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DVOJENEC

Slavný americký detektiv Léon Clifton sedí ve své
pracovně. Jest odpoledne, ručičky na vysokých
stojacích hodinách ukazují čtyři.

Clifton vypil již, jako každodenně, svůj koflík
silné, černé kávy, přečetl odpolední noviny, a nyní,
zapáliv si cigaretu, zabořil se do křesla a sledoval hru
slunečních paprsků, které spuštěnou krajkovou
storou do pokoje svítily.

Léon Clifton nesmírně miloval slunce, květiny
i stromy. Příroda byla mu nade vše, a tento muž, při
povolání, jež si sám zvolil, měl mysl neobyčejně
jemnou a něžnou.

Odpočíval, pouštěje kotoučky vonného dýmu
do vzduchu.

Dlouho však se netěšil klidu. Klepání na dveře
ho vyrušilo.

Clifton zvolal: »Volno!« a upřel tázavý pohled
na starého svého sluhu, který právě vstupoval do
pracovny.

»Je zde návštěva, starý již nějaký pán, se
šedivými vousy, velmi elegantní. Uvedl jsem ho do
salonu. Zde je navštívenka.«
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Léon Clifton vzal vkusnou navštívenku, kterou
mu sluha podával.

Poněkud se nakloniv, četl: »Miguel Niles, člen
správní rady National-banky«.

Vstal z křesla, odložil nedokouřenou cigaretu a
sel hned do salonu.

Pán, který ho v saloně očekával, běžel mu vstříc.
»Mám čest hovořiti s mr. Léonem, Cliftonem,

proslaveným detektivem ?«
Clifton se uklonil.
»Čím mohu vám býti k službám?« ptal se, lehce

se usmívaje.
»Vším! Vy jediný můžete nám pomoci. Povím

vám hned, oč se jedná,« rychle odpověděl mr. Miguel
Niles.

»Prosím, posaďte se, poslouchám!« řekl Clifton,
nabídnuv svému hosti křeslo. Sám usedl do
druhého.

»Nuže, jsem členem správní rady »National-
Banky«. Z pokladny ztrácejí se již po delší dobu velké
sumy peněz a není možno pachatele zastihnout.
Obrátili jsme se na policii. Šéf policie dal obklíčiti
celý dům policisty a detektivy, že by, jak se zdálo, ani
myš neproklouzla. Ráno však byla pokladna opět o
25.000 dolarů chudší. Nikdo nedovedl si vysvětliti,
kterak se mohl dostati zloděj do banky a zase z banky.
Správní rada konala již několik schůzí, aby se usnesla
na nějakých opatřeních. Krádeže zdají se býti skoro
nadpřirozené. Není možno, aby člověk vyšel z
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budovy, nepozorován od padesáti policistů, kteří
banku ve dne v noci střeží. Mimo to prochází hlídač
i v noci všechny místnosti. Vzdor všemu peníze z
pokladny se ztrácejí. Poněvadž nemůže banka
nechati všecky své peníze neznámým zlodějem
odnésti, rozhodla se správní rada při dnešní schůzi
požádati vás, mr. Cliftone, o pomoc. Vy jediný jste s
to, zmocniti se zloděje a zachrániti banku!«

»Lichotíte mi, mr. Nilesi,« řekl Clifton, který při
vypravování svraštil poněkud čelo. »Ale zajímám se
o váš případ a proto nasadím všechno, abych
pachatele postihl. Rád bych ovsem, by mé
účastenství zůstalo co nejvíce utajeno.«

»Zajisté. Spolehněte se na to, mr. Cliftone.«
»Podezření z krádeže nemá správní rada na

nikoho?«
»Docela na nikoho. Všichni úředníci od ředitele

až po pokladníka jsou již dlouhý čas ve službách
banky a pracují vzorně. Z podřízeného personálu
nemá nikdo přístup do sálu, kde nachází se
pokladna. Hlídač, konající v noci obhlídku, jest muž
naprosto spolehlivý a poctivý. Vzdor tomu ale byli
všichni úředníci i zřízenci tajně pozorováni, ovšem
úplně bez výsledku.«

»Bydlí někdo z úředníků v bance ?«
»Ředitel má svůj byt v budově banky.«
»Mohl bych nějaký čas též v bance bydlet ?«
»Zajisté, mr. Cliftone. Račte se jen přímo na
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ředitele obrátit. Ví o usnesení správní rady a bude
vám ve všem nápomocen.«

»Díky, mr. Nilesi! Pojedu do budovy banky
hned. Rád bych si prohlédl celé stavení. Nesmíme
ztratit ani okamžik a žádnou maličkost nepustit se
zřetele.«

»Přijel jsem automobilem. Je-li vám libo,
použijte jej.«

»Velmi rád! Ale pojedu jen na začátek třídy. Pak
vystoupím a půjdu pěšky. Nechci vzbuditi
pozomost.«

»Čiňte, jak za dobré uznáte, mr. Cliftone.«
»Jsem ihned připraven, promiňte mi jen na

okamžik, mr. Nilesi.«
S těmi slovy vyšel Clifton ze salonu a vrátil se v

malé chvíli, maje klobouk v ruce.
Miguel Niles ihned vstal a oba pánové vyšli z

bytu.
Vstoupili do malého, elegantního automobilu

mr. Nilesa a ve čtvrt hodině byli na místě.
Clifton vystoupil a poroučel se. Šel pak pěšky k

nedaleké budově »National-Banky«.
Dům byl rosahlý a přepevně stavěný.
Neúřadovalo se již a proto byly vysoké, silné,

železem ozdobně pobité dveře zavřeny.
Clifton zatáhl za knoflík zvonce a zazvonil.
Netrvalo dlouho, přišel mu otevřít vrátný, který

zároveň zastával službu nočního hlídače. Byl to muž
v prostředních letech, dobromyslného, hustým
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vousem zarostlého obličeje. Clifton přes veškerou
svou nedůvěřivost ke každému, pocítil k němu hned
plnou důvěru. Ptal se po řediteli.

»Račte nahoru, do prvního poschodí,« řekl
vrátný.

Clifton poděkovav, vystupoval po širokých
kamenných schodech, obehnaných silným, těžkým
železným zábradlím, do prvního patra.

Stál nyní v dlouhé chodbě s množstvím dveří.
Na jedněch byla navštívenka ředitele banky s
označením soukromého bytu. U těchto dveří
zazvonil.

Ředitel sám přisel otevřít.
»Co je libo?« ptal se ho, zůstav u dveří.
»Jsem detektiv Clifton. Mám potěšení mluvit s

ředitelem banky?«
»Ano,« odpověděl ředitel nejistým hlasem.

Jména známého, slavného detektiva velice se ulekl,
což Cliftonovi neušlo.

»Vstupte dál, mr. Cliftone,« dodal tiše, »a
povězte mi laskavě, čím vám mohu býti k službám.«

Clifton vešel do pěkného bytu ředitele banky,
který tento docela sám obýval. Byl svoboden.

»Přicházím k vůli krádežím, páchaným ve vaší
bance. Chci za každou cenu přistihnout pachatele
při činu a zmocniti se ho. Zavážete si mne k
vděčnosti, budete-li mi dle sil svých nápomocen.«

Při těchto slovech nespouštěl Clifton oči s
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vysoké postavy ředitelovy a s jeho podlouhlého,
bezvousého obličeje.

»Učiním vše, co je v mé moci, mr. Cliftone.
Vždyť je to i v mém zájmu. Tento tajemný zloděj,
který nezdá se být ani obyčejným člověkem,
připravuje mne o zdraví. Jsem stále velice rozčilen,«
— stěžoval si ředitel a skutečně jeho ruce se
nervosně chvěly.

»Jakým způsobem domníváte se, že by mohl
zloděj vniknouti do banky a opět s lupem zmizeti?«
ptal se Clifton. —

»To je mi naprostou hádankou,« odpověděl
ředitel. »Banka má jen jediný vchod, který je ode
dne, kdy zjištěna první krádež, bedlivě střežen.
Nikdy, nikde nenalezena nejmenší stopa, kudy by
člověk mohl odejít. Zámky všechny jsou v nejlepším
pořádku. A přece již o tolik peněz byla banka
okradena. Sám dával jsem již bedlivý pozor na
všechno. Prozkoumal jsem téměř mikroskopicky
každý kout a všechno je marné. Věřte mi, mr.
Cliftone, že zšílím, nebude-Ii těmto tajemným
návštěvám brzy konec učiněn!«

Clifton hned neodpověděl, pokrčil pouze
rameny.

»Rád bych prohlédl zařízení banky,« řekl po
chvíli. »Mohl byste mne doprovoditi?«

»Velmi ochotně,« odpověděl ředitel.
Vedl Cliftona všemi místnostmi banky, jejíž

zařízení bylo docela obvyklé. V prvním patře mimo
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byt ředitelův nacházely se poradní sály a bureau
úředníků. V druhém patře písámy a několik menších
místností, sloužících pro intimní porady. Přízemek
vyhrazen byl obecenstvu.

Širokými schody sešel ředitel s Cliftonem do
souterrainu, kde byl byt vrátného, místnost, v níž
umístěn požární automat a různé okamžité
bezpečnostní pomůcky a sklepy.

»Není tedy nikde nějaký tajný vchod, kterého
hy zloděj mohl použít ?« ptal se Clifton, stoupaje
opět po schodech nahoru.

»Docela nikde. Do domu jest jen jediný vchod, a
v celém domě tyto jedny schody,« odpověděl ředitel.

»Je naprosto určité, že pachatel se všemi vašemi
opatřeními je dobře obeznámen!« řekl Clifton.

»A co hodláte nyní činiti, mr. Cliftone?«
»Prozatím musím podniknout to, co již policie

podnikla. Budu na stráži. Z toho důvodu bych rád po
nějaký čas bydlel v bance. Jest to možné?«

»Jest opravdu velice těžko vašemu přání
vyhovět, mr. Cliftone,« odpověděl ředitel, zblednuv.

Nesnáze jeho byly patrné a Clifton, poněkud
překvapen, pronikavě ho pozoroval.

»Opakuji naléhavě svou žádost,« řekl. »Mám-li
dojít k cíli, musím užít prostředků, které se mi zdají
nejlepší.«

»Zajisté — ale — není zde nic zařízeno. Můj byt
je poměrně malý, nemohu vám jej nabídnout. Jiná
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místnost k obývání způsobilá zde není —«
vymlouval se nejistě ředitel.

»Potřebuji nejjednodušší zařízení a stačí mi
úplně některá z písáren, nebo pokojík pro důvěrné
porady,« stál Clifton na své žádosti.

»Zařídím tedy vše dle vašeho přání —« zvolna,
rozmýšleje se, svoloval ředitel.

»Děkuji vám. Půjdu nyní učinit svá opatření a
dostavím se sem ještě dnes večer,« řekl Clifton.
Poklonil se lehce řediteli a opustil budovu banky.

Byl ve zvláštní náladě. Chování se ředitele
připadalo mu nejvýš podivné. Proč se tak ulekl,
sotva zaslechl jméno velkého detektiva? A co
znamenalo jeho chvění a odpor, když Clifton
prohlásil, že chce bydlet v bance? Ředitel choval se
velmi záhadně a Clifton se rozhodl, že jej bude
bedlivě pozorovat. Ovšem, nesmí se nikterak
ukvapiti. —

Kde však již viděl tento bezvousý, podlouhlý
obličej? Ředitel není mu docela neznám, musel ho již
někde vidět! Kde jen, kde?

Clifton namáhal svou paměť, ale nedovedl se
ani dost málo upamatovat.

Však si později snad vzpomene — upokojil se, a
zavolal fiakra, který právě ulicí přijížděl.

Vsedl do vozu a dal se dovézti k svému příteli,
Dicku Clarksonovi.

»Chceš se mnou podniknout malou, ale možná
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že nebezpečnou výpravu ?« ptal se Dicka hned, jak
vyměnil s ním přátelský pozdrav.

»Od srdce rád,« odpověděl Dick. »Víš dobře, že
bázlivý nejsem.«

»Dobrá!« spokojeně řekl Clifton. »Připrav se
hned a zařiď si vše pro několikadenní nepřítomnost.«

»Odcestujeme?« ptal se Clarkson. »Na dlouho ?«
»Neodcestujeme zůstaneme zde. Změníme

pouze svůj byt. Na jak dlouho, nedá se dosud určit.«
»Podřizuji se ti úplně a hned budu hotov,« řekl

Dick, odcházeje se připravit.
»Nezapomeň vzít s sebou dva dobré revolvery,«

volal za ním Clifton.
Dick, obrátiv se na prahu, přisvědčil.
Netrvalo dlouho, opět se vrátil a hlásil

Cliftonovi, že svá opatření již učinil a může hned z
domu odejít.

Clifton byl s rychlostí, s jakou se Dick připravil,
úplně spokojen.

»Zastavíme se nyní v mém bytě, musím též vše
zařídit pro neurčitou dobu své nepřítomnosti,« řekl
Clifton.

Dick ničeho nenamítal. Cestou — užili k vůli
rychlosti opět fiakru, ve kterém Clifton přijel —
sdělil detektiv svému příteli záhadný případ krádeží
v bance, který chtěl stůj co stůj objasni ti.

Fiakr zastavil před vilou Léona Cliftona.
Dick nevystoupil ani z vozu, uvolil se čekati

dole.
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Clifton vyběhl nahoru do svého bytu. Ve své
pracovně vybral si dva výtečné revolvery, malou
elektrickou svítilnu a železná pouta na ruce. Tyto
předměty zastrčil do hlubokých kapes svého kabátu
a zazvoniv na starého sluhu, dal mu potřebné
rozkazy.

Pak seběhl opět dolů a přisedl k svému příteli.
Kočí pobídl koně. Stmívalo se již a byla skoro

úplná tma, když zastavil fiakr před budovou banky.
Dick první vyskočil z vozu, Clifton ho

následoval. Zaplatil kočímu a zazvonil na vrátného.
Tento přisel hned otevřít a uctivě pozdravoval

Cliftona. Ředitel mu již oznámil, že slavný detektiv
se na neurčitou dobu v bance ubytuje, aby
vystopoval zloděje.

Clifton se svým přítelem ubíral se do bytu
ředitele banky, který je již očekával.

Představiv Dicka Clarksona, řekl řediteli:
»Ukažte mi laskavě pokojík, který jste pro nás
připravil.«

Ředitel vedl Cliftona na druhý konec chodby v
prvém patře, kde dal pro něho byt připravit.

Clifton mu poděkoval a žádal ještě, aby k němu
hned poslal vrátného. Pak přál řediteli dobré noci.

Ředitel odešel. Udělil rozkaz vrátnému a
odebral se hned do svého bytu.

Clifton a Dick nečekali dlouho, v malém
okamžiku vrátný se dostavil. Dobrý ten muž spěchal
vyplniti přání slavného detektiva.
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Sotva zavřel dveře, oslovil Clifton vrátného:
»Musíte mi být nápomocen, milý příteli, víte již
zajisté, proč vlastně zde jsem. Mohu na vaši
naprostou mlčenlivost spoléhati ? «

»Zajisté, mr. Cliftone, přesvědčíte se o tom!«
odpověděl pevně vrátný.

»Dobře tedy,« řekl Clifton. »Povím vám nyní,
co zamýšlím. Dnešní noci budeme hlídat v bance
všichni tři. Ty, milý Dicku, necháš si na starosti
druhé poschodí. Já zůstanu v prvém a vy, příteli« —
obrátil se k vrátnému — »v přízemí. Každou hodinu
vykonáme obchůzku a sejdeme se na určitém místě.
Tak nám nic podezřelého neujde a sebe budeme
navzájem kontrolovat, abychom neusnuli. Nyní tedy
každý na své stanoviště, za hodinu se zde, u mého
bytu, opět uvidíme.«

Rozkaz Cliftonův byl hned vykonán a Clifton
osaměl. Natáhl kohoutky svého revolveru a dával
bedlivý pozor na sebe menší šramot. Nic nerušilo
noční klid.

Hodina při velkém napětí všech Cliftonových
nervů míjela velmi zvolna.

Konečně byl čas, vykonati dle úmluvy
obchůzku.

Clifton vzal svůj revolver do ruky a kráčel, svítě
si elektrickou svítilnou, chodbou, která vedla kolem
celé čtyřhranné bankovní budovy. Žádný kout
nezůstal nepovšimnut bystrému zraku zkušeného
detektiva nic neušlo.
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Před svým bytem opět se zastavil. Současně
přicházet z druhého poschodí Dick a z přízemí
stoupal nahoru po schodech vrátný.

Oba hlásili naprostý klid všude.
»Dobře,« řekl Clifton. »Jest nyní právě půlnoc.

Vyměníme svá místa. Ty, Dicku, sejdi laskavě do
přízemí, já půjdu nahoru, vrátný zůstane zde. V
jednu hodinu opět se zde sejdeme.«

Beze slova odcházel Dick do přízemí, zatím co
Clifton vystupoval do druhého poschodí.

Všichni tři napjali opět svou pozornost. Byla to
strašlivá noc, kterou trávili. Každou hodinu konali
obchůzku a každou hodinu měnili svá místa.

Celá noc uběhla klidně. — Ráno se ukázalo, že
v pokladně schází patnáct tisíc dolarů.

»Není možné, aby dnešní noci cizí člověk byl v
bance, vykřikl Dick. »Dnešní krádež hraničí již nad
přirozenost !«

»Souhlasím s vámi,« řekl ředitel, třesa se na
celém těle. —

»Nebuď pošetilý, Dicku,« drtil Clifton mezi
zuby. — »Čím záhadnější je případ, tím bližší bývá
rozluštění.«

Sám byl nejvýš rozmrzen. Nedovedl si vysvětlit,
kterak mohl zloděj krádež provést, aniž byl přistižen.

Odešel do svého pokoje, následován Dickem a
vrhl se na pohovku.

»Byl jsem obelstěn,« řekl, »a nevím, jakým
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způsobem. Ale pachatel nesmí triumfovat nad
Léonem Cliftonem!«

»Nevzdáváš se tedy naděje ?« ptal se Dick.
»Naprosto ne. Doufám naopak v nejlepší

výsledek. Mám svou myšlenku, kterou ti prozatím
nesdělím. Vyčkám — až nabudu jistoty.

Po těch slovech pohroužil se Clifton v hluboké
mlčení. —

Dick ho nerušil. Znal dosti svého přítele, věděl,
že v této chvíli mozek jeho horečně pracuje.

Sám posadil se do širokého, pohodlného křesla
a unaven nočním bděním, usnul brzy zdravým
spánkem.

Po celý den bylo v bance živo. Úřadovalo se a
obecenstvo stále se střídalo.

V noci opět nastoupili službu Clifton, Dick a
vrátný.

Tři noci prošly takto za sebou, aniž by se to nej
menší přihodilo.

Clifton byl stále zamlklejší.
Nastávala noc čtvrtá marného hlídání.

Jedenáctá hodina odbila, Clifton právě se vystřídal s
Dickem.

Nesmírně unaven sedl si v chodbě v prvním
poschodí na zem a opřel hlavu o zeď. V jedné ruce
držel nerozžatou svítilnu, v druhé revolver.

Hlavou jeho vířilo tisíce myšlenek.
V tom se mu zdálo, že slyší šustot, jakoby tiché,

tichounké lidské kročeje.
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Naklonil se poněkud kupředu a zatajiv dech,
poslouchal.

Kročeje se blížily.
Clifton chopil pevněji svůj revolver a napínal

zrak do tmy.
Tu vynořila se za rohem chodby vysoká postava

muže. Nakloněn kupředu, plížil se muž téměř
neslyšitelnými kroky chodbou. Tu a tam se
zastavoval a zdál se naslouchati. V ruce nesl svítilnu,
která jenom docela slabounce nejbližší jeho okolí
ozařovala.

Obličej nočního chodce byl úplně ve tmě.
Clifton čekal, až neznámý muž přiblížil se na

několik kroků.
Pak náhle se vzchopiv se země, stiskl knoflík

elektrické lampy. Jasné světlo zazářilo a padlo plným
proudem na podlouhlou, bezvousou tvář — ředitele
banky.

Oba muži stáli proti sobě, oba nesmírně
překvapeni.

Ředitel se vztýčil, ulekán, tvář jeho byla
smrtelně bledá. V jedné ruce držel svítilnu, druhá
tiskla se k tělu.

Clifton, vzpamatovav se, upíral tázavý a zároveň
zkoumavý zrak na ředitele. Všiml si, že skrývá a
rukou k tělu tiskne nějaký předmět, ukrytý pod
kabátem.

Na tváři detektiva objevil se zvláštní výraz,
jevící podezření.

LÉON CLIFTON
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Otázku, která bleskurychle prolétla jeho
mozkem, vyjádřil slovy:

»Co se stalo,« tázal se, »že opustil jste v tak
neobvyklou hodinu svůj byt a tiše chodbou se plížíte
?«

»Já — slyšel jsem — jakýsi šramot, ano, šramot,
který mne probudil. — Vstal jsem proto, a šel se
přesvědčit, co to bylo — —« tise, poněkud
nesouvisle odpověděl ředitel.

»Nu, a přesvědčil jste se o něčem ?«
»Nebylo to nic — docela nic — mýlil jsem se.

Dobrou noc, mr. Cliftone,« řekl, odcházeje rychle do
svého bytu.

Clifton nechal ho odejít. Díval se za vysokou
postavou ředitele, až tento zmizel ve svých dveřích.

»Kde jsem již viděl tuto tvář? Kde jen, kde?«
znovu tázal se sama sebe.

Položil ruku na čelo a stál tak chvíli,
rozpomínaje se. Ačkoli se snažil, nemohl a nemohl si
vzpomenouti.

Tu opět vynořila se mu otázka, »proč ředitel v
noci svůj byt opustil?« Příčinu zajisté musel mít.

Nesmírně se ulekl, spatřiv Cliftona a nedovedl
určitě od povedít. Též něco skrýval — co to asi bylo?

Chování jeho bylo skutečně velmi podivné, ba
podezřelé. Je nutno obrátiti bedlivou pozornost také
v tento směr. Clifton rozhodl se neukvapovat, ale
nespustí ředitele s očí. Prozatím nesdělí s nikým své
podezření.

DVOJENEC
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Zbytek noci prošel klidně. Při ranní prohlídce k
největšímu ustrnutí shledáno, že zloděj opět banku
navštívil, aniž by ho byl Clifton přistihl, a odnesl z
pokladny dvacet tisíc dolarů.

Všichni stáli u pokladny, nejsouce schopni
slova. Clifton upíral zamračený pohled k zemi.

Podezření jeho, že ředitel není docela bez viny,
ještě se zvýšilo. Je-li jeho domněnka správná, je
bydlení v bance zbytečné, zloděj mu pokaždé ujde.

Náhle napadla Cliftona myšlenka nová. Lstí
pomůže si k vítězství.

Okamžitě měl plán sestavený a jal se jej hned
prováděti. —

»Počínám sám věřili v nemožnost rozluštění této
hádanky,« řekl, upíraje pevně svůj zrak ve tvář
ředitelovu, který zde stál sinavě bledý, třesoucí se
ruce opíraje o stůl.

O nočním setkání se, tak překvapujícím,
neučinil Clifton — tento zúmyslně — ani ředitel
nejmenší zmínky.

Toliko oči jejich mluvily. Clifton nespouštěl
svůj pronikavý zrak s ředitelovy tváře — ředitel opět
klopil oči, nemoha snésti Cliftonova pohledu.

»Pochybuješ tedy, že zloděje zastihneme při činu
a zmocníme se ho?« ptal se Dick.

»Pochybuji,« odpověděl Clifton. »Proto bylo by
naše další prodlévání v bance bezúčelné. Odejdeme
ještě dnes, nejlépe bned,« dodal..

Neušlo mu, že ředitel při slovech jeho sebou

LÉON CLIFTON
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škubnul a obličej celý zrůžověl návalem krve. Radost
nad odchodem detektivovým nedovedl dobře utajit.

Clifton poroučel se řediteli. Tento nepronesl
jediného slova, pouze se oběma přátelům lehce
uklonil.

»Proč zanechal jsi pátrání, jež bylo dříve pro tebe
tak zajímavé?« ptal se Dick, sotva vyšli na ulici.

»Nezanechal jsem ničeho. Vrátíme se sem dnes
opět,« odpověděl vážně Clifton.

»Jakže, vrátíme se? Nerozumím ti ani dost málo!«
»Porozumíš mi ještě dnes, příteli! Co soudíš o

chování se ředitele bankv?«
»Zdá se poněkud podivné. Krádeže tak

tajemným způsobem prováděné, účinkují zhoubně
na jeho nervy.«

Clifton vyprávěl nyní Dickovi o svém nočním
tak podezřelém setkání se s ředitelem.

Dick udiven naslouchal svému příteli.
»A co hodláš nyní činiti?« ptal se. kdvž Clifton

ukončil. —
»Dáme se dnešní noci v bance zavříti. Musíme

jednati opatrně, aby nikdo ničeho netušil. K tomu
cíli musíme se převléknouti a použijeme falešných
vousu. Pak vmísíme se mezi obecenstvo v bance a
skryjeme se v domě. Doufám, že tímto způsobem
přece zloděje přelstíme.«

Dick pokývl hlavou.
V tom oba současně, jakoby se dorozuměli,

zavolali na kolem jedoucí drožku.

DVOJENEC

17



Vskočili do vozu a dali se dovézti do malého
bytu Leona Cliftona, který týž pouze k převlékání se
užíval.

Oba byli nesmírně unaveni probdělými nocemi.
Proto podepřeli se pohodlně o podušky a mlčky
kouřil každý svou cigaretu.

Když drožka dojela a zastavila, neradi opouštěli
příjemná sedadla.

Clifton poručil kočímu dům objeti a v protější
ulici, u druhého východu, čekati.

Kočí tedy pobídl koně do klusu a oba přátelé
vešli do domu. —

Clifton vyňal z kapsy klíč a otevřel byt. Dick
pospíšil si rozžehnouti lustr.

Silné, dřevěné okenice byly neustále zavřeny a
proto — ač bylo asi půl jedenácté dopoledne —
panovala v bytě úplná tma.

Clifton vybral dva jednoduché obleky z
tmavého sukna.

Jeden oblékl sám, druhý podal svému příteli.
»Musíme si pospíšiti,« řekl, »nemáme mnoho

Času nazbyt. Nechceme-li vzbudit pozornost, je
nutno, abychom přišli do banky pokud je tam
nejvíce obecenstva.«

»Jsem hotov,« odpověděl Dick, přihlazuje si
plnovous, který si právě přilepil k bradě.

» Výborně, já též. Své zbraně máš v pořádku?«
ptal se Clifton, zastrkuje dva své revolvery do kapes,

LÉON CLIFTON
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kde byla již schována elektrická lampa i železné
náramky.

»Ovšem!« odpověděl Dick. »Vyhlížíš znamenitě,
příteli, nikdo by v tobě nepoznal velikého detektiva
Léona Cliftona,« dodal s obdivem.

Clifton se usmál.
»Pojďme tedy,« řekl.
Dick otevřel dveře a vyšel. Clifton zhasl světlo,

následoval svého přítele a zavřel dveře na klíč. Strčil
klíč do kapsy a oba vyšli druhým vchodem do
protější ulice, kde čekal objednaný vůz.

Kočí dřímal na svém vyvýšeném místě a
nepozoroval ani, že oba přátelé do vozu vstoupili.
Teprve když dali znamení k odjezdu, trhl sebou a
pobídl hned koně.

»Do National-Banky!« křikl Clifton.
Vůz ujížděl oživenými ulicemi a netrvalo

dlouho, zastavil před budovou banky. Celá řada
soukromých i najatých povozů čekala před budovou
a v bance samé, ve všech jejích místnostech bylo
velice živo.

Clifton i Dick vystoupili z kočáru a zaplatili
kočímu. Zatím co vůz, ve kterém přijeli, zvolna
odjížděl, vešli do vestibulu a vmísili se mezi
procházející se obecenstvo.

Mnozí návštěvníci musili na vyřízení své žádosti
čekat a tak krátili si chvíli procházkou a vzájemným
hovorem, nebo sedíce na malých křeslech, četli
noviny.

DVOJENEC
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Léona Cliftona a Dicka nikdo si zvláště
nepovšiml.

Jakmile nastalo večerní šero, dal Clifton svému
příteli znamení a oni nepozorovaně zmizeli v
souterainu. Schovali se v místnosti pro požární
automat, za velikou skříní.

S největším napětím hleděl Clifton nastávající
noci vstříc. —

Konečně nastal v bance klid, poslední úředníci
se vzdálili.

Vrátný zavřel vysoké, železem pobité dveře
domovní a prošel pak všemi místnostmi, jež právě
úředníci a obecenstvo opustilo.

Kroky jeho těžké, volné, rozléhaly se prázdnými
sály.

Sešel dolů k svému bytu a prohlížel podzemek.
Vrhl krátký, zkoumavý pohled do pokojíku, ve
kterém Clifton i Dick byli schováni, aniž by je
postřehl.

Odešel pak spokojeně domů. Oba přátelé
slyšeli, jak zavřel za sebou dveře a mimovolně si
oddechli.

»Zde zůstati nemůžeme,« šeptal Clifton Dickovi.
»Po druhé obchůzce musíme nahoru, do prvého
poschodí.«

Dick pokývl jen hlavou.
Trpělivě čekali, až tloukla jedenáctá hodina. V

tu dobu prohlížel vrátný všechny místnosti podruhé,
pak teprve měl sám úplný klid.

LÉON CLIFTON
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Sotva zazněl poslední úder hodin, otevřel dveře
svého bytu a vyšel ven. Za nedlouho dopadaly opět
jeho pádné kroky na podlahy všech místností.

Pak bylo opět všude ticho.
Neslyšitelně vyplížil se Clifton s Dickem z

místnosti, ve které byli schováni. Ve svých
gumových střevících stoupali po širokých
kamenných schodech do prvního poschodí a
přitiskli se do výklenku v chodbě.

Clifton nedovolil promluviti ani jediné slovo.
Hodiny vlekly se zvolna, minuty zdály se

věčností.
Konečně tloukly opět hodiny, Dick napočítal

dvanáct. Půlnoc.
V tom chytil Clifton Dicka za ruku a stiskl ji.
Neobyčejně vyvinutý jeho sluch postřehl tiché,

tápavé kročeje.
Dick slyšel též a dal to najevo vzájemným

stisknutím. Zatajil dech a přitiskl se ještě více do
výklenku.

Cliftonovo srdce bušilo.
Vysoká postava muže, nakloněná kupředu,

plížila se chodbou. Matná záře zavřené svítilny
nedopadla na její obličej, který zůstal ve tmě.

Postava zastavila se u dveří pokladního sálu.
Dveře se tichounce, skoro neslyšně otevřely a
postava vsunula se dovnitř.

Clifton chopiv Dicka opět za ruku, táhl ho za
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sebou. Tise, jako kočka následovali shrbenou
postavu chodbou a vešli za ní neslyšně do sálu.

Spatřili ji státi u otevřené pokladny a vybírati
peníze.

Jasný proud světla z Cliftonovy svítilny padl v
tom na zloděje a osvětlil smrtelně bledý, bezvousý
obličej — ředitele banky.

V tom dopadl balíček bankovek na zem. Zloděj,
vrhnuv se na Cliftona, vyrazil mu lampu z ruky,
která s třeskotem na zemi se rozbila a prchal.
Cliftonova ruka chtící ho zadržet, mávla jen do
prázdna.

Dick jal se uprchlíka pronásledovat a vystřelil za
ním ze svého revolveru, aniž by ho zasáhl.

Clifton stál v sále, osvětleném pouze malou
svítilnou, kterou tam zloděj zanechal.

Nestíhal lupiče, věděl, že mu nemůže ujíti.
Náhle jako blesk vynořila se mu v mysli

vzpomínka. Již ví, kde viděl tuto tvář! V
ilustrovaných listech byla podobizna trestance, jenž
byl odsouzen pro padělání směnek a uprchl z vězení.

Uprchlý ten odsouzenec je ředitel banky, dobře
ho nyní poznal! Jak ale je možné, že by se stal takový
člověk ředitelem?!

V tom zadíval se očima široce rozevřenýma na
dveře, kterými vstupoval ředitel banky, drže v jedné
ruce svítilnu, v druhé revolver.

Clifton sáhl si rukou na čelo. Jest to klam nebo
skutečnost? Ted’ právě, v tomto okamžiku viděl

LÉON CLIFTON
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ředitele krásti peníze z pokladny. Pokladna je dosud
otevřená a bankovky leží na zemi. Dick ho dosud
pronásledoval, lupič utíkal po schodech nahoru do
druhého poschodí. Nyní přichází ředitel ze svého
bytu. Jak je to možné? Či není při smyslech? Jak
vysvětliti tuto záhadu?

»Co se zde děje? Kdo jste a co chcete v tuto dobu
v bance?« ptal se ředitel.

Clifton teprve teď si uvědomil, že je maskován.
Na místě odpovědi strhl svůj falešný vous. Nejvýš
překvapený ředitel ho poznal.

Současně vběhl do sálu Dick, celý udýchán.
Spatřiv ředitele, strnul překvapením. Poněkud

se vzpamatovav, vypravoval Cliftonovi, že
pronásledoval uprchlíka do druhého poschodí.
Náhle tento veběhl za roh chodby. Dick slyšel
klapnout dveře. Když doběhl za ním, byla chodba
prázdná.

Clifton se vzchopil. Myšlenka, která již dříve
jeho mysl naplňovala, opět nabyla vrchu.

»Prohledáme okamžitě celou chodbu,« vykřikl.
»Zloděj nesmí nám ujiti.«

Vrátný, který na výstřel z Dickova revolveru
přiběhl, rozžal světla.

Ředitel, slyše co Clifton zamýšlí, velice se ulekl.
Chvění jeho bylo všem nápadné.

Clifton byl horečně zaujat svou myšlenkou, byl
jist, že se nemýlí.

Vyběhl po schodech do druhého patra a jal se
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bedlivě celou chodbu prohledávat. Ostatní jej
následovali.

Otevřel dveře všech místností, nalézajících se v
druhém poschodí, — nikde nenašel nic podezřelého.

Nespokojenost jevila se zřejmě na jeho
výrazném obličeji. Zbývaly již jen jedny malé dveře
na samém konci chodby.

Clifton položil ruku na kliku, když v tom
zastoupil mu ředitel cestu a odtáhnuv mu ruku, řekl
chvějícím se hlasem.

»Zde nenajdete ničeho mr. Cliftone. Věřte mi, a
nepátrejte dále!

»Co to má znamenat?« podrážděně vzkřikl
Clifton. »Proč zabraňujete mi, otevříti tyto dveře?«

»Opakuji, že pokojík je úplně prázdný. Pojďte,
mr. Cliftone, nepátrejte již, zde není ani živá duše!«
prosil ředitel.

»Chci se přesvědčit!« řekl Clifton.
Silou mladého muže odstrčil ředitele, který

rovněž vsí silou zbraňoval mu vejíti a otevřev dveře,
vrazil dovnitř.

»On přece nemůže být zlodějem!« vykřikl
zoufale ředitel.

Pokojík byl prázdný. Všechno ale nasvědčovalo,
že ještě před krátkým časem měl obyvatele.

Bylo to bývalé skladiště, upravené nyní k
obývání,

Clifton rozhlížel se pokojíkem a upřel tázavý
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zrak na třesoucího se ředitele, když dolehlo sem
otevřeným oknem slabé zaúpění.

S výkřikem vrhl se ředitel k oknu:
»Jamesi, drahý Jamesi!« volal.
Clifton nakloniv se z okna, spatřil dole ležeti

muže v kaluži krve. Muž ten byl nápadně podoben
řediteli banky.

Rázem bylo mu vše jasno.
Nerozmýšleje se již, pobídl Dicka a vrátného,

aby mu pomohli nešťastníka odnésti nahoru do
ředitelova bytu. Zároveň poslal pro lékaře.

Opatrně nesli těžce raněného muže a položili ho
na postel.

»Povím vám nyní vše, mr. Cliftone,« tiše,
třesoucím se hlasem řekl zdrcený ředitel. »James je
můj bratr, jsme dvojčata. Miluji jej nesmírně a proto,
když uprchl z vězení, kam byl pro padělání směnek
odsouzen, skrýval jsem ho zde, u sebe. Věděl jsem, že
nenasel bych pro něho lepší, bezpečnější útulek. V
noci nosil jsem mu vše, co potřeboval. Tu noc, kdy
jste mne viděl a pojal proti mně podezření, byl jsem
též u něho. K vůli němu nechtěl jsem, abyste v bance
bydlel. Bál jsem se, že James neujde vašemu bystrému
zraku, že ho vypátráte. Netušil jsem ani ve snu, že
by se mi takovým způsobem za mou lásku odměnil
a přísahám, že jsem neměl nej-menší vědomost, kdo
odnáší peníze z pokladny.«

Slabě zasténav, zavolal umírající svého bratra k
sobě.
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Se slzami v očích přistoupil ředitel k posteli.
»Též mr. Clifton« — vydechl sotva slyšitelně

raněný.
Clifton naklonil se k němu.
» Věřte — umírajícímu — mr. Cliftone,« tiše,

přerývaně mluvil James. »Doznávám — že jsem sám
odnášel peníze — a přísahám — že — můj bratr —
ničeho o tom — nevěděl!« Sebrav poslední svou sílu,
obrátil se k řediteli: »Odpusť mi — bratře« — dále
nemohl. Smrtelná křeč napjala jeho tělo — dokonal.

»Sám se odsoudil!« řekl Clifton.
Vstoupivší lékař mohl konstatovati již jen smrt.
Záhadné tajemství krádeží v »National-Bance«

bylo rozluštěno.
»Jest to přece tak, jak jsem se domníval,«

promluvil Clifton tiše k Dickovi, když opustili
budovu banky. V hlase jeho patrna byla hluboká
soustrast.

Po krátkém čase četl v novinách, že ředitel
»National-Banky« dán do pense. Na jeho místo
dosazen jiný.
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DIAMANTOVÉ ŠPERKY

»V pestrém, dobrodružném životě zlodějů nehraje
vždycky hlavní roli chřestění pout, nehrají ji také
paklíče, revolvery, páčidla a zlodějské svítilny — jest
ješte něco docela jiného, co v tomto zvláštním světě
vysmívá se všemu pořádku: silný, jen zlodějům
vlastní humor!

Na první pohled zdá se toto tvrzení
neuvěřitelné, ne-li nemožné. Ale kdo poznal život
těchto lidiček blíže, přesvědčí se, že humor zlodějů
není naprosto nic nepřirozeného, ba, že v jistém
smyslu jest jim právě přikázán.

Nutno jen pravého zloděje pozorovat, který se
pevně rozhodl, celý svůj život věnovat zlodějskému
řemeslu.

Abych příkladem doložil tvrzení, že humor ve
světě zlodějském vězí, budu vyprávěti malou episodu
ze svých vzpomínek.«

Těmi slovy končil Léon Clifton, a společnost
několika pánů, sedící v příjemné zábavě při
výtečném víně a vonných doutnících, jevila silnou
zvědavost.

Veliký americký detektiv zapálil si nový

27



doutník, položil se pohodlně do křesla, a vypustiv
několik kotoučků dýmu počal:

»Konal jsem často se známým policejním
komisarem studijní vycházky a při té příležitosti
obdivoval jsem se jak tento úředník zasvěcen byl v
řeč i zvyky zlodějského světa. Musím podotknout, že
byl sám velkým přítelem humoru. Byl to »self made-
mann« v pravém slova smyslu. Z prostého strážníka
vyšinul se k důležitému místu policejního komisaře,
který měl jen s »těžkými hochy« co dělat.

Znal všecky jejich úskoky a spády, i historii
každého co nej zevrubněji. Často stačil mu jediný
pohled po vykonané loupeži na místě činu, aby
poznal, kdo loupež spáchal. Pravidelně se nemýlil a
jeho namáhání korunováno bylo výsledkem.

Tento policejní komisař byl velice originelní,
Jeho zamilovaný úskok, pro který se mu kolegové
často smáli, byl, že zločinci, kterého měl vyslýchat,
dal před výslechem dobrou snídani. Vycházel ze
stanoviska — docela správného — že člověk dobře
nasycený je daleko lepší nálady a ochotnější k
vypravování než ten, jehož hladový žaludek
upomíná na nespravedlivé rozdělení statků
pozemských.

Jednoho dne vyloupena byla elegantní vila v
Central-Parku a odcizeny drahocenné zlaté a
stříbrné šperky posázené diamanty, stříbrné stolní
náčiní, krátce vše cenné, co zlodějům do rukou
padlo. Po pachatelích nebylo však nikde ani stopy.

LÉON CLIFTON
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Komisař pracoval již čtyři dny pilně, pátral,
vyšetřoval a neměl dosud nejmenšího příznivého
výsledku.

Tu najednou pátého dne obdržel poštovní
balíček, ve kterém nalézal se šperk bohatě posázený
diamanty, pocházející z loupeže ve vile spáchané. Při
šperku leželo následující psaní:

Vysoce ctěný pane komisaři!
Posíláme Vám diamantový šperk, který jsme ve

vile v Central-Parku vzali a sdělujeme Vám. že jsme
jim byli velice zklamáni.

Jak možno někomu věřiti, když přední kruhy
Společnosti zdobí se simili-diamanty, které pak
poctivým zlodějům padnou do rukou!!!

Vraťte těm lidem jejich ukradený majetek zpět a
vyřiďte jim, že se jej rádi zříkáme, poněvadž by nám
byl jen nepříjemnou upomínkou.

NB. Dvoje hodinky, posázené pravými
diamanty, jdou výteěně.

Nemějte nám za zlé, pane komisaři!

Uctivě se poroučí
Dick a Jack,

kteří také u Vás snídali!

Policejní komisař dal šperk zkoušeti a ukázalo
se skutečně, že místo pravých kamenů zasazeny jsou

DVOJENEC
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falešné, které ovšem pro zloděje žádnou cenu
neměly.

Ale zasláním rozmarného dopisu dopustili se
páni zlodějové přece jen osudné chyby. Jediný
pohled zkušeného komisaře přesvědčil, že dopis
psán byl rukou ženskou.

Prohlédl bezodkladně svou knihu autografů a
nalezl k své největší radosti rukopis staré zlodějky,
který byl úplně stejný s rukopisem, jímž byl psán
dopis.

Tato dáma, dříve slavená zlodějka peněženek,
které nesmírně dovedně dovedla z kapes nic
netušících obětí vytahovat, vzdala se však již před
několika roky tohoto výnosného řemesla a živila se,
jak udávala, šitím klobouků.

To však nevadilo policejnímu komisaři, aby jí
navštívil.

Rychle rozhodnut, zavolal drožku a dal se
dovézti v průvodu strážníka do obydlí »dlouhé
missis«, jak dříve bývala jmenována. »Dlouhá missis«
byla poněkud překvapena návštěvou komisaře, na
kterého se ještě velice dobře pamatovala, ale hleděla
své nápadné překvapení hned vymluvit.

Alice Austinova — tak znělo její pravé jméno
— stála ještě pod policejní dohlídkou a komisař měl
proto plné právo, jít bez ohledu za svým cílem.

Řekl jí přímo, že je spoluvinnicí při velké
krádeži, spáchané ve vile v Central-Parku. Poněvadž

LÉON CLIFTON

30



missis Alice houževnatě všechno účastenství
zapírala, ustanovil se, prohledati její byt.

V malé světničce a k ní přiléhající kuchyni
nenašel ničeho. Všechny skříně otevřeny, žádná
zásuvka nezůstala nepovšimnuta. Prádlo kus po kuse
vyndaváno ze skříní — ale nenalezen ne j menší
zlatý, nebo stříbrný šperk.

Alice Austinova stála u velkých kamen a
přihlížela počínání policejního komisaře s
dobromyslným úsměvem, který svědčil, že je si úplně
jista.

Vidouc, že skříň je již prázdná, řekla:
»Nenamáhejte se, pane komisaři, ujišťuji vás, že

o celé věci nevím docela nic. Neviděla jsem žádné
šperky a také žádný dopis jsem nepsala. Jste docela
na omylu, domníváte-li se, že nemluvím pravdu.
Někdo si z vás udělal dobrý den!«

Komisař upřel svůj ostrý zrak na obličej
vyškolené zlodějky a řekl:

»Jděte přece trochu dále od těch kamen!«
Postřehl hned, že při těchto slovech zrak

»dlouhé missis« nejistě zatékal, ano, viděl, že její
obličej nápadně zbledl.

Pokročil ke kamnům a vytáhl velký popelník
plný popele.

Vysypal obsah jeho na zem uprostřed světnice,
že popel vysoko vzlétal.

Ale co to bylo za zvuk? To padly přece tvrdé
předměty na zem!

DVOJENEC
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Policejní komisař rychle se shýbl a rozhrabával
popel.

Z popele brzy vyhrabal zlaté prsteny a náramky,
náušnice a dokonce jedny hodinky.

Vyhrabal dále stříbrné lžíce, na nichž vyrytý
monogram úplně souhlasil s monogramem, vyrytým
na stříbrném náčiní, ukradeném ve vile v Central-
Parku.

»Nuže, Alice Austinová, o těchto věcech nevíte
také ničeho?« ptal se komisař s vítězným úsměvem.

Co by bylo prospělo »dlouhé missis« ještě nyní
zapírání! Poznala poněkud pozdě, že dopustila se
nevýslovné neprozřetelnosti, když napsala na
vybídnutí svého Jacka dopis a schovala u sebe
ukradené šperky: S bohem, Jacku, s bohem krásná,
zlatá svobodo!

A za malý okamžik odvážel strážník miss Alici
Austinovou v drožce do policejního vězení.

Vzpomínka, vypravovaná Léonem Cliftonem,
společnost velice pobavila.

»Mám takových rozmarných vzpomínek, kdy
humor zlodějů často i překvapí svou originelností, ve
své paměti ještě několik,« řekl Clifton, napiv se vína.

»Vypravujte, vypravujte,« žádala souhlasně celá
společnost.

»Dnes prosím za prominutí, pánové, nemohu se
již zdržet, povinnost mne volá. Ale při nejbližší
schůzce budu vám vyprávět opět veselé historky
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kterým se zajisté zasmějete. Život zlodějský — život
veselý!«

A Léon Clifton podav všem přítomným ruku
na rozloučenou, odešel.
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