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I.

Slunné jitro plné zářivého jasu probudilo obyvatele
Chicaga ze spánku. Bylo dosud časné, jen tu a tam
objevil se na ulici člověk, jehož starost o denní chléb
vypudila z lůžka.
Málo oživenými ulicemi spěchala žena asi
čtyřicetiletá, oděna domácím šatem, přes který
přehodila veliký, květovaný šátek. Její dobrácký,
rychlou chůzí zardělý obličej jevil velikou
starostlivost.
Nevšímajíc si ničeho kolem sebe zahnula do
postranní ulice, aby si nadešla a stanula konečně,
celá udýchána, před budovou policejního řiditelství.
Vydychnuvši z hluboká, vstoupila do domu a
rychle, pokud to její tělnatá postava dovolovala,
vyběhla po schodech do prvního patra. Zde se
zastavila, rozhlédla se kolem sebe a opět si
oddechnuvši, vstoupila odhodlaně do úřadovny.
Mladý detektiv, mající právě službu, vyšel jí vstříc.
„Co si přejete?“
„Hledám policejního úředníka, s kterým bych
ráda mluvila,“ odpověděla žena přidušeným hlasem,
očima přelétnuvši celou úřadovnu.
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„Mimo mne není dosud nikdo přítomen. Oč se
jedná?“
„Nerada bych, aby se o věci mnoho veřejně
mluvilo,“ rozpačité odpovídala žena. „Jedná se o
mladou dívku, která dnešní noci z našeho domu
zmizela,“ dodávala zvolna.
„O jakou dívku? A z kterého domu?“ pátral
detektiv.
„Ó, nejraději bych mluvila přímo s policejním
řiditelem. Jak jsem řekla, záleží mi na tom, aby vše
zůstalo co nejvíce v tajnosti.“
„Musíte tedy počkat, až řiditel přijde,“ řekl
detektiv, pokrčiv rameny. Nevšímaje si již ženy,
obrátil se k oknu mrzut, že tak málo důvěry je mu
věnováno.
Žena chvíli ještě postála, pak posadila se na
nejbližší židli, přitáhla šátek k tělu a spustila ruce
zase do klína. —
Detektiv bubnoval prsty na okně jakýsi
pochod.
Netrvalo dlouho, začla se úřadovna plniti
úředníky i policejními agenty a konečně hlášen
příchod řiditele.
Žena rychle povstala a přistoupila k úřednímu
sluhovi:
„Prosím vás, ohlašte mne policejnímu řiditeli.
Musím s ním nutně ihned mluviti.“
Sluha pátravě se podíval na ženu, pak mlčky se
obrátil a odešel.
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Netrvalo dlouho, vrátil se opět a posuňkem
vyzval ženu, aby šla s ním. Tato uposlechla.
V bureau řiditele, do kterého ji sluha uvedl,
seděl mimo šéfa ještě jeden pán. Žena, spatřivši, že
není s řiditelem sama, poněkud se zarazila.
„Mluvte jen přímo,“ povzbuzoval ji řiditel,
postřehnuv její roznaky. „Před tímto pánem
nemusíte se obávati. Odkud přicházíte?“
„Z domu mr. Johna Blacka,“ odpověděla žena
polohlasně. „Dívka, která u nás v domě šila, byla
dnes v noci násilně unesena. — Ano, násilně,“
opakovala důrazně, spatřivši výraz nedůvěry na tváři
obou pánů. „Dobrovolně jistě nešla! Děvče musí býti
za každou cenu nalezeno, i kdybych na to měla
obětovati veškeré své úspory.“
Byla ta dívka vaše příbuzná?“ ptal se řiditel,
překvapen rozhodným tónem, kterým poslední
slova pronesla.
„To ne, ale byla mojí chráněnkou; opakuji
znova, že musí býti nalezena! Jenom si přeji, aby se o
věci mnoho nemluvilo.“
„Dobře, učiníme, co jest v naší moci,“
odpověděl řiditel. „Nechtěl byste se toho sám
ujmouti, mr. Cliftone?“ obrátil se k druhému pánu,
který napjatě sledoval rozmluvu, pozoruje ženu.
„Zajisté,“ krátce přisvědčil Léon Clifton.
„O, bude-li hledati mr. Clifton, jsem jista, že
mou chráněnku najde!“ radostně řekla žena.
„Půjdu ihned s vámi do domu mr. Johna
3
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Blacka,“ řekl Clifton. „Roberta Vilsona vezmu s
sebou. Jest to chytrý hoch,“ dodal, podávaje řiditeli
ruku.
Tento přisvědčil a Léon Clifton vyšel z bureau.
Žena jej následovala.
Clifton zastavil se v otevřených dveřích velké
úřadovny, a zavolal detektiva Vilsona.
Mladý muž, s kterým žena hned ráno mluvila,
přiběhl a slyše, že má jíti s Léonem Cliftonem, byl
okamžitě pohotově.
Všichni tři vydali se na cestu.
„Nyní mi ale laskavě povězte,“ ptal se Clifton
cestou, „jak se jmenovala zmizelá dívka a z čeho
soudíte, že neodešla dobrovolně?“
„Mary se jmenovala. Vím jistě, že by nikdy
nebyla sama z našeho domu odešla. A mimo to,
všecko v jejím pokoji nasvědčuje, že nebyla k
odchodu připravena. Unesli ji oknem.“
„Unesli? Koho tím míníte?“
„Nu, slyšela jsem mužské hlasy.“
„Skutečně? Vypravujte mi vše. V kterou dobu
to bylo?“
Asi v půl noci. Usnula jsem právě, ale hluk mne
probudil.“
„Kde jest pokoj váš a kde pokoj miss Mary?“
„V druhém poschodí. Pokoj, který já obývám,
má okna do dvora, pokoj Mary do zahrady.“
„A jaké postavení zaujímáte vy, v domě mr.
Johna Blacka?“
4
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„Jsem jeho hospodyně — on je svoboden.“
„Slyšela jste tedy opravdu dnes v noci mužské
hlasy v pokoji vaší chráněnky?“
„Opravdu, zcela určitě. Vstala jsem také hned,
abych se přesvědčila, co se to děje. Šla jsem ke
dveřím jejího pokoje, které byly zavřeny, a klepala
jsem. V okamžiku bylo všecko ticho. Zavolala jsem
ji jménem, ozvala se, ale neotevřela. Ptala se, co si
přeju. „Slyšela jsem ve vašem pokoji někoho
mluviti,“ řekla jsem.“
„U mne není nikdo, mýlila jste se,“ odpověděla.
Šla jsem tedy opět do svého pokoje a skutečně
neslyšela jsem ničeho. Dnes ráno ale našla jsem
pokoj Mary prázdný a zřejmé stopy nepořádku
svědčily, že se bránila.“
„Pak ale únosci musili dívku oknem shoditi,“
mínil detektiv Vilson, nedůvěřivě se usmívaje
vypravování hospodyně.
„Zedníci, kteří v našem domě opravovali,
zanechali u nás žebřík, který až do druhého poschodí
dosahoval. Tohoto žebříku lupiči použili,“
vysvětlovala hospodyně.
„Myslím přece, že mladá dáma následovala své
únosce dobrovolně,“ se sarkastickým úsměvem
podotkl opět Vilson, netuše, kterak hospodyni
pohněvá.
„Vy mi nevěříte?“ vykřikla. „A přece mohu
přísahati, že bránila se co nejvíce. Vy ovšem toho
nepochopujete, poněvadž ji neznáte.“
5

LÉON CLIFTON

„Byla krásná?“ vmísil se opět do hovoru
Clifton.
„Nevím, každý máme jiný vkus. Mně zdála se
býti velmi krásná.“
„Ví mr. Black o zmizení dívky?“
Rudá záře objevila se na obličeji hospodyně a s
pohledem k zemi upřeným odpověděla:
„Ano, řekla jsem mu to hned časně ráno. Ale
mr. Johna Blacka domácí záležitosti nezajímají.
Přenechává je úplně mně.“
„Zajisté tedy také neví, že požádala jste o pomoc
v tomto případě policii?“
„Ne, a prosím, abyste, pokud možno, s ním
ničeho nesdělovali.“
„Neučinil žádnou poznámku, když jste mu
zmizení děvčete oznámila?“
„Myslím, že jest mu to zcela lhostejné. Svraštil
čelo a řekl krátce, abych ho záležitostmi služebných
ušetřila.“
„Co jste mu odpověděla?“
„Nic, docela nic! Mr. Black není muž, který by
snesl jakoukoli odpověď. Však jsme na místě. Zde
jest dům mr. Johna Blacka,“ řekla hospodyně,
zastavivši se před vysokým, elegantním domem.
Zadními schody vedla hospodyně Léona
Cliftona a Roberta Vilsona do druhého poschodí a
otevřela před nimi dveře pokoje zmizelé miss Mary.
Na první pohled poznal Clifton, že pokoj, do
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kterého vstoupili, nemůže býti pokojíkem obyčejné
švadleny.
Vkusný nábytek, malý psací stůl s různými
uměleckými ozdobnými předměty, vásy naplněné
květinami, koberce a malá knihovnička jej
překvapily.
„Tento
pokoj
byl
dříve
pracovnou,“
poznamenala rychle hospodyně, jíž údiv Cliftonův
neušel. „Mary ale byla tak tichá dívka, jež nikoho
nevyrušovala, takže jsem její lůžko dala do tohoto
pokoje postaviti.“
„Nalezla jste dnešního rána dveře tohoto
pokoje otevřené?“ ptal se detektiv, neodpovídaje na
poznámku hospodyně.
„Ne, našla jsem je zavřené. Vešla jsem těmito
malými čalounovými dveřmi,“ ukázala hospodyně k,
protější stěně pokoje.
Oba detektivové ohlédli se tím směrem.
„Spozorovala jste, že vzala dívka některé z
předmětů s sebou?“
„Ničeho, mimo klobouk a plášť.“
„O, měla-li času vzíti si klobouk, nedovedu si
noční únos představiti,“ poněkud překvapen zvolal
Clifton.
Hospodyně neodpovídala.
„Jak dlouho byla miss Mary v tomto domě?“
tázal se opět Clifton.
„Skoro sedm měsíců.“
„Odkud přišla?“
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„Nevím, nikdy jsem se jí neptala. Mary přišla
jednoho dne sem a prosila o práci. Poněvadž se mi
líbila, přijala jsem ji.“
„Byla jste s ní po celou dobu spokojena?“
„Úplně.“
„Vycházela často, nebo přijímala návštěvy?“
„Nepřijímala naprosto nikoho a nevycházela z
domu.
„Zvláštní,“ bručel Clifton mezi zuby. „Záležitost
jest záhadnější, než jsem se domníval.“
Pokročil k oknu a otevřev je, nahnul se ven. O
poschodí níže přistaveno bylo nízké stavení, z jehož
střechy bylo možno lehce dostati se na terasu a
odtud do zahrady. V tom postřehl bystrý jeho zrak
velké krůpěje krve, které částečně na okně, částečně
na přistaveném žebříku byly patrny. Jednalo se tedy
přece snad o zločin? S neobyčejným zájmem jal se
Clifton zkoumati koberec a podlahu pokoje. S
výkřikem uskočila hospodyně zpět, když jí detektiv i
na podlaze krvavé skvrny ukázal.
„O, můj bože,“ naříkala poděšena, „ti lotři ji
zavraždili! Co si počneme?“
„Můžete mi říci, jaké měla zmizelá dívka vlasy,
oči, barvu pleti, vůbec, jak vyhlížela?“ tázal se
Clifton.
„Obávám se, že to nedovedu,“ odpověděla
poněkud rozpačitě hospodyně. „Zavolám raději
Alici, ta vám vše poví lépe. Byla stále u Mary.“
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S těmi slovy odběhla a vrátila se po několika
okamžicích s hezkým, mladým děvčetem.
„O, Mary byla velice hezká,“ odpovídala rychle
Alice na Cliftonovu otázku, pohodivši koketně
hlavou. „Měla krásnou bílou pleť, tmavé oči a černé
vlasy. Postavy nebyla velké, ale hubené,“ dodala,
zálibně přelétnuvši očima své kulaté formy.
„Souhlasí popis vaší chráněnky?“ obrátil se
Clifton k hospodyni.
„Souhlasí úplně,“ přisvědčila hospodyně, davši
zároveň Alici znamení k odchodu.
Clifton pokročil k veliké skříni a otevřev
zásuvku, zkoumal její obsah.
Pod velkým bílým ubrusem ležel, opatrné
složený, drahocenný oblek z růžového hedvábí,
bohatě jemnými krajkami zdobený, skvostná zlatá
jehlice a kytice rudych růží. V údivu díval se Clifton
na tyto předměty.
„Komu náleží tento hedvábný oblek a ostatní
věci?“ ptal se hospodyně.
„Nemohu vám dáti odpověď. Vím jen tolik, že
Mary tyto věci s sebou přinesla. Z tohoto vidíte, že
nebyla obyčejná švadlena, ale že zažila asi lepších
časů. Nebyla také beze všeho vzdělání.“
Clifton lehce hvízdnul a povstav, prohlížel
důkladně celou komnatu, načež vyšel z pokoje.
Ubíral se po schodech do prvního poschodí, zatím
co Vilson čekal, až hospodyně všechno uzavřela.
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V prvním patře upoutal pozornost jeho
otevřený pokoj.
Nahlédl dovnitř a k svému největšímu údivu
spatřil místo nádherného, elegantního nábytku,
pokoj zcela jednoduše zařízený, v němž nebylo ani
koberce. Jediné, co vzbuzovalo pozornost, byl obraz
ve skvostném, drahocenném rámci. Obraz
představoval podobiznu mladé, krásné ženy, jejíž
ohnivé, tmavé oči zdály se světélkovati.
Clifton vstoupil do pokoje.
Pohroužen zcela v pozorování obrazu, neslyšel
ani, že vešla hospodyně mr. Blacka.
„Toto jest pokoj mr. Blacka,“ zvolala, „mimo
mne nedovolí nikomu sem vstoupiti.“
„Otevřenými dveřmi viděl jsem obraz a chtěl
jsem si jej blíže prohlédnouti,“ omlouval se Clifton.
„Kdo jest tato krásná žena?“
„Sestřenice mr. Blacka,“ zněla krátká odpověď
a zároveň pokročila hospodyně ke dveřím. Clifton
porozuměl tomuto výmluvnému znamení a vyšel z
pokoje.
„S prohlídkou v domě jsme hotovi,“ řekl
Clifton, připojiv se opět k Vilsonovi, který na
chodbě čekal. — „Nepřijde-li děvče samo zpět,
věnuji největší pozornost mr. Blackovi. Leží-li v
celém případě tajemství, musíme rozluštění jen zde,
v tomto domě, hledati.“
„Zdá se, že jste nalezl něco, co mé pozornosti
ušlo, mr. Cliftone?“ ptal se poněkud žárlivě Vilson.
10
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„Nic jiného, než co každý, kdo má oči, musil
viděti,“ se smíchem odpověděl Clifton.
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Leon Clifton rozvinul horečnou činnost v
záhadném případě únosu, který jej velmi zajímal.
Najal si pokoj přímo proti domu Johna Blacka a
sledoval z okna každý pohyb samotářského
gentlemana.
Dověděl se, že mr. Black vzdor obrovskému
bohatství žije velice skromně a jednoduše, nepřijímá
návštěv a jest všeobecně považován za nepřítele žen,
ačkoli je mlád. Nejvýše třicetiletého muže neviděl
nikdo mluviti s mladou ženou nebo dívkou.
Léon Clifton ve dne v noci střežil Johna Blacka,
aniž tento měl o tom tušení, když stalo se něco
zvláštního.
Po několikadenním nepokoji, který Clifton
dobře pozoroval, odešel John Black jednoho rána z
domu a procházel až do večera ulice města, pilně
pozoruje všechny ženy, jež jej míjely. Bylo nade vší
pochybnost jisto, že někoho hledá. Ale nečinil tak
ve skvělé části města, v níž sám bydlil, nýbrž opatřen
revolverem, procházel nejzastrčenější uličky, kde
bydlila různá individua. Často zastavil některého
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kolemjdoucího a položil mu otázku, jíž tento
pokrčením ramen zodpověděl a šel dále.
Clifton, různě jsa přestrojen, napjatě jej
každého rána na těchto vycházkách sledoval a lámal
si hlavu, hledaje rozluštění podivného chování mr.
Blacka.
Konečně jednoho rána postřehl, že John Black
oslovil v jedné z nejšpinavějších uliček mladé děvče,
jejíž celé vzezření ukazovalo, že náleží k nejnižší třídě
vzdor tomu, že vyhlížela dosti neobyčejně.
Clifton povšiml si dobře roztrhaného šátku,
kterým byla zahalena její postava, i špinavého,
děravého košíku, jejž nesla na ruce. Mr. John Black
kráčel ulicí po boku této dívky, živě s ní hovoře, až
náhle se od ní odtrhl a odešel. Dívka zahnula za roh
a Clifton spatřil na hřebíku u dveří krámu nějakého
obchodníka viseti kousek látky z její šatů. Rychle jej
zvedl a uložil.
Druhý den nevyšel mr. Black z domu.
Večer dověděl se Clifton od panské Alice, že
mr. Black chystá se příštího rána na cestu.
„Nyní nutno míti oči stále otevřené,“ řekl si
Clifton. „Věc se stále více zaplétá, snad není
rozluštění daleko.“

14
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Ve stejný okamžik kdy vstupoval mr. John Black na
nádraží do vlaku, následoval jej do téhož vozu
obchodní cestující. Vlak ujížděl a Clifton — neboť
on to byl — stále se v duchu ptal, proč John Black
vlastně vydal se na cestu. Dojeli konečné stanice a
mr. Black i obchodní cestující vystoupivše, odebrali
se do restaurace. —
Mr. John Black žádal hostinského, aby mu za
dobrou odměnu osedlal koně.
Léon Clifton překvapen touto žádostí, stál zde
bez rady. Ale šťastnou náhodou sám hostinský mu
pomohl z nesnází, položiv mr. Blackovi otázku:
„Nejste snad pán, kterého již tři dny očekávám
a který má objednaného koně?“
„Já jsem ten očekávaný,“ odpověděl Clifton
dříve, než mohl mr. Black odpovědíti. „Doufám, že
mi hned koně připravíte. Spěchám, opozdil jsem se o
dva dny.“
Hostinský přisvědčil a v malé chvíli mohli oba
pánové vsednouti na koně.
Léon Clifton z opatrnosti nenásledoval mr.
Blacka, ale odejel jinou stranou. Teprve když John
15
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Black se vzdálil, vrátil se Clifton a následoval svého
předchůdce.
Cesta byla neschůdná a pole, louky i les stále
se střídaly. Konečně dojeli do malé osady, čítající asi
tucet selských stavení. Léon Clifton rozhlédnuv se,
spatřil nedaleko tmavého lesa ještě jeden domek,
úplně od ostatních oddělený. Domek nemohl býti
nic jiného než krčma, ale zdál se nyní úplně
neobydlený. Dveře i okenice byly zavřené, zdi
rozpukány a otlučeny, střecha porostlá mechem.
Clifton sledoval ostrým svým zrakem Johna Blacka,
jenž jel k domku a nic se nedivil, vida jej prohlížeti
revolver. Domek činil odpuzující dojem.
Zvědavost Cliftonova byla nejvýš podrážděna.
Z místa, na kterém stál, viděl velmi dobře jak John
Black dojel k domku a klepal bičíkem na zavřené
dveře. Nedostav odpovědi, objel několikrát domek,
jakoby hledal jiný vchod, načež obrátil koně a
nastoupil zpáteční cestu k hostinci, z kterého vyjel.
Clifton překvapen, díval se za ním. Co přimělo
mr. Blacka k tomuto jednání? Vážil snad dalekou
cestu proto, aby starou, opuštěnou krčmu spatřil?
Že zde leží tajemství, bylo jisto. Ale jaké? V jakém
spojení byl elegantní gentleman s odlehlou krčmou?
Rozhlížev se, spatřil Clifton přicházeti od lesa
mladého hocha. Pokročil mu vstříc s otázkou:
„Komu náleží opuštěný, starý domek u lesa?“
„To je krčma starého Smitha, bydlí v ní se svým
synem. Ó, to jsou zlí muži. Ve velké bance ukradli
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mnoho peněz, byli pak v žaláři, ale podařilo se jim
utéci!“
Žasna, stál Clifton, dívaje se na krčmu, co zatím
hoch odběhl.
To tedy byla skrýš dvou nebezpečných zločinců,
po kterých policie již dávno pátrala beze všeho
výsledku! Ale v jakém spojení je s nimi mr. John
Black?
Takto přemýšleje ustanovil se Clifton za každou
cenu zjednati si přístup do krčmy.
Dojel k lesu, uvázal koně ke stromu a sám
vyšvihl se na strom, jehož větve až k otevřenému
vikýři ve střeše dosahovaly. Přehoupl se lehce do
vikýře a dostal se po schodech dolů do obydlí, jež
obsahovalo pouze nejnutnější nábytek a zdálo se býti
dlouho opuštěno. Však tu postřehl na stole svícen
s poloohořelou svíčkou a blíže ní číslo novin.
Mimoděk sáhl Clifton po novinách a viděl, že byly
tištěny před dvěma dny. Majitelé krčmy byli tedy
ještě před krátkým časem zde, možná, že ještě se v
některém koutě zdržují. Kdyby Cliftona zde zastihli,
jest veta po jého životě.
Revolver drže v ruce, naslouchal Clifton na
všechny strany. Všude panovalo ale mrtvé ticho.
Pojednou však přece se domníval, že slyšel klepnutí
dveří a tento zvuk přicházel z dola, ze sklepa.
Nečekaje déle, nastoupil Clifton zpáteční cestu
vikýřem, vsedl na svého koně a zastavil se teprve na
dvoře hostince.
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Večerním vlakem vrátil se do Chicaga a odebral
se hned k policejnímu řediteli, aby mu oznámil, že
našel skrýš obou hledaných zločinců.
Opouštěje budovu policejního ředitelství,
setkal se s Vilsonem, kterého již několik dní neviděl.
„Přicházíte v nejlepší čas, mr. Cliftone,“ volal
Robert Vilson již z daleka. „Právě přinesli utopenou
dívku, jejíž popis výtečně se hodí na zmizelé děvče z
domu mr. Johna Blacka. Bílá pleť, tmavé oči a menší
hubená postava.“
„Půjdeme se tedy na ní hned podívati,“
odpověděl Clifton a oba vešli do místnosti, kde,
pokryto šátkem, leželo tělo utopené. Vilson hned k
ní přistoupil a odkryl šátek.
„Ó, to není ta, jíž hledáme.“ řekl.
„Z čeho tak soudíte?“ ptal se Clifton.
„Dle barvy vlasu,“ odpověděl detektiv,
zakrývaje opět šátkem mrtvolu. „Pleť, oči i postava
se shodují, ale dívka námi hledaná měla, dle sdělení,
tmavé vlasy. Tato má však neobyčejně krásné vlasy
světle zlaté.“
Clifton usmívaje se, díval se na Vilsona.
„Domníváte se, mr. Cliftone, že Alice
nemluvila pravdu?“ ptal se Vilson, znepokojen
Cliftonovým úsměvem. —
„Dám vám radu, mladý příteli,“ odpověděl
Clifton. „Až budete opět v některém pokoji pátrati
po něčem neobyčejném, a najdete hřeben se zlatě
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plavými vlasy, buďte ujištěn, že vaše Alice ví, proč
tvrdí, že dívka, jež hřeben užívala, měla vlasy černé.“
Překvapen, díval se Vilson na Léona Cliftona,
který klidně pokračoval:
„V této mrtvole poznávám určitě děvče, jejž mr.
Black před krátkým časem na ulici oslovil.“
„Dle čeho ji poznáváte?“
„Dle oděvu.“ S těmito slovy vyňal ze svého
zápisníku malý útržek vybledlé látky a přiložil jej k
šatům utopené dívky. A hle, vzorek i barva úplně
souhlasily.
Pln obdivu, díval se Vilson na Léona Cliftona.
„Chci se nyní dozvědět, kdo jest ta, jež před
námi leží bez života; tuto otázku musí mi mr. John
Black zodpovědít,“ řekl Clifton, opouštěje s
Vilsonem síň, v níž zůstala mrtvá dívka, jejíž
neobyčejně krásné, zlatě plavé vlasy padaly v
bohatých proudech k zemi.
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„Mr. John Black má společnost,“ řekl sluha, otevíraje
dveře Leonu Cliftonovi a Robertu Vilsonovi. „Mám
jej zavolati?“
„Nikoli,“ odpověděl Clifton. „Počkáme, až
hosté odejdou. Ukažte nám pokoj, v němž bychom
nikoho nevyrušovali.“
Sluha uvedl oba pány do malého, bohatě
zařízeného salonku.
„Oznámím přece mr. Blackovi vaši návštěvu,“
řekl s hlubokou poklonou a odešel.
Po malé chvíli opět se vrátil, postavil na stůl
láhev vína a pohárky.
„Mr. Black prosí,“ vyřizoval, „byste si učinili
pohodlí; jakmile mu bude možno, vyhledá vaši
společnost.“ S těmi slovy vzdálil se tak tiše, jak
vstoupil.
Robert Vilson sáhl ihned po pohárku a lahvi,
ale Clifton jej zadržel:
„Nepijte raději toto víno! V podobných
případech nemůžeme býti dosti opatrni.“
Asi za půl hodiny, kdy Robert Vilson netrpělivě
přecházel salonkem, zatím co Clifton klidně seděl v
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křesle, vstoupil mr. John Black a lehkou poklonou
pozdravil oba detektivy.
Léon Clifton vstal ze svého křesla a pokročiv
domácímu pánu vstříc, představil sebe i Vilsona.
„Promiňte,“ řekl poněkud udiven John Black,
„rád bych věděl, čemu děkuji čest vaši návštěvy?“
„Příčina jest dosti důležitá,“ odpověděl Clifton.
„Prosím, zavřete laskavě dveře, abychom nebyli
vyrušováni.“
Překvapen zahleděl se John Black na slavného
detektiva, jehož velmi dobře znal, a mlčky vyplnil
jeho přání.
„Prosím tedy, oč se jedná?“ tázal se krátce,
nabízeje oběma pánům křesla.
„Jedná se o mladou dívku, která před krátkým
časem nevysvětlitelným způsobem z vašeho domu
zmizela.“
„Ach, ano, pamatuji se. Našli jste ji snad?“
„Domnívám se, že ano,“ odpověděl Clifton.
„Reka vrací často své oběti, mr. Blacku!“
„Vskutku!“ vykřikl John Black. „Nedomníváte
se přece, že se děvče utopilo! To by mi bylo líto a
nepochopuji, co by je k tomu dohnalo.“
„To bychom také rádi věděli a proto jsme přišli k
vám, mr. Blacku. Bude vám jistě možno, podati nám
některá vysvětlení.“
„Promiňte,“ odpověděl chladně John Black,
pozvednuv pyšně hlavu, „nemohu vám podati žádná
vysvětlení. Nepamatuji se , ani dost málo na onu
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dívku a nestaral jsem se o její pobyt v mém domě.
Každá otázka v té příčině byla by zbytečna.“
„Pochopuji! Nechci, abyste mi vyprávěl o
poměru, v jakém jste k oné dívce byl, nýbrž rád bych
věděl, co jste s ní před krátkým časem na ulici
mluvil.“
Chladný obličej mr. Blacka nápadně zrudnul.
„Mluvil jsem ovšem před krátkým Časem na
ulici s mladou, chudě oblečenou dívkou,“ řekl,
svraštiv čelo, „ale netušil jsem, že jest to děvče, jež
žilo v mém domě a ještě nyní tomu nevěřím. Ostatně
nechápu, proč obklopen jsem vyzvědači? Co je k
tomu opravňuje?“
„Vaše vlastní chování, mr. Blacku!“
„Aj, tedy jsem byl skutečně sledován? A ne jen
ve městě?“
„Jest jisto, že podnikl jste před několika dny
cestu, abyste navštívil uprchlého zločince Smitha a
jeho syna v jich zpustlé krčmě.“
Hluboký vzdech vydral se z prsou pyšného
muže, jeho obličej nápadně zbledl.
„Chtěl byste mi laskavě říci, z čeho mne
podezříváte, mr. Cliftone?“ ptal se.
„Nemám podezření proti vám, mr. Blacku, chci
vás jen uvědomiti o smrti dívky, s kterou jste byl
viděn a ptáti se vás, můžete-li nám příčinu její smrti
vysvětliti.“
„Ne nemohu, naprosto nemohu!“ určitě řekl
John Black. „Ostatně, víte-li vše tak dobře, zajisté
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také víte, proč jsem ono děvče oslovil — nuže, víte
to?“
„Očekávám vaše bližší sdělení,“ klidně
odpověděl Léon Clifton.
„Domníváte se tedy přece, že máte právo je
žádati. Proč?“
„Poněvadž všechny okolnosti svědčí proti vám.
Dívka, s kterou jste na ulici mluvil, jest tatáž, jež z
vašeho domu zmizela.“
„V tom se klamete!“
„Ah a proč?“
„Poněvadž dívka, o níž mluvíte, měla zlatě plavé
vlasy, ta ale, jež v mém domě bydlila, takové vlasy
neměla.“
„Domníval jsem se, že jste si oné švadleny nikdy
nepovšiml, že vůbec nevíte, jak vyhlížela?“
„Zcela správně. Byla by mi jen tehdy nápadnou,
kdyby byla plavovlasá.“
Clifton se usmál.
„Zde je pramen její vlasů,“ řekl, vytáhnuv ze
svého zápisníku zlatě plavou kadeř.
Třesoucí se rukou sáhl John Black po kadeři.
„Odkud máte ty vlasy —?“ vydechl.
„Z hřebene, jež zmizelé děvče večer před
únosem upotřebilo.“
„To všechno ještě nestačí, mr. Cliftone, abych
byl přesvědčen. Ztrácíme zbytečně čas.“
„Přesvědčím vás tedy ještě jinak, že zmizelá
dívka byla skutečně s vámi ve spojení.“
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„Jsem věru zvědav, jak?“
„Uveďte nás tedy do svého pokoje, mr. Blacku!“
Léon Clifton očekával, že mr. Black bude se
brániti, ale mýlil se. S hlubokou poklonou vedl oba
detektivy k svému pokoji a otevřev dveře, zval je
vstoupiti.
„Jsme na místě,“ řekl, „prosím, vyslovte se!“
Beze slova přistoupil Clifton k skvostnému
obrazu krásné dámy s tmavýma, ohnivýma očima.
„To jest podobizna mé sestřenice,“ lhostejně
podotkl John Black.
Clifton okamžik obraz pozoroval, pak jej sňal
a obrátil. Výkřik překvapení uklouzl rtům Roberta
Vilsona, který napjatě vše pozoroval. Co spatřil, bylo
také neobyčejné. Na zadní straně obrazu byla též
podobizna, ale nikoli ohnivé tmavovlásky, nýbrž
sladká dívčí hlavička s tmavýma, pohádkovýma
očima a bohatými, zlatě plavými vlasy. Neobyčejná
něha oblévala celou tu rozkošnou bytost, oděnou v
šat z růžového hedvábí, bohatě krajkami zdobený.
Skvostná jehlice spínala límec a nescházela ani
kytice rudých růží.
Beze slova stál zde mr. Black, zíraje na obraz.
„Následujte mne, prosím, nyní do pokoje
zmizelé dívky,“ obrátil se k němu Clifton.
John Black mlčky uposlechl.
Léon Clifton vstoupiv do pokoje v druhém
patře, přikročil hned ke skříni a otevřev zásuvku,
ukazoval mr. Blackovi oděv z růžového hedvábí
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pečlivě složený, skvostnou jehlici a kytici rudých
růží.
S výkřikem klesl John Black na pohovku:
„Můj bože, můj bože, co to znamená?“
Vyskočiv opět, volal k velikému údivu obou
detektivů svou hospodyni.
Bázlivě vstoupila a ptala se po jeho přání.
„Kdo byla dívka, jež v tomto pokoji obývala, jak
se jmenovala a odkud přišla?“ ptal se chvatně.
Hospodyně, třesouc se, nemohla promluviti.
„Nuže?“ netrpělivě poroučel John Black.
„Mluvte!“
„Odpusťte, prosím — byla to vaše ubohá choť
— která —“
„0, můj bože!“
„Ano, musila jsem jí slíbiti, že ji nevyzradím.
Chtěla žiti blízko vás, blízko svého manžela. Věřila
pevně, že vrátíte se k ní. Ona vás miluje z celého
srdce. Ach, co jsem já vytrpěla v posledních dnech!
Věděti, že ta milá, něžná bytost padla do rukou
zločinců a viděti vaši lhostejnost a chladnost — ó,
bylo to strašné. Ale, můj bože, co jsem učinila!
Zradila jsem nyní její tajemství! Co jsem učinila!“
„Jen svou povinnost!“ rychle řekl John Black.
„Já miluji svou choť a za pomoci mr. Cliftona
neustanu, dokud ji nenajdu!“
„Vy ji milujete?“ zvolala hospodyně. „Díky
Bohu!“
Dlouho ještě seděli všichni tři pánové v pokoji
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mr. Johna Blacka, radíce se, co nejlépe by bylo
učiniti.
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V.

Této noci nezavřel Léon Clifton ani oka. Byl
přesvědčen, že mladistvou choť Johna Blacka
odvedli oba Smithové, aby z bohatého gentlemana
vynutili peníze.
Jaké to překvapující události se dozvěděl. Mr.
John Black nebyl svoboden, byl ženat s rozkošnou
plavovlasou dívkou a tato byla dcerou starého
zločince Smitha a sestrou jeho zločinného syna.
Musí nyní za každou cenu obou Smithů se
zmocniti a krásnou choť mr. Blačka z jich rukou
osvoboditi.
Ustanovil se, hned ráno dorozuměti se s
policejním ředitelem a vydati se na cestu k osamělé
krčmě Smithově. Doufal, že v domku všechny tři
hledané osoby najde. Roberta Vilsona vezme s
sebou, mimo něho, ještě tři policisty.
Mr. John Black přál si též výpravy se zúčastniti,
k čemuž Léon. Clifton ochotně svolil.
Ještě téhož dne vstoupila celá společnost do
vlaku a po několikahodinné jízdě vystoupila opět na
konečné stanici; odebrala se do hostince, v němž
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John Black i Léon Clifton před krátkým časem
bytovali.
Bylo nutno jednati velmi opatrně a proto se
Clifton ustanovil, vniknouti nejdříve sám, provázen
pouze Vilsonem, do krčmy. Ve vhodném přestrojení
vydali se na cestu.
Koňmo dojeli až k lesu, zde ale uvázali koně ke
stromům a nastoupili pěšky cestu ke krčmě.
Bylo již pozdě k večeru, když zastavili se před
osamělým domkem.
Robertu Vilsonovi prudce tlouklo srdce, ale
Léon Clifton zachoval úplnou chladnost a klid.
Ruku v kapse, v níž uložen byl nabitý revolver,
ostražitě ohlížeje se na všechny strany, zaklepal
odhodlaně na zavřené dveře.
Nic se neozývalo, jen z lesa zahoukala sova.
Clifton zaklepal znovu, silněji.
Po malé chvíli ukázalo se skulinou u dveří
světlo, bylo slyšeti pomalé, šoupavé kroky a konečně
otevřely se dveře.
Před oběma detektivy stál starý Tom Smith,
uprchlý, dlouho hledaný zločinec, jehož Léon
Clifton ihned poznat j
„Co si přejete?“ ptal se nevlídně příchozích.
„Rádi bychom nocleh ve vaší krčmě a možno-li
vám, něco k jídlu. Zbloudili jsme a nyní nemůžeme
se již na další cestu vydati, jsme příliš unaveni,“ řekl
Clifton.
Starý zločinec nedůvěřivě díval se na příchozí.
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„Můj domek není již dávno krčmou,“ řekl
zamračeně, „a nocleh nemohu vám dáti, nemám
místa.“
„Zaplatíme vám dobře.“
Blesk zakmitl se při těchto slovech v očích
starého zločince, ale ihned zase uhasnul.
„Vejděte tedy,“ řekl, ustupuje z cesty.
Léon Clifton i Robert Vilson vešli do síně,
načež starý Smith ihned dveře za nimi opět uzavřel.
Vedl je úzkou chodbou a otevřev před nimi dveře do
prostranné, slabě osvětlené světnice, zval je dále.
Vstoupili, ale na prahu oba se zastavili. Při
otevření dveří pozdvihla se z nízké stoličky u kamen,
na které seděla, mladá dívka, tak neobyčejné krásy,
že oba mužové v údivu na ní se zahleděli. Něžná,
štíhlá postava, bledý, jemný obličej v rámci
bohatých, zlatě plavých kadeří a tmavé, veliké,
pohádkové oči, dodávaly jí zvláštního kouzla.
Léon Clifton sotva potlačil své radostné
vzrušení, vida před sebou mladistvou choť Johna
Blacka.
„Jdi, Mary a připrav pro tyto gentlemany něco
k jídlu a pokoj. Zůstanou u nás přes noc!“ poroučel
Tom Smith.
Beze slova odešla mladá dívka.
V tom otevřely se dveře a jimi vstoupil mladý
muž v oděvu úplně promočeném, v ruce síť plnou
ryb.
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Ostře pohlédl na hosty a aniž by promluvil,
svlékl svůj kabát a jal se jej u kamen sušiti.
„Jdi, pomoz Mary připraviti pokoj, tito pánové
zůstanou dnes u nás,“ obrátil se k němu Tom Smith.
„To ona již sama zastane,“ mrzutě odpověděl
mladý muž.
Starý Smith svraštil čelo a pohlédl na mladého
muže s takovým výrazem, že tento ihned hodil kabát
na lavici a vyšel ze dveří.
„To je váš syn?“ ptal se Vilson.
„Ano, můj syn,“ přisvědčil muž, „a děvče, jež
jste viděli, jest moje dcera. A odkud vy přicházíte?“
„Z Chicaga.“
„Hm, Chicago je velké město a peněz je tam
jako plev,“ podotkl starý Smith, hladě své dlouhé
vousy. Přitáhl svou židli ke kamnům a nacpával si
dlouhou dýmku.
Netrvalo dlouho, přinesla Mary jednoduchou
večeři, Léon Clifton předstíral však velikou únavu a
chtěl jísti ve vykázané světnici k noclehu.
Beze slova vzala dívka opět do jedné ruky jídlo,
do druhé rozžatou svíčku a vedla oba nocleháře do
místností pro ně určené.
Zvědavě rozhlíželi se po světnicí, do níž
vstoupili.
Mladá dívka postavila večeři i svíčku na stůl a s
přáním dobré noci odešla.
Oba detektivové jídla se ani nedotkli. Clifton
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bedlivě prohlédl celý pokoj opatřený nejnutnějším,
starým nábytkem, uzamkl dveře a shasil svíčku.
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Neulehli však, nýbrž přemýšleli, jakým způsobem by
se dorozuměli s Mary a zmocnili se obou zločinců.
Ustanovili se, že Vilson podstrčí Mary lístek,
aby věděla, že John Black je na blízku, po té hned
odejdou a vrátí se sem opět příštího dne s policisty i
s Johnem Blackem. Zatknutí obou zločinců bude pak
již jen dílem okamžiku.
V tom uslyšel Clifton slabounký šramot, který
méně cvičenému uchu detektiva Vilsona ušel.
Vyskočil, přitisknuv Vilsonovi ruku na ústa a
naslouchal. V tom okamžiku osvětlil z mraku
vypluvší měsíc postavu mladé dívky, vstupující
malými postranními dveřmi do pokoje.
Byla to Mary. Dveře, jimiž vstoupila, ušly
Cliftonově pozornosti.
„Rychle se připravte,“ zvolala přidušeným
hlasem, „a pojďte se mnou. Nejste zde v bezpečí.“
Clifton úžasem nebyl mocen odpovědi.
„Nuže rychle, rychle, nesmíte zde za žádnou
cenu zůstati. Jde o váš život a nechci, aby vaše krev
padla na mou hlavu. Vyvedu vás odtud.“
,,Ale-“
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„Tiše!“ přerušila jej Mary, naslouchajíc.
„Vezměte své věci a půjdeme. Jen rychle, rychle!“
Nenamítaje již ničeho, poslechl Clifton a vzal
svůj klobouk. Vilson učinil totéž.
Mary otevřela dveře a tiše vyšla první do síně.
Oba detektivové ji následovali, držíce každý v ruce
svůj revolver.
Neslyšitelně dostali se za pomoci Mary až k
domovním dveřím a tato chtěla otevříti. V tom
okamžiku vypadl jí klíč z ruky a způsobil na dlážděné
podlaze hluk.
Současně otevřely se dveře velké světnice a jimi
vyhlédl starý Tom Smith.
„He, hola, Bobe! Rychle sem!“ vykřikl,
pochopiv, že Mary chce cizince zachrániti.
V okamžiku vyřítil se Bob Smith ze dveří a dříve
než mohl Clifton vystřeliti, uhodil jej železným
sochorem do hlavy. Rána však nedopadla. Vilson
rychlostí blesku ji odrazil a současně vystřelil ze
svého revolveru. —
Nastal zuřivý boj, při němž Mary zakrývala si
rukama oči. Zlořečení otcovo padalo při tom na její
hlavu.
V nejhroznějším okamžiku ozvalo se bušení na
domovní dveře — po chvíli se tyto s velikým
praskotem otevřely — mr. John Black se třemi
policisty vřítil se dovnitř.
Dílem několika okamžiků byli nyní oba zločinci
spoutáni a Leon Clifton obrátil se k Johnu Blackovi:
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„Jaká šťastná náhoda přivedla vás právě v
nejhorší chvíli nám ku pomoci?“
„Chtěl jsem co nejdříve viděti svou choť a proto
odebral jsem se za vámi. Chtěli jsme noc ztráviti v
lese, když slyšeli jsme výstřely z krčmy. V obavě, že
děje se něco neobyčejného, vnikli jsme dovnitř a
jsem šťasten, že právě v nejvyšší čas,“ vysvětloval mr.
Black. „Nyní bych ale rád viděl svou choť —“ dodal,
ohlížeje se. —
Mary, spatřivši svého otce a bratra spoutaného,
spatřivši svého manžela, uprchla do světnice, ze
které byla oba detektivy vyvedla, chtíc jejich život
zachrániti.
John Black hledaje ji, vstoupil do světnice, v níž
Mary s bušícím srdcem, v úzkostech čekala, co se
dále stane.
John Black spatřiv ji, zůstal na prahu s
otevřenou náručí státi.
Než Mary se nepohnula, vzdor tomu, že její
srdce letělo mu vstříc.
„Ach, rozumím,“ řekl John Black, nechaje rámě
opět klesnouti. „Musím získati dříve tvé odpuštění,
než budu moci doufati —“
„O, ne, ne,“ přerušila jej tiše. „Přicházíte ke mně
a to mi úplné stačí. Ale kdybyste někdy opět mi
vyčetl rodinu, ze které pocházím —“
„Já tobě vyčítati, Mary? Nikdy již, nikdy! Jako
tvůj manžel přicházím k tobě, Mary, chceš, můžeš mi
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odpustiti? Svou láskou chci opět získati tvou lásku,
neboť jsi mi dražší, než veškeré statky světa.“
S nevýslovně sladkým pohledem obrátila se
Mary k němu, ale svou ruku do jeho nevložila.
„To pravíte mi nyní, v hodině, kdy můi otec a
můj bratr leží spoutáni, poněvadž jsou usvědčeni ze
zločinu?“
„Pravím to v hodině, kdy jsem svou bolestně
oplakávanou ženu po dlouhé době opět naleznul. Mé
srdce zná jen volati: „Buď mi vítána!“
Šťastný úsměv přelétl něžný obličej Mary, ale
přece ještě váhala.
„Jsem pouze žena, Johne, ale dosti silná, abych
snesla další naše odloučení, zachráním-li tím čest
jménu — jež je mi drašší než můj život.
„Nikdy bys takto nemluvila, kdybys mne více
milovala, Mary!“
„Jen bůh sám ví, jak velice tě miluji. Budu na
tebe stále mysliti, ale poněvadž tě miluji, nemohu
připnouti okovy na tvé ruce pro celý život. Nerada
jsem odcházela z tvého domu, ale musila jsem je
následovati, abych té zachránila.“
„Jak, ty jsi šla s témi zločinci dobrovolné, abys
mne zachránila?“
„Nezbývalo nic jiného. Kdyby mne byli
zavraždili, komu by na tom záleželo?“ něžně řekla
Mary.
„O, nikdy nezapomenu, co jsi pro mne učinila.
Zanech již všech pochybností — budeme šťastni!“
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A otevřel znova náruč, do níž se Mary,
nevýslovné Šťastna, vrhla.
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