhati celé své jmění. Ve Francii, Itálii a Monaku, ve velkých
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střediskách hlučného života, všude, kde náhoda v jakékoli podobě
má roli hlavní: na burse, při dostizích, v klubech velkoměstských i
ve všelikých lázních poslouchal Silas Toronthal rady Sarkanyovy, a
jmění jeho ztenčilo se záhy jen na několik set tisíc franků.

Toronthal prohrával své jmění vlastní; Sarkany pak dával v sázku
jmění bankéřovo. Takto spěli oba rychleji ke zkáze. Osud, kterým
hráči pošetile omlouvají nezdar svůj ve hře, nebyl jim přízniv, nechť
zkoušeli štěstí své při jakékoli hře. Konečně, když byla ztracena větší
část milionů, pocházejících ze statků hraběte Matyáše Sandorfa, musil
Silas Toronthal prodati i nádherný dům svůj v Stradonské třídě v
Dubrovníku.

Oba dobrodruzi odvažovali se potom do pokoutních, skrytých
heren, kdež podvodná hra jest téměř zvykem, a když i zde jmění
jejich rychle se scvrkalo, odhodlali se, zvolivše poslední
prostředek, hledati štěstí při ruletě a „trente et quarante“ . Byli-li i
zde oloupeni, mohli klásti to jen sobě za vinu, poněvadž vlastní jejich
tvrdošíjnost pudila je, aby dále zápasili ve hře proti osudu, byť se jim
byl tento stokrát již ukázal nepříznivým.

Z příčiny této dleli v Monte Carlu již po tři neděle.
Neopustili téměř ani na okamžik stoly klubů.
Zkoušeli hry nejspolehlivější, sázeli dlouho, stále na totéž pole,

zkoumali otáčivé pohyby válce rulety, když v poslední čtvrthodině
ruka „krupiéra“ (zřízence banky) umdlévá, prohrávali rychle za sebou
veliké obnosy, poslouchali rad starých hráčů, z nichž stali se takřka
„professoři hry“, činili pokusy nejpošetilejší, uchylovali se dokonce
i ku prázdným čarodějným formulkám a výpočtům, kteréž vřaďují
hráče mezi dítě, jež dosud rozumu nemá a mezi blbce, jenž ho již
pozbyl.

Nebyla by to ještě bývala ztráta největší, kdyby byli dávali v
sázku toliko své peníze, oslabovali však i ducha svého tím, že si
vymýšleli nejnepřirozenější výpočty a ztráceli na osobní své vážnosti
a důstojnosti v důvěrných stycích s touto společností, z celého světa
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se sem seběhnuvší. Slovem, po onom večeru osudném, jenž v
dějinách herny však stal se dnem slavným a proslulým, nezbylo
oběma druhům následkem nerozvážné, ano šílené hry nic více nežli
as dvě stě tisíc franků. To jest bída a nouze číhaly již v blízké
budoucnosti.

Utrpěli-li však ohromných ztrát na svém jmění, nepozbyli aspoň
rozumu. Mezi tím, co hovořili na terase, spatřili jakéhosi hráče, jenž,
nemaje klobouku na hlavě, prchal do sadu, volaje:

„Točí se ještě! … Točí se ještě!…“
Nešťastník byl pronásledován myšlenkou, že vsadil na jisté číslo,

jež mělo vyjíti, a že válec puzen jsa jakousi mocí nadpřirozenou, točil
se stále, stále a že točiti se měl až na konec světa!

Ubožák byl šíleným!
„Jste nyní již klidnějším, Silase Toronthale?“ tázal se Sarkany

svého druha, jenž nemohl rozvahy nabyti. „Učte se od tohoto
chlapíka,“ dodal, ukazuje na šílence, „že nemáte nikdy mysli
pozbývati! Štěstí nám nepřálo, pravda, ale bude nám opět přáti, ano,
musí se vrátiti, aniž bychom je vyhledávali! … Nesnažme se čáky
zlepšiti! Bývá to nebezpečno, ostatně je to i zbytečno! … Jest marno,
hleděti změniti osud, ukazuje-li se nepříznivým a žádné úsilí nemůže
jej zkaliti, chce-li býti přívětivým! … Vyčkávejme tedy, až se štěstí
samému zráčí na nás se usmáti, a potom je při hře plnou měrou
vykořistíme!“

Naslouchal-liž Silas Toronthal těmto radám — pošetilým, jako
bývá všechno rozumování hráčů, kdykoli se jedná o hru hazardní?

Nikoli! Byl úplně sklíčen, a žila v něm jediná již jen myšlenka:
aby unikl ovládajícímu jej vlivu Sarkanyovu, aby prchl — prchl tak
daleko, by minulost jeho nemohla se proti němu opět obrátiti!

Avšak nesamostatný, nikde opory nenalézající duch jeho
nemohl vytrvati dlouho při tomto náhlém rozhodnutí. Mimo to bděl
nad Silasem Toronthalem zblízka bídný druh jeho Sarkany, jenž
chtěl dříve, nežli by jej ponechal sobě samému, uskutečniti sňatek
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svůj se Savou. Potom odloučil by se — tak počítal — od Toronthala,
zapomněl by na něj a nevzpomínali by ani, že tato bytost slabá někdy
žila, a že oba měli kdysi zájmy společné! Avšak až do té doby, až do
svatby, bylo nutno, aby bankéř Silas zůstal po boku jeho, jsa od vůle
jeho odvislým!

„Silase,“ ujal se Sarkany opět slova, „dnes byli jsme příliš
neštěstím pronásledováni, než aby osud nemusil se měniti opět v
prospěch náš zítra … Ano, zítra musí nám štěstí opět přáti!“

„A ztratím-li ještě i vše to, co mi dosud zbývá?“ namítal Silas
Toronthal, jenž se marně bránil proti bídáckým radám svého druha.

„Potom zbývá nám ještě Sava Toronthalová!“ odvětil živě
Sarkany. „Je to nejvyšší trumf v naší hře a není možná, aby jej někdo
přebil!“

„Ano! … zítra! … zítra! …“ odvětil bankéř, jenž byl v takové
náladě duševní, v níž hráč veškeré rozvahy, ne-li i rozumu, pozbývá.

Oba vrátili se na to do svého hotelu, jenž leží v polovici cesty,
vedoucí z Monte Carla do Condamine.

Přístav Monacký, jenž se rozkládá od předhoří Foncinany až
ke tvrzi Antonínské, má podobu rejdy dosti otevřené, jež vydána
jest větrům severovýchodním a jihovýchodním. Přístav tento
zaokrouhluje se mezi skalisky, na nichž stojí hlavní město knížectví
monackého a mezi plání, na níž vystavěny jsou hotely a letohrádky
Monte Carla. Nad nimi vztyčuje se mohutný vrch Mont Agel, s
jehož vrcholu, ve výši jedenácti set metrů, naskýtá se velkolepý a
malebný rozhled po pobřeží ligurském.

Město Monako, mající dvanáct set obyvatelů, rozkládá se na
skaliskách, omílaných se tří stran mořem a mizejících skorem pod
věčnou zelení palem, stromů granátových, sykomor, pepřovníků,
oranží, citrovníků, eukalyptů, aloí a myrt, kteréž rostou tu i tam,
slovem všude, v malebné, čarovné směsi.

Na druhé straně přístavu, naproti hlavnímu městu knížectví,
rozkládá se Monte Carlo, podivuhodná to směsice domů
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obydlených, kteréž stavěny jsou po veškerých výstupcích hor a podél
úzkých křivolakých a pahrbkovitých ulic i cest. Monte Carlo podobá
se šachovnici, jejiž jednotlivá pole zaujímají zahrady věcně se
zelenající i kvetoucí aneb rozkošné domky rodinné všech slohů a
letohrádky všech druhů, z nichž některé v pravém slova smyslu visí
nad stále jasnými vlnami tohoto zálivu moře Středozemního.

Mezi Monakem a Monte Carlem, v pozadí přístavu, od pobřeží
až k místu, kdež údolí, skupiny horské dělící, se zúžuje, rozkládá se
třetí město: Condamine.

Nad ním na právo vztyčuje se mohutný vrch, jehož profil, k
moři obrácený, zjednal mu název „Hlava psí“. Na této „hlavě“, jež
jest vysoká pět set dvaatřicet metrů, vystavěna jest tvrz, o níž se praví,
že jest nedobytnou, a kteréž čest, moci se zváti francouzskou, jest
údělem. Na této straně končí totiž nevelké knížectví monacké, a
počíná již území francouzské.

Z Condamine do Monte Carla mohou vozy jeti po krásné
rampě. Na hořejší části její vystavěny jsou po různu tu a tam
jednotlivé domy a hotely.

V jednom z nich bydleli Silas Toronthal a Sarkany. Z oken
komnat svých mohli hleděti daleko přes Condamine ano i přes
Monako. Dalšímu rozhledu bránila však „psí hora“, podobná hlavě
buldoka, kteráž hledí tázavě na moře Středozemní, jako sfinx na
poušti libycké.

Sarkany a Toronthal uchýlili se do svých komnat, kdež
uvažovati hodlali o své situaci, ovšem každý se svého stanoviska.

Když Sarkany vstoupil do svého pokoje, nalezl tam dopis, jenž
byl zaslán z Tetuanu.

Otevřel jej ihned.
V několika řádcích psala mu Namira o dvou veledůležitých

věcech, kteréž budily jeho největší zájem: předem podávala mu
zprávu o smrti Karpenově, jenž v přístavu ceutském za okolností
zvláštních, ano neobyčejných, utonul; potom sdělovala mu též, že
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doktor Antekirtt objevil se náhle na onom bodu afrického pobřeží,
psala, jaký styk měl s Karpenou, i že na to doktor náhle opět zmizel.

Když Sarkany list onen přečetl, otevřel okno své komnaty a
nachýliv se přes pažení, hleděl, bloudě nejistým zrakem kolem, o
posledních událostech souvisle přemýšleti.

„Karpena mrtev? … mluvil sám k sobě. „Smrt jeho přichází
právě vhod! … Nyní tajemství jeho utonulo s ním! … V tomto
ohledu mohu býti nyní klidným! S této strany nemusím se tedy
ničeho báti! …“

Na to utkvěly myšlenky jeho při druhé části listu.
„Co se příchodu doktora Antekirtta do Ceuty týče, jest věc ta již

povážlivější… Kdo jest vlastně onen člověk? … Záleželo by mi málo
na něm, kdybych po jistou dobu nepozoroval, že má přímé nebo
nepřímé účastenství ve všem, co mne se týká! … V Dubrovníku měl
styky s rodinou Bathoryovou … V Katanii, na Etně, nalíčil léčku na
Zirona … Sotva se v Ceutě objevil, stálo to Karpenu život! … Tam
byl blízko Tetuanu, nezdá se však, že by zamýšlel se tam odebrat!, ani
že by znal ukryt Savin! … To bylo by pro mne ranou nejhroznější
a nebezpečí to není dosud odvráceno! … Uvidím ostatně, lze-li ránu
tu odrazili pro nynějšek i pro budoucnost … Senusisté budou míti
záhy v moci své celé území cyrenské, a potom stačí jen přeplouti
úzký průliv mořský a zmocniti se Antekirtty! … Bude-li nutno
vybídnouti je k tomu, učiním tak! …“ Není tedy pochybnosti již, že
na obzoru života Sarkanyova objevovaly se černé body. Při bídných
plánech jeho, kteréž sledoval krok za krokem, před samým cílem,
jehož hodlal dosíci a od něhož nebyl již příliš vzdálen, byla by stačila
nejmenší rána, aby jej byla k zemi srazila tak, že by již nebyl povstal.
Avšak znepokojovalo ho nejen zakročení doktora Antekirtta, také
situace, v jakéž se Silas Toronthal nyní nalézal, budila v něm vážné
starosti! „Ano,“ pravil sám k sobě, „on i já přitlačeni jsme ke zdi …
Zítra dáme vše v sázku! … Bud praskne banka nebo naše jmění!
… Bude-li Silas Toronthal finančně zničen, nebudu i já míti peněz,
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avšak na tom nazáleží mnoho, dovedu si již dále pomoci! … Avšak
Silas, to jest něco zcela jiného! Může se potom státi nebezpečným,
může mluviti, může odhaliti tajemství, na němž spočívá nyní celá
moje budoucnost! … Až dosud byl jsem pánem jeho, potom se může
on podle všeho státi pánem mým!“

Situace byla v pravdě takovou, jak ji Sarkany posuzoval.
Nemohl si činiti žádných illusí o mravní ceně svého spoluvinníka.
Poučovalť jej sám dříve v tom ohledu, a Silas Toronthal použil by
zajisté učení jeho, když by neměl již co ztratiti.

Sarkany proto v duchu uvažoval, co by bylo radno činiti.
Byl ponořen tak v přemítání, že neviděl nic z toho, co se dálo

při vchodu do přístavu monackého, jen několik set stop pod ním.
V neveliké vzdálenosti od pobřeží plula loď bez stěžňů, mající

podobu vřetenovitou a vyčnívající nad hladinu jen dvě neb tři stopy.
V brzku, když se byla přiblížila k předhoří Focinane, vplula pod
terasou, na níž společnosti z Monte Carla holuby střílívají, ve vody
klidnější.

Hned na to objevil se podle neviditelné skorem lodi malý člun
ze železného plechu. Tři muži usedli do něho. Několik úderů vesel
stačilo, aby přirazili k nízkému místu pobřeží, načež dva vystoupili
na břeh, kdežto třetí muž vesloval s člunem opět k lodi.

Několik minut na to tajemná loď tato, jež přítomnosti svojí
neprozradila hlukem ni signálovými světly, zmizela opět v
temnotách.

Oba muži, kteří z člunu vystoupili, kráčeli, když byli opustili
břeh, podél skalisek k nádraží a zaměřili pak do „avenue de
Spelugnes“, jež vede kolem zahrady Monte Carla.

Sarkany ničeho nepozoroval. Myšlenky jeho zalétaly v té chvíli
daleko od Monaka, k Tetuanu …

Při tom hovořil potichu sám k sobě:
„Silas … mým pánem? … Silas měl by mi jediným slovem

zabrániti, abych svého cíle dosáhl? … Nikdy! … Nevrátí-li nám zítra
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hra opět, co nám vzala, dovedu jej již přinutit, aby mne následoval!
… Ano! … aby mne následoval až do Tetuanu, a tam na území
marockém, kdo bude se starati o Silasa Toronthala, zmizí-li?“

Jak známo, nebyl Sarkany muž, jenž by se lekal zločinu, zvláště
když okolnosti: vzdálenost země, divoké mravy obyvatelů a
nemožnost pátrati po vinníku a vyhledati jej, usnadňovaly provedení
jeho.

Když takto uzrál v něm pevný záměr, zavřel Sarkany okno, ulehl
a usnul ihned, aniž mu svědomí činilo nejmenších výčitek.

U Silasa Toronthala nebylo tomu tak. Bankéř strávil noc
hroznou. Co mu zbývalo z někdejšího jmění jeho? Sotva dvě stě
tisíců franků, ušetřených hrou, a ještě těchto nebyl skorem ani již
pánem. Byla to sázka pro příští poslední hru. Tak tomu chtěl
spoluvinník jeho, tak tomu chtěl on sám! Ochablý mozek jeho,
naplněný všelikými pošetilými výpočty, nedovoloval mu přemýšlet i
chladně a střízlivě.

Byl neschopen dokonce — aspoň v tom okamžiku — uvážiti
celou situaci svoji, jak učinil Sarkany. Nepomněl na to, že role obou
jsou nyní změněny, že má tripolského dobrodruha ve své moci, jako
jej tento dříve dlouho míval.

Viděl jen přítomnost a nepomýšlel ani na den příští, jenž měl jej
buď obohatiti opět anebo svrhnouti na poslední stupeň bídy.

Takou byla noc obou soudruhů. Dopřála-li jednomu aspoň
několik hodin klidného spánku, nechala prožíti druhého veškeré
úzkosti bezesných hodin.

Druhého dne, o desáté hodině ranní, přišel Sarkany opět k Silasu
Toronthalovi. Bankéř sedě u stolu, psal na papír před sebou celé řady
číslic.

„Nuže, Silase,“ pravil Sarkany rozmarným tónem člověka, jenž
nechce svízelům tohoto světa přičítati více důležitosti nežli jí mají,
„dal jste ve svých snech přednost „červené“ nebo „černé“?“
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„Nespal jsem ani okamžiku! … nikoli! ani okamžiku!“ odvětil
bankéř Toronthal.

„Tím hůře, Silase, tím hůře! Dnes třeba jest míti chladnou krev
a několik hodin klidného spánku bylo by vám prospělo! Vizte mne!
Nepozbyl jsem klidu a jsem schopen zápasiti se Štěstěnou! Tato jest
jako žena: miluje toho, kdo ji dovede ovládati!“

„Zradila nás však!“
„Bah! … Pouhý rozmar její! … Rozmar ten zmizel, i bude nám

nyní opět příznivou!“
Silas Toronthal ničeho na to neodpověděl. Rozuměl vůbec

tomu, co pravil Sarkany? Snad nikoli, neboť zraky jeho upíraly se
stále na papír, jejž plnil zbytečnými svými výpočty.

„Co jste to činil?“ tázal se Sarkany. „Počítal? … U ďábla … Zdá
se mi, že jste přece nemocen, milý Toronthale! … Náhodu nelze
vypočítati, a jen tato rozhodne dnes buď pro nás aneb proti nám!“

„Nuže, staniž se!“ pravil Silas Toronthal, když byl papír roztrhal.
„Není pochyby o tom, Silase!“ pokračoval Sarkany, dodav

ironicky: „Neznám než jediný způsob, jakým by se mohla „náhoda“
při hře říditi. Leč pro to nejsou studia naše dokonalá a nejsme v
ohledu tom dosti cvičenými! Nezbývá nám tedy, než spoléhati jen na
štěstí! … Včera přálo bance, jest možno tedy, že bude přáti dnes nám!
… A bude-li tomu tak, Silase Toronthale, nabudeme opět hrou, co
jsme ztratili!“

„Vše!?“
„Ano, vše, Silase! Avšak nepozbývejte jen odvahy! Dobré mysli

a chladné krve jest potřebí!“
„A budeme-li večer zničeni?“ odvětil bankéř, hledě Sarkanymu

přímo do očí.
„Nuže, v případu tom opustíme Monako!“ děl klidně

dobrodruh.
„Leč kam máme jíti potom, kam?“ zvolal rozčileně Silas

Toronthal. „Proklet budiž den, kdy jsem vás poznal, kdy jsem vaše
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služby přijal, Sarkany! … Bez vás nikdy bych nebyl tam, kde dnes
jsem!“

„Jest pozdě vzpomínati nyní toho,“ odvětil nestoudný
dobrodruh, „a není ani slušno proklínati lidi, jichž jsme ku prospěchu
svému použili!“

„Mějte se na pozoru!“ zvolal Silas Toronthal.
„Ano! … budu se míti na pozoru!“ prohodil Sarkany polohlasně

pro sebe.
Tato hrozba Toronthalova utvrdila jej v záměru učiniti bankéře

neškodným.
Po té ujav se opět slova, pravil Sarkany:
„Milý můj Toronthale, nečiňme si výtek a nehněvejme se! K

čemu to! … Rozčilili bychom se zbytečně a dnes nesmí býti nikdo
z nás rozčileným! … Mějte důvěru ve štěstí a nezoufejte, když i já
nezoufám! … Jestliže však osud proti nám se obrátí, nezapomínejte,
že jiné miliony mne očekávají a že budete míti na nich podíl!“

„Ano! … ano! … Hra musí nás opět pomstíti!“ odvětil Silas
Toronthal, v němž pud hráče se opět probudil. „Ano, včera měla
banka ohromné štěstí, dnes večer …“

„Dnes večer budeme my bohati, velice bohati,“ zvolal Sarkany,
„a slibuji vám, Toronthale, že tentokrát nepozbudeme opět ve hře,
co získáme! Nechť se stane cokoli, zítra opustíme Monte Carlo! …
Odjedeme!“

„Kam?“
„Do Tetuanu, kde půjde o větší sázku, kterou vyhrajeme,

vyhráti musíme!“
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IV.

Poslední sázka

Roveň stolů těchto byla dříve bedlivě upravena, neboť musí býti
přesně vodorovná. Každá nerovnost, která by měla vliv na pohyb
koule, hozené do točícího se kotouče, byla by rychle zpozorována a
v neprospěch banky vykládána i využita.

Na každý stolek ruletový položeno bylo šedesát tisíc franků ve
zlatě, ve stříbře nebo v bankovkách; na každý pak z obou stolků, na
nichž se hrála ruleta, stopadesát tisíc franků.

Je to před zahájením hlavní sézony obyčejná sázka banky, a
stává se zřídka, že by banka byla nucena sázku tu obnoviti. Čáky hry
jsou totiž velmi nerovné, a sice na prospěch banky, tak že hra ta je
nejen nemravnou, nýbrž — se strany hráčů — i nesmyslnou.

Kolem každého stolu s ruletou zaujali „krupiérové“ již svá místa,
a po boku jich stáli neb seděli hráči a diváci. Síněmi procházeli
se dozorci hry, pozorujíce stejně bedlivě hráče i „krupiéry“, kdežto
sluhové míhali se mezi davy hráčů, jsouce obecenstvu i správě herny
pohotově k službám. Čítáť správa herny stopadesát zřízenců a
úřadníků.

O půl jedné hodině přivezl vlak z Nizzy obvyklý kontingent
hráčů. V den ten přibyli tito v počtu ještě mnohem četnějším nežli
dříve. Včerejší průběh hry byl mocným lákadlem, a všichni, kteří žijí
od náhody, dostavili se, aby ještě vášnivěji oddali se hře.

Hodinu na to byly síně naplněny. Hovořilo se nejvíce
stlumeným hlasem o včerejším neobyčejném průběhu hry.

Nic není smutnějšího než tyto obrovské síně přes to, že bohatě
jsou pozlaceny a fantastickými okrasami ozdobeny, vzdor tomu,
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že zařízení jejich jest nádherné a luxuriosní. Krásné lustry vysílají
moře světla, nehledě k olejovým lampám se zelenými stínítky, kteréž
stolky, na nichž se hraje, zvláště ještě osvětlují. Zvuky, jež tu
převládají, nejsou, přes to, že rostou stále davy navštěvovatelů,
směsicí různých hlasů, nýbrž je to cinkot zlatých a stříbrných peněz,
kteréž se počítají a na zelené sukno kladou, i šelestění bankovek a
stálé, jednotvárným hlasem pronášené, vyvolávání zřízenců, kteří hru
řídí a průběh její oznamují. Jak jest vše to smutné!

Dva z hráčů, kteří prosluli tím, že včera nejvíce ztratili,
neobjevili se dnes dosud v těchto síních. Již pokusili se někteří hráči
připoutat i k sobě štěstí při různých hrách, při ruletě, i při „trente et
quarante“. Avšak zisk a ztráty celkem se vyrovnávaly a nezdálo se, že
by se opětovaly události včerejšího dne.

Teprv ke třetí hodině vstoupili Sarkany a Silas Toronthal do
„kasina“. Dříve nežli vešli do heren, procházeli se v předsíni,
kdež byli předmětem zvědavosti obecenstva. Lidé je pozorovali,
stavěli se jim do cesty a tázali se, nepodniknou-li dnes opět zápas s
osudem, jenž včera tolik je byl stál.

Někteří „professoři“ hry byli by rádi použili teto příležitosti a
podali jim několik svých tabulek s pošetilými výpočty o hře, kdyby
oba mužové byli bývali dnes rozmluvám takým přístupni. Bankéř,
jehož výraz jevil velké rozčilení a napětí, neviděl ani, co se kolem
něho děje. Myšlenky obou soustředěny byly na poslední pokus, který
hodlali podniknouti.

Mezi osobami, které pozorovaly je s onou zvědavostí, s jakou
hledívá se na pacienty a odsouzence, byl zvláště jistý cizinec, jenž, jak
zdálo se, byl odhodlán nevzdálit i se od nich ani na okamžik. Byl to
mladý muž, v stáří dvaadvaceti neb třiadvaceti let, s jemnými rysy v
obličeji, s chytrým výrazem ve tváři a se špičatým nosem — jedním
z oněch nosů, kteréž, jak zdá se, zároveň i vidí. Oči jeho, velice živé,
skrývaly se za skly, kteréž, jak se zdálo, nenosil z potřeby.

Skrýval stále ruce své v kapsách svrchníku, a nohy jeho, když

58 Nový hrabě Monte Kristo



stál, měly polohu takou, jako by stále hledal pevnou oporu. Byl oděn
slušně a přiměřeně, aniž se řídil nejnovější modou hejsků; v jednání
jeho nebylo nic nuceného, ač, jak se zdálo, necítil přílišné pohodlí v
oděvu, k tělu jeho těsně přiléhajícím.

To vše nemůže vzbuditi údiv náš, neboť mladý muž ten byl
Pointe Pescade.

Na blízku, v sadech, očekával jej věrný přítel jeho, Kap Matifu.
Osoba, na jejíž podnět přišli oba za zvláštním úkolem v tento ráj

aneb v toto peklo — byl doktor Antekirtt.
Loď, kteráž dopravila je den před tím do Monte Carla, náležela

k loďstvu ostrova Antekirtty, bylať to „Elektrika č. 2.“ . Příčina, pro
jakou sem byli přibyli, byla tato:

Dva dni po uvěznění svém na palubě „Ferrata“ vysazen byl
Karpena na zemi a byl zavřen přes svůj odpor a přes své protesty v
kobce žalářní na ostrově Antekirttě. Tam poznal, když byl unikl z
trestnické osady španělské, že vlastně zaměnil jeden žalář za druhý.

Nenáležel již mezi trestníky, podřízené dozoru plukovníka
Guyarra, byl však, aniž to věděl, v moci doktora Antekirtta. Na
kterém místě? Ani to nebyl by mohl říci. Značila změna tato zlepšení
jeho osudu? Kladl si sám tuto otázku nikoli bez obav. Byl však
hotov učiniti vše, čím by osud svůj mohl zlepšiti. Protož při prvé
otázce, učiněné mu doktorem Antekirttem, neváhal odpověděti zcela
upřímně.

Znal Silasa Toronthala a Sarkanya?
Silasa Toronthala nikoli, Sarkanya ano, avšak viděl jej jen zřídka

kdy.
Měl Sarkany styky se Zironem a s četou jeho, když tato

prováděla rejdy své v okolí Katanie?
Ano, neboť Sarkany byl očekáván Zironem na Sicílii a byl by

tam jistě přibyl, kdyby výprava proti „domu Angličanů“ nebyla
skončila tak nešťastně, a kdyby Zirone nebyl při ní zahynul!

Kde dlí nyní Sarkany?
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V Monte Carlu, ovšem neopustil-li zatím toto místo, jež již
od doby dosti dlouhé byl zvolil za své sídlo, a sice dle všeho ve
společnosti Silasa Toronthala.

Karpena nevěděl více, avšak co byl doktoru Antekirttovi sdělil,
stačilo, aby tento zahájil novou akci.

Netřeba podotýkati, že Španěl neznal, jaký zájem má doktor
Antekirtt na tom, by jej odvedl z Ceuty a by zmocnil se osoby jeho,
netušilť ani, že zrada jeho, již byl spáchal na Ondřeji Ferratovi, jest
známa tomu, jenž kladl mu tyto otázky. Ovšem nebylo mu známo
též, že Ludvík jest synem rybáře rovinjského.

Na Antekirttě byl Karpena mnohem přísněji střežen nežli v
trestnické osadě ceutské a nemohl stýkati se s nikým. Vyčkával, až
osud jeho bude rozhodnut.

Jeden ze zrádců tudíž, kteří byli příčinou krvavého konce
spiknutí terstského, byl nyní již v rukou doktora Antekirtta. Zbývalo
zmocniti se ostatních dvou, a Karpena sdělil doktorovi sám, kde
nepochybně lze je nalézti.

Poněvadž však Silas Toronthal znal doktora Antekirtta, Sarkany
pak znal nejen doktora, nýbrž i Petra, bylo radno, aby tito dva
nezakročovali osobně, dokud by tak nemohli učiniti s pevnou nadějí
na úspěch. Nyní však, kdy nalezeny byly opět stopy obou spiklenců,
bylo velice důležito, nespouštěti jich už s očí, dokud by okolnosti
nedovolily, přikročiti přímo k činu.

Proto posláni byli Pointe Pescade a nerozlučný druh jeho Kap
Matifu do Monaka. Pointe Pescade měl sledovati zrádce všude,
kamkoli by se odebrali, a Kap Matifu měl propůjčiti mu, kdyby bylo
potřebí, silných svých paží.

Doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík měli jich dostihnouti
na „Ferratu“, když by nastal okamžik rozhodný.

Oba přátelé připluli za večera ke břehům monackým a ihned
jali se konati, co jim bylo uloženo. Nebylo jim nesnadno zvěděti, v
kterém hotelu Silas Toronthal a Sarkany bydlí.
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Druhého dne, mezi tím, co Kap Matifu procházel se v okolí,
vyčkávaje večera, dlel Pointe Pescade stále na blízku hotelu na číhané
a spatřil odpoledne as o jedné hodině vycházeti z něho Toronthala
i Sarkanya. Zdálo se mu, že bankéř jest velice sklíčen, neboť mluvil
velmi málo, kdežto Sarkany velmi živě hovořil.

Již z rána byl se Pointe Pescade dověděl, co se událo den před
tím v „Klubu cizinců“ i jak četné oběti si hra ta vyžádala: slyšel též
jmenovati mezi těmi, kteří největších ztrát utrpěli, hlavně Sarkanya a
Silasa Toronthala.

Soudil proto, že hovor obou týká se této nehody, jež je včera
stihla. Poněvadž však mimo to byl slyšel též, že tito dva hráči vůbec
v poslední době ohromných ztrát utrpěli, domyslil se, a sice zcela
správně, že jmění jejich jest již skorem úplně vyčerpáno a že snad
jest již nedaleký okamžik kdy by doktor Antekirtt s úspěchem mohl
zakročiti.

Vše to, co se byl dosud dověděl, shrnul Pointe Pescade v depeši,
kterou, nepodepsav ji, zaslal do telegrafické stanice v La Valettě na
Maltě, odkud zvláštním drátem měla býti odeslána na Antekirttu.

Když Sarkany a Silas Toronthal vstoupili do předsíně „kasina“,
Pointe Pescade vešel tam za nimi; když zmizeli ve dveřích, vedoucích
k hernám, vešel tam i on.

Byly právě tři hodiny odpoledne. Hra počala se stávati již velice
živou.

Bankéř Toronthal a soudruh jeho obešli nejprve všemi hernami
a na několik okamžiků stavěli se před různými stolky, pozorujíce hru,
nesúčastnili se jí však.

Pointe Pescade procházel se semo tamo, jako divák a zvědavec,
nespouštěl však obou s očí.

Ano, měl za radno, aby nečinná přítomnost jeho nezdála se
nápadnou, vsaditi si několikráte po pěti nebo deseti francích, kteréž
ovšem prohrál, zůstávaje při tom však zcela chladnokrevným. Proč
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ostatně neposlechl výborné rady, kterou dal mu jistý starý a zkušený
professor hry.

„Chce-li, pane, někdo míti štěstí, musí přivykati tomu, že malé
sázky ztratí a velké vyhraje! V tom leží celé umění!“

Bily čtyry hodiny, když Sarkany a Silas Toronthal soudili, že
nastal vhodný okamžik, aby štěstí své zkusili u jednoho stolku, kdež
se hrála ruleta, a kde bylo několik míst neobsazeno.

Oba usedli jsouce k sobě tváří v tvář obráceni. Úřadník herny,
jenž hru řídil, byl záhy obklopen nejen hráči, nýbrž i diváky,
kteří byli žádostiví zvěděti, zdaž dnes podaří se oběma proslulým
hráčům nahraditi, co včera pozbyli.

Pointe Pescade, jak se samo sebou rozumí, zaujal místo v
prvních řadách diváků a byl zajisté z těch zvědavců, kteréž průběh
hry největší měrou zajímal.

V první hodině výhry a ztráty obou hráčů se vyrovnávaly. Silas
Toronthal a Sarkany, aby se sázky lépe rozdělily, nehráli společně.
Sázeli každý zvláště a dosti velké obnosy, dbajíce tu prostých, tu
složitých kombinací, jež při hře té i sou možný, — nebo zároveň
obou.

Až dosud nebyl jim osud celkem ani přízniv ani nepřízniv.
Avšak mezi čtvrtou a šestou hodinou počalo jim štěstí přáti.

Sázeli nejvyšší obnos, jenž je při hře s ruletou obvyklým, totiž šest
tisíc franků, a vyhráli několikráte za sebou, shrábnuvše zisk, jenž byl
ovšem mnohonásobně větší sázky.

Ruce Silasa Toronthála se třásly, když je kladl na zelené sukno,
aby na ně sázku složil aneb aby z rukou „krupiéra“ přijal zlaťáky a
bankovky, jež vyhrál.

Sarkany, jenž se dovedl vždy ovládati, neprozradil ni jediným
hnutím obličeje dojem, jaký v něm hra tato budí. Dodával toliko
pohledem odvahu Silasu Toronthalovi, jemuž, jak zdálo se, štěstí
vytrvale přálo.

Pointe Pescade, ač poněkud zmaten stálým přesunováním
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bankovek a zlata, neustal oba bedlivě pozorovati. Vida, že jmění
jim pod rukama roste, uvažoval v duchu, zdaliž dovedou si je též
uchrániti, totiž zda ve vhodný okamžik ustanou ve hře.

Na to namanula se mu myšlenka, že kdyby Sarkany a Silas
Toronthal skutečně byli tak moudrými — o čem ostatně pochyboval
— že by mohlo vzniknouti v nich pokušení, opustiti Monte Carlo
a uchýliti se do jiného kouta Evropy, kam by bylo nutno je
následovati. Jakmile by měli dosti peněz, nemohl by se jich doktor
Antekirtt již tak snadno zmocniti.

„Uvážím-li vše,“ soudil Pointe Pescade, „jest lépe, prohrají-li vše
a nemýlím-li se, jest Sarkany sotva člověkem takovým, aby ustal
sázeti, kdy se mu osud zdá býti dnes přízniv!“

Avšak zatím, co Pointe Pescade takto přemýšlel a doufal,
neopouštělo štěstí oba soudruhy. Ano, třikráte byli by shrábli celý
vklad banku, kdyby jej úředník herny nebyl doplnil vždy dvaceti
tisíci franky.

Byla to opět veliká událost pro hráče, jichž většina byla na straně
obou hráčů. Nebyla-li to pomsta za včerejší velké ztráty,
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Pointe Pescade kvapil za nimi…
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které všichni utrpěli, a které správě banky přišly velice k duhu?
O půl sedmé hodině, když ustali hráti, Silas Toronthal a Sarkany

zaznamenávali zisk více než dvaceti tisíců louisdorů. Povstali a
opustili stolek, kdež se hrálo.

Silas Toronthal kráčel krokem nejistým, jako by byl poněkud
opilým — snad byl opojen rozčilením a zimničnou činností mozku.
Druh jeho, jejž nic nemohlo pohnouti, bděl nad bankéřem, obávaje
se, aby neprobudilo se v něm pokušení, uprchnouti s několika těmi
sty tisíců franků, tak nesnadno získanými, a vymknouti se moci jeho.

Oba, aniž slova promluvili, prošli předsíní, sestoupili na to po
schodišti a zaměřili ke svému hotelu.

Pointe Pescade následoval je opatrně zpovzdálí.
Když byl budovu herny opustil, spatřil Kapa Matifua, sedícího

na lavičce poblíže kiosku zahradního.
Pointe Pescade přistoupil k němu.
„Nastal už rozhodný okamžik?…“ tázal se Kap Matifu.
„Jaký okamžik?“
„Aby … abych …“
„Abys ty zakročil? … Nikoli, můj milý Kape!… Dosud nikoli!

… Zůstaň ještě za kulisami… Obědval jsi již?“
„Ano, Pointe Pescade!“
„Šťastný člověče! … Můj žaludek jest prázdný! — Nejedl jsem

od rána ničeho! … Avšak naplním jej opět, jakmile budu mít čas …
Nehýbej se tedy odtud, dokud se s tebou opět nesetkám!“

„Učiním tak, Pointe Pescade!“ přisvědčil Kap Matifu, ke všemu
vždy ochotný.

A Pointe Pescade spěchal na to po rampě, po níž i Silas
Toronthal a Sarkany ke svému hotelu kráčeli.

Když se byl přesvědčil, že oba druhové dali si přinésti pokrm
do svých komnat, zasedl konečně sám ke stolu. Byl již nejvyšší čas,
neboť žaludek upomínal jej již citelně na povinnosti, jakéž vůči němu
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měl. Avšak za půl hodiny upokojil Pointe Pescade toto něžné ústrojí
svého těla plnou měrou.

Na to Pointe Pescade vyšel, zapáliv si výtečný doutník, z hotelu
a postavil se na blízku jeho na číhanou.

„Rozhodně,“ pravil sám k sobě, „měl jsem zvoliti jiné povolání.
Byl bych býval výborným strážníkem!“

Jediná otázka, kterou si kladl, byla tato: vrátí se oba druhové
večer do herny čili nic?

O 8. hodině večerní objevili se Silas Toronthal a Sarkany ve
dveřích hotelu.

Pointe Pescade slyšel, že hovoří spolu velmi živě, ano rozčileně.
Bylo zřejmo, že bankéř snaží se odolati posledně svému spoluvinníku
a radám i pohádání jeho, neboť Sarkany pravil na konec hlasem
velitelským:

„Musí to býti, Toronthale! Chci tomu, Silase!“
Oba pak kráčeli směrem k hernám v Monte Carlu. Pointe

Pescade je sledoval, nemohl však — k velikému politování svému —
ničemu z rozmluvy jich rozuměti.

Co však Sarkany pravil tónem, jenž nepřipouštěl odmluvy,
bankéři Toronthalovi, jehož odpor stále ochaboval, bylo toto:

„Upustiti nyní od hry, Silase, když osud jest nám přízniv, bylo
by šílenstvím! … Zdá se mi nejinak, než jako byste byl pozbyl
smyslů! … Jak! Když nám štěstí nepřálo, napiali jsme ve hře veškeré
síly, a nyní, když nám přeje, měli bychom se ho mocí odříkati …
Jakže? Nyní naskýtá se nám příležitost, jediná snad, — příležitost,
jež se snad nikdy nevrátí — abychom se stali pány osudu, abychom
získali statisíce, a my bychom si je měli nechat ujíti … Silase, což
nevíte, že osud …“

„Kdož ví, neobrátí-li se nyní proti nám?“ přerušil jej Silas
Toronthal.

„Nikoli! stokráte nikoli!“ odětil Sarkany. „Nelze to dokazovati
ovšem, avšak člověk to cítí. Vědomí to proniká jej až do kostí. Milion
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očekává nás tento večer na stolcích kasina! … Ano, milion, a já
nedám si jej ujíti! …“

„Hrajte tedy sám, Sarkany!“
„Já sám?! … Nikoli! … Chci hráti s vámi, Silasi! … Ano! … A

kdyby se voliti mělo mezi námi, ponechal bych vám místo … Štěstí
připoutáno jest toliko k vaší osobě, ukázalo se tak zřejmě! … Hrajte
tedy a vyhrávejte! … Chci tomu!“

Slovem, Sarkany chtěl, aby Silas Toronthal nespokojil se
několika sty tisíců franků, kteréž byly by v něm budily stále
pokušení, aby se moci a vlivu svého spoluvinníka vymknul. Chtěl,
aby bankéř stal se buď opět milionářem, jakým dříve býval, aneb aby
— všeho jmění pozbyl a na mizinu byl uveden.

Kdyby hrou získal milion nebo více, mohli by opět vésti život,
jaký dříve vedli. Kdyby se octl v bídě a v nouzi, byl by nucen
následovati Sarkanya, kam by tento chtěl. V obou případech nemusil
se bídný dobrodruh tripolský ničeho od něho obávati.

Silas Toronthal, ač se ještě poněkud vzpíral, cítil, jak probouzí se
v něm veškeré vášně hráče. V bídném tom stavu duševním, do něhož
byl upadl, pociťoval zároveň obavu i chuť vstoupiti do heren.

Slova Sarkanyova vlévala mu ohně do žil. V pravdě — děl si
v duchu — Štěstěna zvolila jej za svého miláčka a lnula k němu v
posledních hodinách tak vytrvale, že bylo by hříchem, odříkati se jí.

Šílenec! Jako všichni hráči, jemu podobní, mátl si minulost s
přítomností! Místo co měl si říci: „Měl jsem štěstí!“ — což bylo by
pravdou — pravil si: „Mám štěstí!“, což bylo klamem.

A přece v mozku všech téměř hráčů, kteří počítají s náhodou,
vznikají obyčejně takové myšlenky a úvahy. Zapomínají pravidelně,
co pravil jeden z velikých matematiků francouzských:

„Náhoda má vrtochy a rozmary, nikdy však nepřivyká!“
Sarkany a Silas Toronthal přišli před kasino, jsouce následováni

stále ostražitým Pointem Pescadem.
Tam zastavili se na okamžik.
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„Toronthale,“ pravil Sarkany k svému druhu, „neváhejte déle.
Rozhodl jste se přece hráti?!“

„Ano, jsem odhodlán odvážiti se všeho, dáti vše v sázku!“ odvětil
bývalý bankéř terstský, jenž zachvácen byl neodolatelnou, vášní
hráčskou, jakmile se ocitl na prvních stupních schodiště.

„Co se volby hry týče, nechci vám raditi,“ pravil Sarkany. „Řidte
se sám svým uznáním, nikoli mým! Vy nejlépe můžete tušiti, kde asi
nás štěstí opět čeká! Snad zvolíte ruletu…“

„Nikoli! … „trente et quarante“!“ odpověděl Silas Toronthal,
vstoupiv do předsíně.

„Budiž! Čiňte, jak vám libo, Toronthale, a nedbejte cizích rad!
… Při ruletě vyhráli jsme skorem již celé jmění! … Při „trente et
quarante“ získáme ostatní!“

Oba vstoupili na to do vnitřních síní herny a chvíli se tu
procházeli.

Deset minut na to viděl Pointe Pescade, jenž jim byl stále v
patách, jak usedají k jednomu stolku, kdež se hrála „trente et
quarante“.

Při hře této činiti lze sázky nejsmělejší. Možno ji sehráti jen
několikráte, aby se objevily již ohromné rozdíly mezi ziskem a
ztrátou.

Proto „velcí“, vášniví hráči tuto hru zvláště si oblíbili. Lze tu
nabýti bohatství nebo pozbýti všeho jmění s rychlostí takovou, že
by v příčině té bursa pařížská, londýnská neb newyorkská mohly býti
žárlivými!

Silas Toronthal zapomněl při hře záhy na všechno dřívější své
váhání. Nyní nehrál již „ze strachu“, nýbrž z vášně jako člověk, jenž
hrát i musí za každou cenu.

Bankéř hrál ostatně pod bdělým okem Sarkanyovým, jenž při
hře této měl zájem dvojnásobný, nechť by výsledek její byl jakýkoli.

Po celou prvou hodinu výhry a ztráty Toronthalovy opět se
skorem vyrovnávaly.
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Tu náhle zdálo se však, jakoby štěstí přichýlilo se na stranu Silasa
Toronthala.

Bankéř i Sarkany domnívali se, že nyní Štěstěna jich už neopustí
a že zasype je svými dary. Pozbývali rozvahy a sázeli již jen největší
obnosy, jakéž se při hře té připouštějí.

Avšak brzy se štěstí obrátilo na stranu banky.
Řiditele jeho nikdy chladnokrevnost neopouští, oni neznají

vášně, jež hráče všeho klidu zbavuje, a tím užitečným spojencem
banku se stává.

Ztráty bankéřovy byly ohromné. Všechny peníze, jež Silas
Toronthal odpoledne vyhrál, pomalu se rozplynuly. Bankéř vida to,
držel se pevně okraje stolu nebo svíral, zatím co zraky jeho zděšeně
hleděly vpřed, bankovky a zlaťáky, jako by jich nechtěl se vzdáti a
ruka jeho, když sázky ztrácel, činila pohyby křečovité, jako by tonul
a chtěl se zachytiti!

A nebylo tu nikoho, kdo by jej zastavil na okraji propasti!
Nikoho, kdo by mu podal ruky pomocné, aby jej zadržel! Sarkany
neučinil ni jediný pokus, aby jej odvedl z těchto míst dříve, nežli by
záhuba nebyla úplnou, než by hlava jeho zmizela ve vlnách ztrát!

O desáté hodině večer učinil Silas Toronthal poslední sázku
svoji, vsadiv nejvyšší obnos, při „trente et quarante“ obvyklý.

Vyhrál, a na to opět prohrál.
Když povstal, maje vlas divoce rozcuchaný, vzklíčilo v duši

jeho přání, aby veškeré tyto síně se sřítily a aby v troskách svých
pohřbily vše, co se v nich nalézalo — neboť neměl již nic — nic z
oněch milionů, kteréž mu byl bankovní závod jeho, miliony hraběte
Sandorfa oživený, kdysi vynesl.

Silas Toronthal opustil v průvodu Sarkanya, jenž zdál se býti
jeho žalářníkem, herny, prošel kvapně předsíní a sběhl se schodů. Po
té spěchali oba sady a po stezkách, jež vedou k obci Turbii.

Pointe Pescade kvapil za nimi, při tom však přivolal i Kapa
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Matifua, jehož byl rychle vzbudil, neboť obr byl si zdříml na lavičce
v sadech, kdež čekal.

„Rychle!“ zvolal naň Pointe Pescade. „Za mnou a pozor!“
Kap Matifu a druh jeho byli na stopě, kterou nesměli již ztratiti.
Silas Toronthal a Sarkany kráčeli dále podle sebe a vystupovali

po stezkách, jež v četných záhybech vedou podle úbočí hory mezi
zahradami olivovými a oranžovými.

Pointe Pescade a Kap Matifu neztráceli jich s očí, nemohli však
slyšeti, co spolu hovoří.

„Vraťte se do hotelu, Silase!“ opakoval stále velitelským hlasem
Sarkany. „Vraťte se a upokojte se!“

„Nikoli! … Jsme zničeni! … Rozlučme se! … Nechci vás již
viděti! … Nechci…“

„Rozloučiti se? … Proč? … Vy musíte mne následovati, Silase!
… Zítra opustíme Monako; máme ještě tolik peněz, abychom se
mohli dostat do Tetuanu! Tam dokončíme své dílo!“

„Ne! … Nikoli! … Nechte mne, Sarkany, nechte mne!“ odvětil
vášnivě Silas Toronthal.

A odstrčil prudce druha svého, když ho tento chtěl za ruku
chopiti. Na to kvapil tak rychle ku předu, že ho Sarkany stěží mohl
dohoniti.

Nejsa si vědom ani, co činí, ocitoval se Silas Toronthal v stálém
nebezpečí, že učiní chybný krok a sřítí se do jedné z bystřin, po
jejichž okraji táhla se síť stezek. Jediná myšlenka ovládala nyní celou
duši jeho, myšlenka prchnouti z Monte Carla, kde se zkáza jeho
dovršila, uprchnouti z dosahu Sarkanya, jehož rady uvedly jej v náruč
bídy, slovem: prchnouti kamkoli, nechť by se stalo z něho cokoli!

Sarkany poznával, že přestává již ovládati svého spoluvinníka, a
že tento moci a vlivu jeho již uniká!

Ah! kdyby bankéř Toronthal neznal tajemství, jež by mohlo
zničiti aneb aspoň zmařiti a ohroziti poslední podnik jeho, jímž se
opět vyšinouti hodlal, málo by se byl staral o člověka, kterého dohnal
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sám na kraj propasti. Avšak Silasu Toronthalovi mohl by se vydrati z
prsou dříve, než by se vrhl do této propasti, jediný poslední výkřik, a
tento výkřik jeho bylo nutno utlumiti, zameziti!

A tu od myšlenky zločinu, jež v dobrodruhu vznikla, ku
přímému provedení její nebyl než krok, a Sarkany neváhal jej učiniti.

Kdož mu bránil, aby to, co chtěl provésti v okolí Tetuanu,
v odlehlém kraji marockém, neučinil již nyní, této noci a v
těchto místech, kdež záhy nebude dlíti na blízku ni jediná duše živá,
jež by jej mohla zpozorovati?

V této hodině dlelo ovšem ještě několik opožděných chodců na
cestě mezi Monte Carlem a Turbií, kteří kráčeli vzhůru po návrší
nebo sestupovali do nížiny. Silas Toronthal mohl by je jediným
výkřikem přivolati ku pomoci, zákeřník chtěl však provésti
zamýšlený zločin za okolností takých, aby nemohl býti nikterak
podezříván.

Proto bylo nutno vyčkati. Výše, nad Turbií, za hranicí knížetství
monackého, na cestě, jež ve výši dvou tisíc metrů vtesána jest do
úbočí nejnižších výběžků Alp přímořských, tam mohl Sarkany
provésti záměr svůj docela na jisto a bezpečně. Kdo by byl tam oběti
ku pomoci přispěl? Kdo by byl nalezl mrtvolu Toronthalovu na dně
roklí a propastí, jež zejí podél cesty?

Avšak Sarkany chtěl se ještě jednou pokusiti, aby Silasa
Toronthala k sobě připoutal a přiměl, aby se této noci vrátil s ním do
Monte Carla.

„Vrať se, Silase, vrať!“ děl mu, dostihnuv ho a chopiv se ho za
rámě. „Zítra počneme znovu … Mám ještě peníze…“

„Nikoli! … Nechte mne! …“ zvolal Silas Toronthal u výbuchu
nezkrocené zuřivosti.

A kdyby byl měl dosti síly, aby mohl zápasiti se Sarkanym,
kdyby byl býval ozbrojen, snad nebyl by váhal pomstili se bývalému
svému agentu tripolskému za vše zlo, kteréž mu tento způsobil.

Rukou svojí, kteréž hněv dodával síly, odstrčil Silas Toronthal
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znovu Sarkanya, načež spěchal k poslednímu záhybu cesty a
překročil několik stupňů, jež vtesány jsou do skály mezi terasami
malých zahrad.

Záhy dostihl i hlavní cesty, vedoucí úzkým průsmykem, jenž
dělí „Hlavu psí“ od hory Agelu a jenž tvořil kdysi hranici mezi Itálií
a Francií.

„Jdi tedy, Silase!“ zvolal naposled Sarkany. „Jdi, avšak nepůjdeš
daleko!“

Na to, dav se na pravo, přelezl Sarkany nízkou zeď, proběhl
rychle terasovitou zahrádkou, aby Silasa Toronthala na cestě předešel.

Pointe Pescade a Kap Matifu nerozuměli sice ani slova z hovoru
dobrodruha a bankéře, viděli však, jak Silas Toronthal odstrčil prudce
svého druha, i že tento zmizel ve stínu.

„U ďábla!“ zvolal Pointe Pescade. „Snad právě ten hlavní nám
unikne! … Kdybychom však váhali jen chvíli, učiní tak i druhý! …
Ostatně i Silas Toronthal jest dobrá kořist, není-li lepší po ruce! …
Nemáme však času, si vybírati! … Ku předu, můj Kape, ku předu!“

Oba se rozběhli a přiblížili se za několik okamžiků opět Silasu
Toronthalovi.

Tento vystupoval rychle po cestě vedoucí k osadě Turbii. Když
byl zanechal v levo malý pahrbek, kterýž ovládá „Věž Augustovu“,
kvapil podél domů již uzavřených a ocitl se konečně na cestě vedoucí
do Cornichi.

Pointe Pescade a Kap Matifu byli as padesát kroků za ním.
Pointe Pescade nemohl ovšem již pomýšleti na to, aby také

druhého zrádce, Sarkanya totiž, se zmocnil.
Soudili, že tento dal se buď dále po okraji výšin v pravo, nebo že

druha svého na dobro již opustil a zpět do Monte Carla sestoupil.
Cesta vedoucí do Corniche, jež jest zbytkem staré římské silnice,

sestupuje, počínajíc od Turbie, k Nizze a vede as v poloviční výši
hor podél velkolepých útvarů skalnatých, podél osamělých roklí a
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hlubokých propastí, jež spadají až ku náspu železničnímu, jenž vede
podél pobřeží mořského k Nizze.

Za jasné hvězdné noci této, při záři měsíce, na východu
vystupujícího, viděti bylo z cesty té v mlhových obrysech několik
zálivů, poloostrov lagaroupský, ústí Varu, mys Antibes, záliv Ivanův,
ostrovy Cerinské, záliv canneský a v pozadí pohoří esterelské. Tu a
tam míhala se světla přístavní a sice v přístavu Beaulieu a v přístavu
villefranském, který hora Leuza ovládá, a dále od nich skvěla se nad
hladinou, světlem měsíčním ozářenou, signálová světla rybářských
lodí, plujících po klidném moři.

Půlnoc byla již minula.
Silas Toronthal, vystoupiv z osady Turbie, opustil nyní silnici

ke Cornichi se vinoucí a dal se po úzké cestě k osadě Eze, podobné
orlímu hnízdu, kam civilisace dosud snad ani nepronikla, jež však
jinak rozkošně položena jest na skalách mezi háji piniovými.

Cesta ona byla úplně pusta. Bankéř kvapil po ní bez rozmyslu,
aniž krok svůj zvolnil aneb se ohlédl.

Náhle zahnul se však v levo a vstoupil na úzkou stezku, jež
vede po vrcholcích skalisk pobřežních, jimiž dráha i silnice tunelem
prostupují.

Pointe Pescade a Kap Matifu spěchali zpovzdálí za bankéřem.
Sto kroků dále Silas Toronthal náhle stanul.
Bylť vystoupil na skálu nad propastí takřka visící, pod níž v

hloubce několika set stop příboj mořský o skalní stěnu se rozbíjel.
Co chtěl Toronthal činiti?
Prolétla myšlenka na sebevraždu mozkem jeho, chtěl ukončiti

bídný život svůj a vrhnouti se do propasti?
„Tisíc ďáblů!“ zvolal Pointe Pescade.
„Je třeba dostati ho živého! … Chop se ho, Kape, a nepouštěj

ho!“
Oba neučinili však ani dvacet kroků, když spatřili, jak v pravo

od stezky objevil se člověk, jenž na svahu prodíral se křovisky a a
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stromovím a chtěl, jak zřejmo bylo, vydrápati se nepozorovaně na
skálu, na níž stál Silas Toronthal. Byl to Sarkany!

„Proklatě!“ zvolal Pointe Pescade. „Chce zajisté soudruhu svému
zasaditi ránu poslední a odeslati jej na onen svět! … Kape Matifu,
chop se jednoho, o druhého se postarám já!“

Sarkany však se zastavil …
Spatřil též oba muže a obával se, že by mohl býti poznán.
Pronesl polohlasně kletbu jakousi a obrátiv se na to rychle v

pravo, zmizel v křovinách, dříve nežli ho Pointe Pescade mohl
dostihnouti.

Okamžik na to, právě když Silas Toronthal chtěl se vrhnouti do
propasti, chopil se ho Kap Matifu ze zadu a strhl ho zpět na cestu.

„Nechte mne!“ volal bankéř rozčileně. „Nechte mne!“
„Měl bych vás nechati, byste učinil chybný krok, pane

Toronthale?“ odvětil Pointe Pescade. „Nikdy! Život váš jest mi příliš
drahý!“

Důvtipný mužík nebyl přichystán na tuto událost, kterouž
doktor Antekirtt, když mu rozkazy udílel, nemohl předvídati. Prchl-
li však Sarkany na dobro, byl aspoň Silas Toronthal zajat, a jednalo se
již jen o to, aby byl dopraven na ostrov Antekirttu, kdež by byl přijat
se vší ctí, na niž měl právo a nároky.

„Chceš se postarat o to, aby pán tento byl dopraven na místo
určené, na naše útraty?“ tázal se Pointe Pescade druha svého, Kapa
Matifua.

„Rád tak učiním!“
Silas Toronthal neměl již téměř ani vědomí o tom, co se s ním

děje a protož nekladl též odporu sebe slabšího.
Pointe Pescade dal se dosti příkrou stezkou, jež vedla od

vrcholku podél propasti ku břehu mořskému, a Kap Matifu
následoval jej, chvílemi táhna a chvílemi nesa necitné nyní ke všemu
tělo bankéřovo. Sestup byl velice nesnadný, ano nebezpečný. Jen
proslulé švižnosti a obratnosti Pointa Pescada a neobyčejné síle
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soudruha jeho měli co děkovati, že se nesřítili oba s některých zvláště
příkrých míst do propasti.

Konečně, když dvakrát život jich byl tonul v nebezpečí, dostihli
posledních skalisk u samé hladiny mořské.

Břeh tvořen jest v místech těchto řadou malých zálivů a zátok,
kteréž příroda rozmarně vtesala v massy pískovce. Zátoky ty
ovroubeny jsou červenavými stěnami skalními, jež v nám o ně se
tříštícím dodávají nádechu krvavého.

Den počal již svítati, když Pointe Pescade nalezl uvnitř jedné
z těchto zátok nevelkou jeskyni, jež snad stálým nárazem vln
mořských byla utvořena. V jeskyni té mohl býti Silas Toronthal
uschován, a Kap Matifu u něho na stráži ponechán.

„Zůstaneš zde, Kape, a vyčkáš, až se opět objevím!“ pravil Pointe
Pescade k obrovskému svému příteli.

„Zůstanu zde, dokud třeba bude, Pointe Pescade!“ přisvědčil
ochotně Kap Matifu.

„Třeba i dvanáct hodin, nebudu-li moci dříve přijíti?“
„Třeba i dvanáct hodin!“
„Byť bys i nejedl?“
„Nebudu-li dnes snídati, budu aspoň obědvati … za dva!“
„A nebudeš-li moci obědvati za dva, budeš večeřeti za čtyry!“
Kap Matifu usedl na to na skálu tak, aby měl vězně svého stále

na očích.
Pointe Pescade rozloučil se s ním a kráčel po skalnatém břehu

zátok, až spatřil Monako před sebou.
K návratu svému nepotřeboval však ani tolik času, jak se

domníval. Ve dvou hodinách ocitl se přímo proti lodi „Elektrice“,
jež kotvila v jedné z opuštěných zátok, jsouc chráněna zde proti
velkým vlnám mořským. Hodinu na to dostihla loď tato úzkého
zálivu, v jehož pozadí objevil se Kap Matifu, připomínaje zjevem
svým bájného Prótea, jenž hlídal stáda Neptunova.

Okamžik na to Silas Toronthal a Kap Matifu byli na palubě.
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„Elektrika“ zaměřila po té, nebyvši zpozorována celníky ani
rybáři a plujíc s rychlostí největší, k ostrovu Antekirttě.
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V.

List Borikův

Budiž nám dovoleno rozhlédnout i se nyní poněkud opět po osadě
Antekirttě.

Silas Toronthal a Karpena byli nyní v moci doktorově, a tento
vyčkával vhodné jen příležitosti, aby se mohl dáti po stopách
Sarkanyových. Zřízencům jeho bylo uloženo, aby pátrali zatím po
paní Bathoryové, což činili velice horlivě, avšak — až dosud marně.

Od té doby, kdy matka jeho zmizela, nemajíc k podpoře své
než starého Borika, nemohl Petr Bathory zbavit i se trudných, ano
zoufalých myšlenek. Leč jakou útěchu mohl dáti doktor Antekirtt
tomuto srdci, dvakrát zlomenému?

Když Petr mluvil mu o své matce, cítil, že mluví též o Savě
Toronthalové, ač jméno její nikdy nebylo mezi nimi proneseno.

V malém hlavním městě Antekirtty obývala Marie Ferratova
nedaleko radnice jeden z nejrozkošnějších domků artenackých. Tam
chtěl doktor Antekirtt zabezpečiti jí pro vždy život blažený i
bezstarostný. Bratr její žil u ní, nedlel-li právě na moři jako velitel
některé lodi, kteréž doktor k různým břehům za všelikými účely
vysílal. Byl-li však Ludvík Ferrato doma přítomen, neuplynulo téměř
jediného dne aby nebyl navštívil se sestrou svojí doktora Antekirtta,
aneb aby nebyl přijal jeho návštěvu. Láska tohoto k oběma dětem
rybáře rovinjského vzrůstala tím více, čím více je poznával.

„Jak bychom byli šťastni“ opakovala často Marie, „kdyby jím i
Petr mohl býti!“

„Nebude jím dříve,“ odpovídal Ludvík, „dokud nenalezne
matky své! Avšak nepozbyl jsem veškeré naděje, Marie. S prostředky,
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jakými vládne doktor Antekirtt, podaří se snad konečně přece
vypátrati, kam Borik odvedl paní Bathoryovou, když oba Dubrovník
opustili!“

„Nevzdávám se také naděje této, Ludvíku! Avšak když by mu i
matka byla vrácena, mohl by býti Petr již šťastným?…“

„Nikoli, Marie, neboť není možno, aby se Sava Toronthalova
stala kdy jeho ženou.“

„Ludvíku,“ odvětila Marie, „jest i Bohu nemožno, co se zdá
nemožným lidem?“

Když Petr Bathory byl řekl Ludvíkovi, že oba jsou bratry, neznal
dosud Marie Ferratovy, nevěděl dosud, jak oddanou a něžnou sestru
v ní nalezne!

Když ji poznal a povahu její ocenil, neváhal svěřiti se jí se vším,
co ho mučilo. Bylo to proň útěchou mohl-li s ní hovořiti o všem, co
mu bylo drahé, slova její vlévala často klid a naději v rozbouřenou
duši jeho. Co nechtěl říci doktorovi, o čem s ním nemohl hovořiti, o
tom mluvíval s Marií.

Nalezl v ní srdce vřelé, jež bylo přístupno všem citům
hlubokým, srdce, jež mu rozumělo, jej těšilo a jež nikdy naděje
nepozbývalo. Když Petr nejvíce trpěl, když bylo potřebí, aby bolesti
své ulevil, spěchal k Marii, a dívka tato kolikráte dovedla v něm
oživiti naději v budoucnost.

Leč nyní dlel na Antekirttě ve vězení muž, jenž věděti musel,
kde Sava prodlévá a je-li dosud v moci Sarkanya. Muž ten, jenž zval
ji dcerou svojí, byl Silas Toronthal.

Z úcty k památce otce svého nebyl by však Petr nikdy chtěl s
bankéřem o dceři jeho mluviti.

Ostatně od doby té, kdy byl zajat, byl Silas Toronthal v takovém
stavu duševním i fysickém, že nebyl by ni slova prozradil, i kdyby
zájem jeho tak byl kázal.

Také on nevěděl, že upadl v moc doktora Antekirtta, a netušil
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též, že Petr Bathory dlí živ a zdráv na tomto ostrovu Antekirttě, jehož
jméno bylo mu ostatně též neznámo.

Mohl tudíž, jak pravila Marie Ferratova, toliko Bůh rozřešiti
veškeré tyto záhady.

Pominuli bychom zajímavých zpráv o osadě antekirttské,
kdybychom se nezmínili při tom přehledu nejdůležitějších osob
jejích též o tom, jaký život vedli nyní Pointe Pescade a nerozlučný
jeho druh Kap Matifu.

Ač se Sarkanyu podařilo uniknouti, ač stopa jeho byla skorem
ztracena, mělo zajetí Silasa Toronthala přece význam tak veliký,
že doktor Antekirtt neskrblil díky Pointu Pescadovi. Řídě se toliko
vlastním svým důvtipem, učinil hodný hoch tento vše, co za takých
okolností učiniti se dalo. Když i doktor Antekirtt byl s činností obou
přátel zcela spokojen, byli by tito bývali pošetilými, kdyby sami
sebou byli snad nespokojenými.

Po návratu svém na ostrov Antekirttu ubytovali se tudíž Pointe
Pescade a Kap Matifu opět v dřívějším rozkošném svém obydlí a
vyčkávali, až by opět bylo potřebí jejich služeb doufajíce, že ještě
mnohým skutkem svým mohou dobré věci prospěti.

Při příchodu svém na Antekirttu Pointe Pescade a Kap Matifu
navštívili Marii Ferratovu a bratra jejího Ludvíka, načež vykonali též
návštěvu několika vynikajícím osobnostem artenackým. Všude byli
srdečně přivítáni, neboť si získali lásky všech.

Rozmilo bylo viděti při takých příležitostech slavnostních Kapa
Matifua, jenž vždy byl v rozpacích vzhledem k neobvyklému objemu
těla svého, kterým skorem celou komnatu vyplňoval.

„Jsem tak drobný, že se to opět vyrovnává!“ pravil v takých
chvílích Pointe Pescade.

Co se jeho týče, byl potěšením celé osady, kterou bavil svými
vtipy, jichž zdroj byl nevyčerpatelný. Svojí hbitosti a obratnosti byl
ochoten použiti vždy ve prospěch všech. Ach! kdyby se vše rozřešilo
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ku všeobecnému uspokojení, jaké slavnosti v městě i v okolí by
sestavil!

Ano, kdyby toho bylo potřebí, nebyli by Kap Matifu a Pointe
Pescade ani okamžik váhali, věnovati se opět dřívějšímu svému
umění krkolomnému, jen aby vzbudili obdiv obyvatelstva
artenackého a zjednali mu zábavu!

Vyčkávajíce těchto dnů šťastnějších, okrašlovali Pointe Pescade a
Kap Matifu zatím rozkošnou svoji zahradu, v kteréž vzácné stromoví
milý stín šířilo, i svůj letohrádek, jenž v zeleni a květech téměř se
ztrácel.

Také práce na malém zálivu počaly nabývati již určitějších
tvarů. Kdož viděl Kapa Matifua, jak odlamuje a přenáší veliké
balvany skalní, musel doznati, že provençalský obr nepozbyl dosud
ničeho z báječné své síly.

Mezitím pátrali zřízenci doktora Antekirtta úsilně po paní
Bathoryové, snaha jejich neměla však dosud výsledku; také agenti,
kteří měli vyhledati opět Sarkanya, nebyli v pátrání svém šťastnější.
Žádný z nich nemohl zvědět i, kam se bídník tento po odchodu svém
z Monte Carla uchýlil.

Věděl snad Silas Tosonthal, kde bývalý druh jeho, Sarkany, nyní
prodlévá? Sotva, uvážíme-li okolnosti, za jakých oba soudruhové na
cestě do Nizzy se byli odloučili.

Ostatně byť i bankéř znal nynější sídlo Sarkanyovo, bylo jisto,
že dá se přiměti, aby je prozradil?

Doktor Antekirtt čekal proto netrpělivě až Silas Toronthal bude
s to, by mohl na otázky, jež mu měly býti kladeny, odpovídati.
Karpena a bankéř Toronthal uvězněni byli v přísné odloučenosti v
malé tvrzi, zřízené na severozápadním konci Artenaku. Qba znali se
toliko dle jmen, neboť bankéř nebyl se nikdy přímo míchal do
sicilských záležitostí Sarkanyových.

Doktorem dán byl též přísný rozkaz za tím účelem, aby nemohli
ani zdaleka tušiti, že jsou oba uvězněni společně v téže čtvrti. Obývali
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dvě kobky, odlehlé od sebe, a vycházeli z nich jen občas, aby mohli
pookřáti na zdravém vzduchu ve dvorech od sebe odloučených.
Doktor Antekirtt mohl spoléhati na věrnost i ostražitost těch, kteří je
střehli, byliť to dva poddůstojníci antekirttské milice, i mohl si býti
tudíž jist, že mezi oběma vězni nebude žádných styků.

Nebylo se proto třeba obávati žádného prozrazení, ano ještě
více: na veškeré otázky, kteréž Silas Toronthal a Karpena kladli
strážcům v příčině místa, kde jsou vězněni, nebyla a nesměla jim býti
dána nikdy žádná odpověď.

Nic nemohlo tudíž vzbuditi v nich domněnku, že upadli v moc
tajemného onoho doktora Antekirtta kterého bankéř Toronthal znal,
poněvadž se byl s ní setkal několikráte v Dubrovníku.

Doktor zamýšlel však nyní stále jen na to, aby nalezl opět
Sarkanya, a aby jej dal unésti, jak učinil již s dvěma jeho
spoluvinníky. Protož dne 16. října, když se shledalo, že Silas
Toronthal jest nyní s to, aby odpovídal rozumně na otázky, jež by se
mu kladly, odhodlal se doktor Antekirtt podrobiti jej výslechu.

Dříve odbývala se však v příčině té porada, kteréž súčastnili se
doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík Ferrato, k nimž připojil se
ještě Pointe Pescade, jehož náhledy bylo radno též seznati.

Doktor Antekirtt oznámil shromážděným svůj záměr.
„Avšak,“ namítal Ludvík Ferrato, „dáme-li Silasu Toronthalovi

na jevo, že si přejeme zvěděti, kde se Sarkany nalézá, neuhodne, že
záměrem naším jest zmocniti se také jeho druha?“

„Což na tom,“ odvětil doktor Antekirtt, „zví-li to Silas
Toronthal nyní, když nemůže nám již uniknouti?“

„Z jedné příčiny není to radno, pane doktore!“ odtušil Ludvík
Ferrato. „Silas Toronthal bude se pak domnívati, že jest to v jeho
zájmu, aby neřekl ničeho, čím by Sarkanymu mohl škoditi!“

„A proč?“
„Poněvadž by tím škodil sobě samému!“ doložil Ludvík.
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„Mohu pronésti nějakou poznámku?“ tázal se Pointe Pescade,
jenž stál — ze skromnosti — poněkud stranou.

„Zajisté, milý příteli!“ odvětil doktor Antekirtt, obrátiv se k
němu.

„Pánové,“ ujal se slova Pointe Pescade, „ze zvláštních okolností,
za jakých se oba tito pěkní chlapíci rozloučili, soudím, že žádný
z nich nemá již zájem na tom, aby druhého šetřil. Pan Toronthal
nenávidí zajisté z celé duše Sarkanya, poněvadž byl jím přiveden
na mizinu. Ví-li tudíž pan Toronthal, kde Sarkany nyní prodlévá,
nebude váhati to říci, jak aspoň z dobrých příčin soudím Neřekne-
li to, bude to důkazem, že o nynějším pobytu Sarkanyově opravdu
neví!“

Toto tvrzení nebylo prosto jisté oprávněnosti. Bylo velice
pravděpodobno, že bankéř Toronthal v případu, že by v pravdě
věděl, kde Sarkany jest, neměl by se za povinna zachovati o tom
mlčení, když by bylo zájmem jeho, aby je porušil.

„Dovíme se ještě dnes, na čem jsme,“ odvětil doktor Antekirtt.
„Musí mi býti jasno, ví-li Silas Toronthal o pobytu Sarkanyově nebo
nechce-li nic říci. Poněvadž však nesmí ještě zvěděti, že jest v moci
doktora Antekirtta, poněvadž musí býti zachován i v nevědomosti o
tom. že Petr Bathory jest na živu, žádám Ludvíka, aby sám bankéře
výslechu podrobil!“

„Učiním dle vašeho přání, pane doktore,“ odvětil ochotně mladý
muž.

Ludvík odebral se na to do zmíněné tvrze a byl uveden do
kobky, jež byla Silasu Toronthalovi vězením.

Bankéř seděl v koutu za stolem. Byl právě lože své opustil.
Duševní stav jeho jen poněkud se zlepšil. Nemyslil nyní na to, že

jest ožebračen, ani na Sarkanya. Znepokojovala ho toliko nejistota,
kde se nalézá, proč byl unesen a kteráž mocná osoba měla zájem na
tom, se ho zmocniti. Myšlenky jeho zabývaly se jen tím, čeho se má
příště obávati.
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Když vstoupil Ludvík Ferrato, povstal, leč na pokyn jeho usedl
ihned opět na své místo.

Na to počal velmi krátký výslech, jenž měl tento průběh:
„Vy jste Silas Toronthal, byl jste kdysi bankéřem v Terstu a v

poslední době sídlil jste v Dubrovníku?“
„Nemusím odpovídati k této otázce. Ti, kdož mne vězní, musí

věděti, kdož jsem!“
„Oni to vědí!“
„A kdož jsou oni?“
„Dovíte se o tom později!“
„A kdož jste vy?“
„Člověk, jemuž bylo uloženo, aby vás výslechu podrobil!“
„Kým bylo vám to uloženo?“ tázal se Silas Toronthal.
„Těmi, kterým máte účty skládati!“ odvětil Ludvík Ferrato.
„Ještě jednou: kdo jsou lidé ti?“
„Není povinností mojí, abych vám to sdělil!“ odtušil mladý muž.
„V případu tom neodpovím též na otázky vaše!“ děl bankéř.
„Vy jste dlel,“ ujal se přes to Ludvík Fetrato slova, „v Monte

Carlu s jistým člověkem, kterého již dlouhou dobu znáte a kterýž
neopustil vás od té chvíle, kdy jste z Dubrovníka odjel. Člověk ten,
rodem Tripolčan, nazývá se Sarkany. Zmizel právě v té chvíli, když
vy jste stanul na cestě do Nizzy. Nuže, nač se vás mám tázati, je toto:
Víte, kde prodlévá nyní člověk ten, a víte-li to, chcete to říci?“

Silas Toronthal váhal odpověděti. Chtěli-li věznitelé jeho
zvěděti, kde Sarkany prodlévá, zamýšleli zajisté zmocniti se i jeho
osoby, právě tak jako se zmocnili již osoby bankéřovy.

Avšak za jakým účelem? Jednalo se tu o společnou činnost
bankéře a Sarkanya v dobách minulých, dokonce snad též o jejich
účastenství při spiknutí terstském? Avšak jakým způsobem
prozrazeny byly kroky, které Toronthal a Sarkany tehdy v Terstu
podnikli, a kdož mohl míti zájem na tom, pomstíti hraběte Matyáše
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Sandorfa a oba jeho přátele Štěpána Bathorya a hraběte Ladislava
Zathmara, kteří již po patnácte let v hrobě odpočívali?

Tak uvažoval bankéř, takové otázky kladl si nejdříve. Ovšem
musil souditi ze všech okolností, že není v moci obyčejných, státních
soudců, a že jiní jsou to soudci, kteří nyní hodlají tresty stíhati jej i
jeho spoluvinníka. To znepokojovalo jej měrou ještě větší.

Protož ač nepochyboval o tom, že Sarkany uchýlil se do
Tetuanu a že dlí v domě Namiry, kdež zamýšlel v době snad již
krátké uskutečniti poslední svůj záměr, byl bankéř odhodlán
nezmíniti se o tom ani slovem. Kdyby později prospěch jeho mu
kázal, by vše prozradil, mluvil by. Do té doby měl však za nutné, aby
zachoval naprostou mlčelivost.

„Nuže? …“ tázal se Ludvík Ferrato, když byl bankéři ponechal
dosti času ku přemýšlení.

„Pane,“ odvětil Silas Toronthal, „mohl bych vám odpověděti, že
vím, kde jest Sarkany, o němž mi mluvíte, že však vám to říci nechci.
Mám-li však pravdu říci: nevím, kde jest!“

„Jest to vaše jediná odpověď?“ tázal se mladý muž naposled
vězně.

„Jediná a pravdivá!“
Na to Ludvík Ferrato odešel, aby sdělil doktoru Antekirttovi

obsah rozmluvy své se Silasem Toronthalem. Poněvadž v odpovědi
bankéřově nebylo vlastně nic závadného, bylo dlužno zatím
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Antekirttské „Elektriky“ dostaly rozkaz křižovati v moři Syrtském …
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se s ní spokojiti. Měl-li nynější pobyt Sarkanyův býti objeven,
nezbývalo, nežli zdvojnásobiti horlivost při pátrání a nešetřiti peněz
ani práce.

Doktor Antekirtt vyčkávaje, až by některý šťastný objev dovolil
mu pokračovat i v přerušeném zatím provádění těchto záměrů,
zabýval se mezi tím otázkami, které týkaly se bezpečnosti ostrova
Antekirtty.

Z území cyrenského zaslány mu byly v poslední době důvěrné
varovné zprávy. Zřízenci jeho radili mu, any bděl pečlivě nade vším,
co se děje na pobřeží zálivu siderského.

Dle zpráv oněch mocné bratrstvo Senusistů soustřeďovalo, jak se
podle četných známek soudit dalo, síly své na hranicích tripoliských.
Všeobecné hnutí šířilo se stále směrem ke břehům syrtským.

Mezi náčelníkem bratrstva a ostatními jeho předáky v severní
Africe vyměňovány byly četné zprávy a příkazy prostřednictvím
rychlých poslů. Zásilky zbraní, dodávaných z ciziny, objednávaly
a přijímaly se na účet bratrstva. Hlavní soustřeďování sil jeho dálo
se zcela zřejmě ve vilajetu Ben-Gazijském, tudíž v samém téměř
sousedství ostrova Antekirtty.

Předvídaje nebezpečí, jež mohlo každé chvíle státi se skutkem,
musil doktor Antekirtt pomýšleti na veškerá opatření, jež opatrnost
kázala. Po tři poslední neděle říjnové Petr Bathory a Ludvík Ferrato
podporovali jej velice horlivě v jeho díle, a také veškeří obyvatelé
osad obětavě mu pomáhali. Několikráte byl Pointe Pescade poslán
tajně na pobřeží cyrenské, aby vešel ve styk s agenty doktorovými, i
shledal, že nebezpečí, kteréž ostrovu hrozilo, bylo opravdové.

Námořní lupiči z Ben-Gazi, sesíleni pravou mobilisací všech
svých přívrženců z celé provincie, chystali se k výpravě, jejíž
předmětem měl býti ostrov Antekirtta. Mělo dojiti k výpravě té v
době nejbližší? O tom nebylo si možno zjednati jistotu. Náčelníci
Senusistů dleli aspoň ještě v jižních krajích provincie a bylo pravdě
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podobno, že nepřikročí se k žádné veliké výpravě, dokud oni
nepřibudou, aby ji řídili.

Antekirttské lodi „Elektriky“ dostaly však přes to doktorem
rozkaz, aby křižovaly v moři syrtském, by na jedné straně pozorovaly
pobřeží cyrenské i tripolské a na druhé straně břehy tuniské až k
mysu Bonu.

Obranné prostředky a opevnění ostrova Antekirtty nebyly
dosud, jak známo, dokončeny. Nebylo-li však možno dokončiti je v
době vhodné, dopravovány aspoň do zbrojnice antekirttské ve
velkém množství zásoby munice všeho druhu.

Antekirtta, jsouc vzdálena od břehů cyrenských as dvacet mil,
byla by ostrovem úplně osamělým v těchto končinách zálivu, kdyby
malý ostrůvek, mající jméno Keukrof a měřící v objemu as jen sto
metrů, nebyl se nořil blíže ní z vod mořských, jsa od jihovýchodního
konce jejího jen as dvě míle vzdálen.

Doktor Antekirtt určil původně ostrůvek ten k deportaci
zločinců, kdyby vůbec některý obyvatel Antekirtty zasloužil býti
vyveženu, což státi se mělo ovšem teprve, když by pro zločin nějaký
soudy antekirttskými k tomu byl odsouzen. Protož na ostrovu
Keukrofu zřízeno bylo za tím účelem několik baráků.

Jinak však ostrůvek tento nebyl nijak opevněn a kdyby
nepřátelské loďstvo nějaké chystalo se k útoku na Antekirttu, byl by
Keukrol pro ni již svojí polohou skýtal vážné nebezpečí. Nepřítel
mohl naň vysaditi své mužstvo a učiniti z ostrůvku toho pevný základ
svých operací.

Když by na Keukioíu byly nahromaděny zásoby munice a
potravin, když by tu umístěna byla, což snadně bylo možno, batterie,
mohl ostrůvek ten býti útočníkům vážnou oporou, a protož bylo by
bývalo lépe, když nebylo času jej opevniti a proti nepříteli po případě
takto uhájiti, aby nebyl raději z vln mořských se nořil.

Poloha ostrůvku Keukrofu a výhody, jež mohl poskytnouti
nepříteli při dobývání ostrova Antekirtty, znepokojovaly stále
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doktora. Odhodlal se proto, vše dobře uváživ, zmařiti jej, avšak
zároveň použiti zničení jeho k úplnému potření několika set
námořních lupičů, kteří by se odvážili naň vystoupiti.

Ku provádění projektu toho ihned se přikročilo. Půda ostrůvku
prokopala a zpracovala se tak, že Keukrof byl záhy změněn v
ohromný podkop, látkou výbušnou naplněný, jenž byl podmořským
drátem spojen s ostrovem Antekirttou. Stačilo, aby proud elektrický,
jenž dal se říditi z Antekirtty, proběhl tímto drátem, aby z ostrůvku
onoho nad hladinou ani stopy nezůstalo.

Doktor Antekirtt nepoužil k naplnění velikého podkopu ani
obyčejného prachu střelného, ni bavlny střelné, ba ani dynamitu.
Znalť složení látky výbušné, nedávno objevené jejíž účinek jest tak
mocný, že jest k účinku výbuchu dynamitu v poměru as takém, jako
dynamit sám ku prachu střelnému.

Látka tato jest bezpečnější než nitroglycerin a dá se též snadněji
přenášeti, neboť vyžaduje jen upotřebení dvou tekutin, které se smísí
teprve v okamžiku, kdy jich má býti použito. Mrazu odolá spíše nežli
dynamit, neboť tuhne teprve při dvaceti stupních pod nulou, kdežto
dynamit tuhne již při pěti nebo šesti stupních pod nulou.

Mimo to jest třeba velmi silného nárazu, aby vybuchla. Při všech
těchto vlastnostech jest látka ta právě tak bezpečnou jako hroznou,
má-li býti výbuchu jejího použito. Obě tekutiny, z nichž se látka ta
skládá, jsou neškodny, dokud se nesmísí. Z obou lze učiniti v určitém
poměru v libovolném množství jedinou směs, právě tak prostě, jako
smísí-li se voda s vínem. Veškeré nebezpečí při výkonu tom jest
vyloučeno. Takou jest látka ta, jež se zove „pankrasit“ což značí „vše
drtící“. V pravdě rozdrtí vše.

Tato látka ničivá vložena byla tedy v půdu pustého ostrůvku
Keukrofu. Pomocí drátu spojovacího a zvláštního zařízení
elektrického, kterým každý z jednotlivých podkopu byl opatřen,
mohl býti výbuch okamžitě způsoben.

Poněvadž však mohlo se státi, že by vodivý drát, z Antekirtty na
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ostrov Keukrof položený, pro některou nenádálou nebo nahodilou
překážku přestal účinkovati, byl do půdy ostrůvku zapuštěn hojný
počet zvláštních přístrojů, kteréž mezi sebou navzájem četnými dráty
podzemními byly spojeny. Stačilo, aby noha náhodou na povrchu
země byla se dotkla plíšku některého přístroje, a již byl by řetěz
uzavřen, proud elektrický vzbuzen, i nastal by výbuch.

Úplné zničení ostrůvku Keukrofu mohlo se tudíž snadno
uskutečniti, když by naň veliký počet útočníků vystoupil.

Různé práce tyto značně pokročily v prvních dnech listopadu,
když udál se případ, jenž donutil doktora Antekirtta, aby ostrov na
několik dnů opustil.

Dne 3. listopadu zakotvil parník, jenž obyčejně dovážel uhlí
z Cardiffu, v přístavu antekirttském. Na cestě jeho donutilo jej
bouřlivé počasí, aby se zdržel v Gibraltaru. Tam nalezl kapitán jeho
na poště list (poste restante), adresovaný na doktora Antekirtta, jejž
pošty na pobřeží moře Středozemního po jistou dobu semo tamo
zasílaly, aniž mohl adresáta zastihnouti.

Doktor Antekirtt chopil se listu toho, na jehož obálce razítkem
bly vyraženy názvy měst La Valetty, Katanie, Dubrovníku, Ceuty,
Otranta, Malagy, Gibraltaru. Nadpis psán byl velikým písmem, a, jak
viděti bylo, rukou se chvějící — rukou, jež byla odvykla snad ani
neměla již síly, napsati pevně několik řádek. Ostatně obálka měla jen
tento stručný nadpis:
„Doktor Antekirtt
V rukou Božích“

Doktor roztrhl rychle list, otevřel složený v něm papír — sežloutlý již
— a četl následující:

„Ctěný pane doktore!

Nechť Bůh uvede list tento v ruce Vaše!… Jsem již velice stár…
Mohu zemříti! … Ona bude pak zcela opuštěnou na světě ! … Pro
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utrpení její, kteréž bylo tak veliké, mějte soucit s paní Bathoryovou!
… Přispějte jí ku pomoci! Přijďte!
Oddaný Váš sluha

Borik“
V rohu papíru bylo napsáno „Karthago“ a pod tím slova

„Vladařství tuniské“.
Doktor Antekirtt dlel sám v síni radnice, když dopis tento četl.

Výkřik radosti i zoufalství zároveň ozval se z úst doktorových —
radosti, neboť nalezl konečně stopy paní Bathoryové, — a zoufalství,
či spíše obavy, neboť známky na listu nasvědčovaly, že byl dán již
před měsícem na poštu!

Ludvík byl ihned povolán.
„Ludvíku!“ pravil doktor Antekirtt, „oznam kapitánu Köstrikovi,

aby přichystal vše, by „Ferrato“ mohl odplouti ve dvou hodinách!“
„Ve dvou hodinách bude přichystán, by mohl vyplouti na

moře!“ odpověděl přisvědčivě Ludvík.
„Hodláte odplouti vy, pane doktore?“
„Ano!“
„Jedná se o dlouhou plavbu?“
„Jen o tři nebo čtyry dny!“
„Odjedete sám, pane doktore?“ tázal se dále Ludvík.
„Nikoliv! vyhledej laskavě Petra a rci mu, by byl pohotově

doprovázeti mne!“
„Petr není přítomen, avšak, než uplyne hodina, vrátí se z

ostrůvku Keukrofu, kdež přihlíží ku pracím.“
„Přeji si, Ludvíku, aby také sestra tvoje odplula s námi. Nechť

vykoná ihned přípravy k odjezdu.“
„Oznámím jí to.“
Ludvík ihned na to odešel, aby vykonal rozkazy, jež mu

doktorem Antekirttem byly uděleny.
Hodinu na to přišel Petr Bathory do radnice.
„Čti!“ děl mu doktor Antekirtt.
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A podal mu list Borikův.
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VI.

Zjev

Parník „Ferrato“ odplul z přístavu před samým polednem, maje za
velitele kapitána Köstrika a Ludvíka Ferrata. Z „cestujících“ dleli na
něm toliko doktor Antekirtt, Petr Bathory a Marie, jež měla zůstati
po boku paní Bathoryové pro případ, že by bylo nemožno tuto ihned
z Kartaga na Antekirttu dopraviti.

Lze pochopiti, jak úzkostlivé obavy choval Petr Bathory. Věděl,
kde dlela matka jeho a měl ji opět spatřiti… Leč proč Borik odvedl ji
tak náhle z Dubrovníku a sice na vzdálené pobřeží tuniské? V jaké as
bídě očekávali oba své ochránce?

Na stesky a obavy Petrovy, se kterými se jí svěřil, odpovídala
Marie jen slovy potěšnými a nadějí v budoucnost. Viděla v okolnosti
té, že doktor Antekirtt šťastně list obdržel, zakročení Prozřetelnosti.

Doktor dal rozkaz, aby „Ferrato“ plul s největší rychlostí.
Pomocí přístrojů svých vyvinul rychlost až patnácti mil za hodinu.

Vzdálenost mezi zálivem ciderským a mezi mysem Bonem, jenž
leží na severovýchodním výběžku území tuniského, obnáší toliko
tisíc kilometrů, vzdálenost mezi mysem Bonem a Golettou může
pak rychlá paroloď proplouti za půl druhé hodiny. Celkem mohl
„Ferrato“, když by je bouře neb jiná náhoda nezdržela, za třicet hodin
doplouti ke svému cíli. Moře onoho zálivu bylo rozkošné, vítr vál ze
severozápadu, nic však nenasvědčovalo, že by měl vzrůsti. Kapitán
Köstrik zaměřil poněkud pod mys Bon, aby spíše mohl se uchýliti
pod ochranu břehů, kdyby vítr náhle přese vše sesílil.

Z lodi nemohl býti spatřen proto ostrov Pantellaria, jenž leží
na polovici cesty mezi mysem Bonem a Maltou, neboť parník, jak
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bylo ustanoveno, měl obeplouti mys, pokud možno, zemi nejblíže.
Vně zálivu ciderského zaokrouhluje se země a táhnouc se na západ,
opisuje křivku s velikým poloměrem. Tam rozkládá se území
tripolského vladařství, které sahá až k zálivu habešskému, mezi
ostrovem Džerbou a městem Sfaxem. Na to obrací se pobřeží
poněkud na východ k mysu Diniosu, kde tvoří záliv hammawetský,
a rozkládá se pak směrem severním až k mysu Bonu.

„Ferrato“ dal se přesně směrem k zálivu hammawetskému.
Tam měl se k pevnině přiblížiti a plouti těsně kol ní až ke

Golettě.
Po celý den 3. listopadu i následující noci vlny na širém moři

stále očividně vzrůstaly. Stačíť jen vítr dosti slabý, aby rozbouřil
toto moře syrtské, v němž stýkají se nejrozmarnější proudy
Středozemního moře.

Druhého dne byla však spozorována již o osmé hodině ranní
země právě ve výši mysu Diniosu. Pod ochranou vyvýšeného pobřeží
mohla loď plouti pohodlněji a rychleji.

„Ferrato“ plul v dálce as dvou mil od břehu, i mohlo se s něho
dobře pobřeží sledovati. Za zálivem hammawetským naproti Kelibii
plul ještě těsněji kol malé rejdy sidi-jusufské, chráněné na severu
dlouhou řadou skalisk.

V pozadí rozkládá se písčitý břeh, z něhož dále v zadu vystupuje
řada skalisk porostlá malým, zakrsalým stromovím. Toto vyrůstá z
půdy, kteráž jest bohatší kamením nežli prstí. Tato návrší připojují
se ještě ku vnitřnímu pohoří země. Tu a tam objevuje se opuštěný
některý marabut jako bila skvrna v zeleni vzdáených hor.

V popředí spatří zrak tvrz, nalézající se v zříceninách, dále
nahoře vystupuje jiná tvrz ve stavu lepším, jež vystavěna jest na
pahorku, uzavírajícím na severu záliv sidi-jusufský.

Místa tato nebyla nikterak pusta. Pod ochranou blízkých skalisk
kotvilo několik lodí levantských v nevelké vzdálenosti od břehů nad
hloubkou as pěti nebo šesti provazů.
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Jasnost těchto vod byla však tak veliká, že viděti bylo zcela dobře
na dno moře, skládající se z černých skalisk, jež tu a tam pokryta
byla slabou vrstvou písku, a v nichž zapuštěny byly kotvy lodí. Lom
paprsků dodával jim tvarů fantastických.

Podél pobřeží, nedaleko malého návrší, porostlého tamaryšky a
lentišky, zřízen byl velký počet stanů z látky nebílené, s odstínem do
žluta.

Osada tato podobala se velikému plášti arabskému, pohozenému
na břeh. Vně záhybů pláště toho pásli se skopci a kozy, podobající
se zdaleka hejnu černých, velkých havranů, kteréž by jediná rána z
pušky mohla rozplašiti.

As tucet velbloudů, z nichž někteří leželi v písku, jiní pak stáli
vztyčeni nehybně, jako by byli zkameněli, skupilo se podle úzké řady
skalisk, jež mohla sloužiti za nábřeží výlodní.

Doktor Antekirtt, když „Ferrato“ plul kolem rejdy sidi-jusufské,
mohl pozorovati, jak z lodí vykládají se zbraně, munice, ano i
několikmalých polních děl. Jsouc odlehlou a vzdálenou od
středu vladařství tuniského, hodila se rejda sidi-jusufská velmi dobře
k tomuto způsobu podloudnictví.

Také Ludvík upozornil doktora Antekirtta, že se na břehy ty
zbraně dopravují.

„Ano, Ludvíku “ odpověděl tento, „nemýlím-li se jsou to
Arabové, kteří tu zásilky zbraní přijímají. Vím již příliš mnoho, než
abych se domníval, že zbraně ty jsou určeny pro horaly, aby odráželi
jimi vojsko francouzské, na území tuniské vstoupivší. Myslím spíše,
že válečné prostředky ty objednány byly na účet četných stoupenců
senusismu, kteří si libují v loupežích na pevnině i na moři a kteří
nyní soustřeďují se v území cyrenském! Skutečně zdá se mi, že
mezi těmito Araby rozeznávám více domorodců z vnitra Afriky nežli
obyvatelů krajů tuniských.“

„Avšak, jak jest to možno,“ tázal se Ludvík Ferrato, „že úřady
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tuniské, anebo aspoň úřady francouzské neprotiví se tomuto
vykládání zbraní a munice?“

„V Tunisu nevědí vůbec, co se děje na této straně mysu Bonu,“
odvětil doktor Antekirtt. „Ano, i když Francouzové budou zcela
pány Tunisu, třeba se obávati, že tento kout moci jejich ještě dlouho
bude unikati! Nechť tomu jest tak či onak, tento ruch zdá se mi býti
podezřelým, a kdyby rychlost „Ferrata“ nechránila nás před každým
útokem, mám za to, že ono loďstvo nebylo by váhalo obořiti se na
nás!“

Měli-li k tomu Arabové chuti, jak pravil doktor Antekirtt,
nebylo skutečně třeba žádného nebezpečí se obávati. Parník zmizel
za půl hodiny z dozoru rejdy Sidi-Jusufské.

Na to, když byl dostihl konec mysu Bonu, jenž massivně z
pevniny tuniské vystupuje, obeplul maják na krajním výběžku
předhoří, vztyčující se na mohutných skaliskách, z vln vyčnívajících.

„Ferrato“ plul nyní s největší rychlostí zálivem tuniským, jenž
leží mezi mysem Bonem a mezi mysem Kartagem.

Na levo rozvíjely se před okem svahy pohoří Bon-Karninského,
pohoří Rossa i pohoří zaghanského s několika osadami, jež tulily
se ke stráním hor. V právo rozkládalo se v plné záři sluneční svaté
město arabské Sidi-Bu-Said, jež bylo kdysi snad jedním z předměstí
starobylého Karthaga. V pozadí Tunis, tonoucí v moři světla,
vystupoval z jezera Bahirského poněkud za ramenem, kteréž Goletta
vztyčuje vstříc všem, kdož z lodí evropských na břeh vystupují.

Ve vzdálenosti as dvou nebo tří mil od přístavu kotvilo loďstvo
francouzské, poněkud dále kolébaly se na vlnách lodi obchodní,
jejichž různé vlajky dodávaly celému obzoru veliké pestrosti.
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Poloha ostrůvku Keukrofu stále doktora znepokojovala…

Byla as jedna hodina odpoledne, když „Ferrato“ zakotvil v nevelké
vzdálenosti od přístavu golettského. Když formality, vyžadované
úřadem zdravotním, byly odbyty, bylo cestovatelům z parní yachty
volno na břeh vystoupiti.

Doktor Antekirtt, Petr Bathory, Ludvík Ferrato i sestra jeho
zaujali na to místo v lodici, jež od parníku ihned odrazila. Když byl
člun obeplul ochrannou zeď přístavní, veplul do úzkého průplavu,
kde musel proplétati se mezi všelikými loďmi, řadícími se po obou
stranách nábřeží, a připlul konečně k nepravidelné, stromy posázené
prostoře, kolem níž zřízeny jsou letohrádky, závody obchodní i
kavárny, a na níž — před vchodem do hlavní ulice golettské — míhají
se stále v malebném reji postavy Arabů, Židů Maltezanů, vojínů
francouzských i domorodců.

List Borikův datován byl z Karthaga a jméno to s několika
zříceninami, jež zůstaly na povrchu země, jest vše, co zbylo z města
Hannibalova.

Má-li se cestovatel vydati ke břehům Karthaginským, není
třeba, aby použil malé železnice italské, vedoucí z Goletty a z Tunisu
a zatáčející se kol jezera bahirského. Může se dáti buď po pobřeží,
jehož jemný a tvrdý písek skýtá pevnou oporu, nebo může po cestě
pravé, poněkud dále v pozadí pevniny zřízené, dojiti taktéž k úpatí
pahrbku, na němž nalézá se kaple svátého Ludvíka a klášter
missionářů anglických.

V době té, kdy doktor Antekirtt a druhové jeho vystoupili na
břeh v Golettě, stálo tam na volné prostoře pohotově několik vozů,
do nichž zapřaženi byli malí koně. Vstoupí ti do jednoho z těchto
vozů a dáti kočímu rozkaz, aby jel cvalem kc Karthagu, bylo dílem
jediného okamžiku.

Vůz, když byl se dal v největším kvapu hlavní třídou golettskou,
jel dále mezi krásnými letohrady, kteréž v době velkých veder
obývají bohatí Tunisané, a minul pak paláce Keredinovy a
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Mustafovy, kteréž se vztyčují na pobřeží před bývalými přístavy
Karthaga. Před dvěma tisíci lety pokrývala tato mocná soupeřka
Říma celé pobřeží mezi ostrovem Golettským a mezi mysem, jenž
má její jméno. Kaple svátého Ludvíka vystavěna jest na malém
pahrbku, vysokém as dvě stě stop, a sice, jak se za to má, právě na
místě, kde roku 1270 zemřel francouzský král téhož jména. Kaple
stojí ve středu nevelké ohražené prostory, v níž spatřiti lze více
památek starobylých i zlomků staveb, částí soch, nádob, sloupů a
hlavic, nežli stromů a keřů.

V pozadí stojí klášter missionářů, jehož převorem byl tehdy
učený archaeolog Delatre. S této výše naskýtá se vábný rozhled po
pobřeží mořském, od mysu Kartaga až k prvním domům golettským.

Na úpatí tohoto pahrbku vztyčují se některé paláce, stavěné
ve slohu arabském, kteréž průčelím svým obráceny jsou k moři,
k němuž sahají i svým schodištěm, tak že čluny přímo k tomuto
mohou přistáti. A dále rozkládá se tu před zraky velkolepý záliv,
jehož veškerá místa, veškeré pahrbky, i když na nich nezbylo
zřícenin, jsou historicky památné.

Avšak, ač táhnou se řady paláců a letohrádků až k starým
přístavům: válečnému i obchodnímu, lze spatřiti tu a tam podél
pahrbků, mezi kameny poházenými a na půdě, ku vzdělávání téměř
neschopné, též malé domky, v nichž žijí chuďasové zdejší.

Většina z nuzáků těchto nemá jiného zaměstnání, nežli že hledá
na povrchu nebo v nejhořejší vrstvě země více méně drahocenné
zbytky z doby karthaginské: zlomky bronzu, staveb, nádob, peníze a
medaile, kteréž klášter kupuje od nich více z útrpnosti nežli z potřeby
— pro své museum starožitností.

Doktor Antekirtt a druhové jeho kráčeli od jednoho bídného
domku ke druhému, prohlíželi je a hledali obydlí paní Bathoryové,
nechtíce ani uvěřiti, že byla by sklesla na tak hluboký stupeň bídy.

Náhle stanuli před jakýmsi polozbořeným obydlím, jehož dveře
podobaly se spíše díře, proražené ve zdi rostlinami polo zakryté.
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Stařena jakási, mající hlavu černým čepcem pokrytou, seděla
před těmito dveřmi.

Petr ji poznal!
Vzkřikl! … Bylať to jeho matka! …
Spěchal k ní, vrhl se před ní na kolena a sevřel ji ve svém náručí!

… Ona však neodpovídala, neopětovala jeho celování, ano, jak se
zdálo, nepoznávalo ho!

„Matko! … matičko má! . . “ volal Petr, zatím co doktor
Antekirtt, Ludvík Ferrato a Marie kol něho se seskupili.

Zatím v otvoru polozbořeniny objevil se stařec jakýsi.
Byl to Borik.
Poznal nejprve doktora Antekirtta a zapotácel se.
Na to spatřil i Petra … Petra, za jehož rakví byl kráčel až na

hřbitov dubrovnický! …
To bylo příliš pro něj, než aby to byl mohl pochopiti! Sklesl bez

vědomí, ze rtů vydrala se mu tu ještě slova;
„Ona jest šílenou!“
V okamžiku tedy, kdy syn nalezl matku svoji, to, co zbylo z ní,

bylo již jen tělo citu prosté! Ani pohled na syna, o němž domnívati
se musila, že jest mrtev, a jenž náhle zrakům jejím se objevil, nemohl
vrátit jí upomínky na minulost.

Paní Bathoryová, z jejíchž zraků nevymizel dosud všechen lesk,
povstala a vstoupila na to, aniž něčeho si všimla neb jediného slova
pronesla, do domku, kam na pokyn doktorův Marie ji následovala.

Petr zůstal státi nehybně přede dveřmi, aniž se odvážil, aniž
mohl učiniti jediný krok!

Zatím stařičký Borik, díky péči doktora Antekirtta, nabyl opět
vědomí a zvolal:

„Vy! … Petře! … Vy … A živ?“
„Ano!“ odpověděl Petr. „Ano! … Živ, ač by bylo lépe, abych byl

mrtev!“
Několika slovy uvědomil doktor Antekirtt věrného Borika o
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tom, co se událo po pohřbu Petrově na hřbitově dubrovnickém. Na
to též stařičký sluha, nikoli bez dojmů trudných, vyprávěl o dvou
měsících bídy, kteréž společně s paní Bathoryovou strávili.

„Především však rcete,“ tázal se doktor Antekirtt, „zdaž byla to
smrt Petrova, jež paní Bathoryovou rozumu zbavila?“

„Nikoli, pane doktore!“ odpověděl Borik.
I vyprávěl následující:
„Paní Bathoryová, když byla na světě téměř osaměla, opustila

Dubrovník a odebrala se do vesnice Vinticello, kdež měla několik
příbuzných a kdež na dále hodlala bydleti. Zatím měl býti prodán
skrovný nábytek v domku dubrovnickém, poněvadž matka Petrova
nechtěla jej více obývati.

Šest neděl na to vrátila se v mém průvodu do Dubrovníka,
aby uspořádala své záležitosti, a když přišla do bývalého bytu svého,
nalezla list, jenž vložen byl do skřínky přede dveřmi.

Když list tento přečetla, vzkřikla paní Bathoryová, jako by dopis
ten byl po prvé rozumem jejím otřásl, vyběhla na ulici, spěchala do
třídy Stradonské, kdež stanula před vraty domu Toronthalova, kteráž
se, když na ně zaklepala, ihned otevřela.“

„Domu Toronthalova!?“ opakoval s úžasem Petr Bathory.
„Ano,“ odpověděl Borik, „a když se mi podařilo matku vaši

dostihnouti, nepoznala mne již! … Byla …“
„Avšak, proč odebrala se matka má do domu Toronthalova?

Ano! … proč?“ opakoval Petr, pohlížeje na stařičkého sluhu, tak, jako
by věc tu nemohl naprosto pochopiti.

„Chtěla nepochybně mluviti s panem Toronthalem,“ odpověděl
Borik, „avšak pan Toronthal dva dny před tím opustil Dubrovník s
dcerou svojí, aniž sdělil sluhům, kam se odebral.“

„A onen list! … onen list?!“
„Nemohl jsem jej nalézti, pane Petře,“ odpověděl stařec, „snad

jej paní Bathoryová ztratila neb jej sama zničila, anebo jí byl odňat:
slovem, nedověděl jsem se nikdy, co obsahoval!“
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Nebylo pochyby: ve věci té skrývalo se veliké tajemství. Doktor
Antekirtt, jenž naslouchal vypravování Borikovu, aniž slova pronesl,
nevěděl, jak vysvětliti si jednání paní Bathoryové. Jaký mocný důvod
pudil ji k onomu domu v třídě Stradonské, od něhož vše ji mělo
spíše oddalovati, a proč zpráva, že Silas Toronthal odjel, učinila na ni
dojem tak mocný, že zšílela?

Starý sluha dokončil po malé chvíli své vypravování. Podařilo se
mu zatajiti pravý stav paní Bathoryové i uspořádal sám její poslední
záležitosti. Mírné a tiché šílenství nešťastné vdovy dovolovalo mu
jednati, aniž vzbudil podezření. Nepřál si tehdy ničeho jiného, nežli
opustiti Dubrovník a uchýliti se kamkoli, jen když by byl pokud
možno daleko od tohoto města prokletého!

Několik dní na to podařilo se mu odplouti s paní Bathoryovou
na jednom z malých parníků, které obstarávají dopravu toliko na
pobřeží moře Středozemního, a takto dostal se do Tunisu či spíše do
Goletty. Rozhodl se tam zůstati.

V tomto domku opuštěném a chatrném věnoval se věrný stařec
zcela péči, jakéž vyžadoval duševní stav paní Bathoryové, kteráž, jak
se zdálo, s rozumem zároveň pozbyla mluvy. Jmění obou bylo však
tak nepatrné, že blízký byl již okamžik, kdy oba octli by se v úplném
nedostatku všeho.

Za těchto okolností vzpomněl si starý Borik na doktora
Antekirtta i na zájem, jaký tento jevil vždy vůči rodině Štěpána
Bathorya.

Borik nevěděl však, jaké jest obvyklé sídlo doktorovo. Psal mu
však přes to a svěřil list, jenž obsahoval poslední zoufalý výkřik
o pomoc Prozřetelnosti. Zdá se, že Prozřetelnost jevila skutečně
tentokráte neobyčejnou péči o dopravu poštovní, neboť list došel
konečně do rukou pravých.

Bylo na snadě, co třeba nyní činiti. Paní Bathoryová dovedena
byla, aniž se tomu vzpírala, k vozu, v němž zaujala místo se svým
synem, s Borikem i s Marií, kteříž neměli ji už nikdy opustiti. Na
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to, mezitím co vůz dal se cestou, vedoucí ke Golettě, kráčeli doktor
Antekirtt a Ludvík Ferrato k témuž cíli pěšky podél samého pobřeží.
Hodinu na to všichni vstoupili na palubu „Ferrata“, jenž byl k
odjezdu stále připraven. Kotva byla vytažena a parník sotva oplul mys
Bon, octl se v dosahu světel ostrova Pantellarie.

Druhého dne v prvních hodinách ranních zakotvil již v přístavu
Antekirttském!

Paní Bathoryová dopravena byla na břeh a dovedena do
Artenaku, kdež v radnici připravena byla pro ni zvláštní komnata.
Marie opustila své obydlí, aby na dále s matkou Petrovou bydlela a ji
ošetřovala.

Petr Bathory měl novou příčinu k zármutku. Matka jeho
zbavena byla rozumu a sešílela za okolností, kteréž měly zůstati
na vždy nevysvětlitelnými. Snad, kdyby aspoň příčina šílenství byla
známa, bylo by možno vyvolati příznivý obrat! Avšak příčina ta byla
neznáma, a nikdo nemohl tajemství to proniknouti.

„Jest třeba ji vyléčiti! Ano! … Musí se tak státi!“ děl sám sobě
doktor Antekirtt, jenž snaze té nyní zcela se věnoval.

Avšak byla to snaha nesnadná, poněvadž paní Bathoryová i
na dále zůstávala v úplném bezvědomí o skutcích svých a nikdy
vzpomínka na minulost nekmitla se duší její.

Leč nebylo možná v případu tomto použiti oné moci
hypnotické, kterouž doktor byl nadán a o níž podal již tolik důkazů,
nebylo možno pomocí její změniti duševní stav paní Bathoryové?
Nemohl v ní působením vlivu magnetického vzbuzen býti rozum a
udržován, až by i přirozený obrat nastal?

Petr Bathory zapřísahal doktora Antekirtta, aby pokusil se o vše
— snad i o nemožné — by matku jeho vyléčil.

„Nikoli,“ odpovídal doktor, „i tento prostředek osvědčil by se
marným. Právě pomatení odolávají nejvíce vlivu hypnotickému.
Kdyby tento, Petře, měl na matku tvoji míti vliv, bylo by nutno,
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aby matka ještě měla vlastní vůli, kterouž bych svojí mohl nahraditi.
Opakuji ti: každý pokus taký zůstal by bez účinku!“

„Nikoli, nemohu to připustiti!“ odvětil Petr, jenž nechtěl se
vzdáti veškeré naděje. „Nemohu připustiti, že matka má nikdy by
neměla již poznati syna — syna, jejž má za mrtvého!“

„Ano, jejž má za mrtvého!“ doložil doktor Antekirtt. „Avšak …
kdyby měla tě za živého … anebo spíše, kdyby přivedena byvši před
tvůj hrob … viděla v něm tebe jako živého se objeviti…“

Doktor Antekirtt umlkl, zabývaje se touto myšlenkou. Proč taký
otřes duševní, když stal by se za okolností příznivých, měl by zůstati
bez dojmu na paní Bathoryovou?

„Pokusím se o to,“ děl doktor.
A když řekl Petrovi, o jaký základ opírá naději svoji, že paní

Bathoryová přece může býti vyléčena, sklesl mu mladý muž do
náruče. Ode dne toho bylo předmětem vší péče, aby zjednány byly
okolnosti, za jakých by se pokus onen mohl provésti. Jednaloť se o to,
aby v paní Bathoryové oživen byl dojem vzpomínek, jež nynějším
stavem jejím byly vymýtěny, a sice za okolností tak uchvacujících a
působivých, že by v duši její mohl nastati příznivý obrat.

Doktor Antekirtt dovolával se pomoci Borika a Pointa Pescada,
žádaje, aby pořídili s dostačující přesností náhrobek, tvarem svým
podobný onomu, jakýž na hřbitově dubrovnickém klenul se nad
hrobem rodiny Bathoryových.

Na štěstí na hřbitově ostrova, nedaleko od Artenaku vzdáleném,
vztyčovala se pod skupinou zelených stromů kaple, podobná téměř
zcela náhrobku na hřbitově dubrovnickém. Bylo třeba jen tu a tam
něco přičiniti, aby podoba stala se ještě nápadnější.

Na to do zdi v pozadí vložena byla deska z černého mramoru,
na níž vyryto bylo jméno „Štěpán Bathory“ a rok smrti jeho: 1867.

Dne 13. listopadu zdála se býti doba vhodnou, aby se přikročilo
k pokusům přípravným, jimiž — při sotva patrném stupňování
dojmu — měl býti rozum paní Bathoryové vrácen.
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K 7. hodině večerní Marie, jsouc provázena Borikem, chopila se
vdovy za ruku, a když ji byla vyvedla z radnice, vedla ji městem a
plání až ke hřbitovu.

Tam, před prahem malé kaple, zůstala paní Bathoryová
zamlklou a necitelnou ke všemu, jakou stále byla, ač při světle lampy,
jež hořela uvnitř kaple, mohla čisti jméno Štěpána Bathorya, vyryté
na desce mramorové. Avšak když Marie a Borik poklekli na stupni,
mihl se ve zraku jejím jakýs záblesk, jenž však ihned uhasl.

Hodinu na to paní Bathoryová vracela se již opět do radnice a
s ní všichni, kteří z blízka nebo z dálky sledovali ji při prvém tomto
pokusu.

Dne druhého i dny následující pokračovalo se v pokusech,
kteréž nevedly však až dosud k žádoucímu výsledku. Petr sledoval
je s pohnutím stále vzrůstajícím a zoufal již nad jich zdarem, ač
doktor Antekirtt opakoval mu, že čas musí býti nejúčinnějším jeho
pomocníkem. Nechtěl se tudíž odhodlati k pokusu poslednímu,
dokud by paní Bathoryová nebyla dostatečně připravena, by celý
mocný dojem jeho pocítila.

Avšak při každé návštěvě na hřbitově jakási změna, které nebylo
možno si nevšimnouti, jevila se v duševním stavu paní Bathoryové.
Tak kdysi večer, když Borik a Marie poklekli na stupni kaple, matka
Petrova zůstala poněkud pozadu, přiblížila se zvolna, položila ruku
na mřížku a hleděla upřeně na desku, v pozadí lampou osvětlenou a
odstoupila potom náhle od náhrobku.

Marie, přikročivši k ní, zaslechla, jak několikráte zašeptala jakési
jméno. Bylo to po prvé, kdy po dlouhé době rty paní Bathoryové
pootevřely se, aby promluvily!

Avšak, jaké bylo tu udivení — ba více nežli udivení: úžas všech,
kteříž slyšeli prvé slovo z úst její splynouti!

Slovo to nebylo jméno syna jejího nebylo to jméno Petrovo! …
Bylo to jméno Savy! …

Kdož pochopí, co cítil ve chvíli té Petr Bathory, kdož mohl
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by vylíčiti, co odehrávalo se v duši doktora Antekirtta při tomto
neočekávaném pronesení jména Savina? Nepromluvil však ani slova
a nedal znáti též, jaký dojem na něho událost ta učinila.

Jiný večer pokus byl opětován.
Tentokráte paní Bathoryová sama — jako by ji vedla jakási

ruka neviditelná — poklekla na stupeň před hrobkou. Hlava její se
nachýlila, z prsou vydral se hluboký vzdech a slza kanula jí z oka.
Avšak ni jediné slovo nesplynulo jí se rtů a mohlo se souditi, že
jméno Savino již opět zcela zapomněla.

Když však paní Bathoryová dovedena byla opět do svého bytu,
zachvácena byla neobyčejným rozčilením, které u ní dosud nebylo
pozorováno. Klid, jenž až dosud byl karakteristickou známkou
duševního stavu jejího, ustoupil velikému rozechvění. V mozku jejím
síla životní as pracovala takou měrou, že naděje na příznivý obrat
velice vzrostla.

Noc skutečně byla velice nepokojná. Paní Bathoryová opětně
pronesla ze spaní několik slov, jimž Marie nemohla porozuměti: bylo
však zřejmo, že dřímající sní. Snila-li, bylo to zároveň důkazem,
že rozum počíná se jí vraceti, to jest, že bude vyléčena, zachová-li
rozum i ve stavu bdělém!

Doktor Antekirtt odhodlal se proto učiniti příštího dne nový
pokus za okolností ještě dojemnějších a účinlivějších.

Po celý den dne 18. listopadu byla paní Bathoryová v
nesmírném rozčilení duševním. Marie byla tím velice překvapena, a
Petr, jenž trávil po celou skorem dobu tu u lože matčina, pociťoval v
duši cosi jako šťastnou předtuchu.

Nastala noc — noc temná, bez jediného vánku, jež následovala
po parném dnu; jaké bývají obvyklými při této poloze ostrova
Antekirtty. Paní Bathoryová, provázena jsouc Marií a starým
Borikem, opustila radnici o půl deváté hodině.
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„Synu můj, synu můj!“ zvolala paní Bathoryová…

Doktor Antekirtt následoval je z povzdálí s Ludvíkem Ferratem a
Pointem Pescadem. Celá malá osada očekávala úzkostlivě účinek
nového pokusu.

Několik pochodní, rozžatých pod velikými stromy, vrhalo
kolem matné světlo. V dálce, v pravidelných mezerách vyzváněl zvon
na věži chrámu artenackého jakoby ku pohřbu.

Petr Bathory jediný nebyl přítomen v tomto průvodu, jenž
zvolna postupoval plání ke hřbitovu. Bylť jej předešel a měl objevili
se teprve v okamžiku rozhodném.

Bylo as devět hodin, když paní Bathoryová přišla na hřbitov.
Vymknula se náhle z ruky Marie Ferratovy a spěchala k malé kapli.

Průvodkyně její nechala ji pod dojmem nových citů, kteréž, jak
se zdálo, zcela ji ovládaly, volně jednati.

Za hrobového ticha, přerušovaného toliko smutným hlaholem
zvonu, stanula paní Bathoryová nehybně před kaplí.

Na to poklekla na malý stupeň, sklonila hlavu i bylo slyšet ji
plakati … V okamžiku tom mřížka kaple se zvolna otevřela.

Petr oděn jsa bílým rubášem, jako by z hrobu byl povstal, jevil
se v plné záři světla …

„Synu můj! … Synu můj!“ zvolala paní Bathoryová, rozpiavši
rámě a klesla bez vědomí k zemi!

To nevadilo již! Vzpomínky a myšlenky oživly opět v duši její!
Matka probudila se v ní! Poznala svého syna!

Péčí doktorovou probuzena byla z mrákot, a když nabyla opět
vědomí a když oči její setkaly se se zraky synovými, zvolala:

„Živ! … Petře můj! … Živ jsi! …“
„Ano, živ, živ pro tebe, matko má; živ jsem, bych tebe miloval!

…“
„Ano ji! … Savu! …“
„Savu Toronthalovu?“ zvolal doktor Antekirtt.
„Nikoli!… Sávu Sandorfovu!“ — — — — —

108 Nový hrabě Monte Kristo



Paní Bathoryová vyňala z kapsy své smačkaný list, jenž
obsahoval poslední řádky, kteréž umírající paní Toronthalová byla
napsala, a podala jej doktoru Antekirttovi.

Řádky ty nemohly nechati již žádných pochybností o původu a
narození Savině! …

Sava byla dítětem, jež uneseno bylo ze zámku artenackého.
Sava byla dcerou hraběte Matyáše Sandorfa.

KONEC ČTVRTÉHO DÍLU.
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