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I.

Po trati Pacifické dráhy, vinoucí se jižním územím
Wyomingu, uháněl dlouhý vlak, směrem od
Chicaga.

Když let svůj na krátko zarazil na stanici
Rawlinsu, vystoupili z jednoho vozu tři mužové, v
nichž zkušený člověk byl by hned poznal anglické
turisty.

Všichni měli na zádech po objemném batohu, k
němuž byl připiat svinutý plaid.

Sotva opustili neveliké nádraží, vlak odsupěl
dále.

»Podivno, že Jefferson nepřišel nám naproti,
anebo že aspoň někoho za sebe neposlal!« zahovořil
jeden z turistů, vynikající červeným obličejem a
nápadně světlými licousy i vlasy. »Přece jste mu, mr.
Balmane, poslal z Chicaga telegram, oznamující, že
jsme již na cestě! A vlak nikde se nezpozdil — jsme
zde včas!«

Balman, muž malé, suché postavy, pokrčil
rameny.

»Také já nedovedu si vysvětliti, mr. Skattingu,
nepřítomnost Jeffersonovu! V Rawlinsu přece je
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dosud, o tom svědčí nedávná jeho depeše, došlá nás
v Chicagu. A náš nejnovější telegram obdržel zajisté
již včera! Kdyby byl zatím musil odjeti z Rawlinsu,
přece zbývalo mu dosti času, aby nás o tom
telegraficky zpravil. Depeše byla by nás ve vlaku jistě
nalezla! — Ca vy o tom soudíte, mr. Forgu?« obrátil
se ke třetímu, jenž vynikal postavou i svaly
herkulovskými.

»Odpověď nesnadná!« odvětil Forg. kdyby snad
byl Jefferson zatím onemocněl, přece mohl poslati na
nádraží svého zástupce! Obávám se, že u Jeffersona
událo se něco vážného — snad dokonce úmrtí —
za takových okolností nelze nikomu zazlívati, když
zapomene na přátelskou povinnost !«

»Však se brzy přesvědčíme, co je toho příčinou !«
zvolal maličký Balman. »Do města nemáme daleko!«

Skutečně, ve vzdálenosti sotva anglické míle
bylo zříti domy a domky Rawlinsu, kde již několik let
přebýval anglický vystěhovalec Jefferson.

Tento Jefferson byl z rodiny velice vážné,
zámožné a stýkal se v Anglii přátelsky s muži, které
jsme právě poznali při jejich sestupu na stanici
Rawlinsu.

Skatting, Balman i Forg byli též boháči —
všichni tři dosud svobodní, na nikom závislí. K
Jeffersonovi často docházeli, aby se pobavili s ním,
s jeho milou, vysoce vzdělanou chotí a dvěma
roztomilými hošíky. Neměli Jeffersonovi lepších
přátel nad tyto tři řádné, čestné muže. A přece došlo
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k rozloučení mezi těmito upřímnými přáteli.
Jefferson zaručil se téměř celým svým majetkem za
bratra své choti, jenž vydlužil si veliký obnos, aby
uskutečnil mnohoslibný podnik. Však nehodný
společník švakra Jeffersonova sebral peníze a upláchl
s nimi, neznámo kam. Nezbývalo tedy Jeffersonovi,
než vyrovnati svůj závazek a zbaviti se veškerého
majetku. Tři přátelé sice nabízeli mu svou pomoc, on
však ji nepřijal, poukazuje k tomu, že by jim dluh
nikdy nemohl splatiti, neboť nelze mu očekávati, že
by se kdy zase zmohl.

Bratr mrs. Jeffersonové z lítosti nad ochuzením
svých příbuzných se zastřelil.

Tu došel Jeffersona — právě když ho nejvíce
hnětly starosti o budoucnost — dopis z Ameriky.
Poslal mu jej jeho strýc, jenž asi před desíti roky
vystěhoval se do Ameriky, a o němž Jefferson již přes
rok neměl žádných zpráv. Strýc mu psal, že po
mnohém strádání a svízelích usadil se ve
wyomingském Rawlinsu, kde konečně usmálo se na
něho štěstí. Náhodou podařilo se mu odkrýti v
nedalekých Rocky Mountains ložisko pěkných
drahokamů. Zatajiv svůj nález, odjel s ním až do New
Yorku, kdež jej výhodně zpeněžil. Potom vrátil se
zase do Rawlinsu a otevřel zde obchod, jakého tu
dosud neměli, a jemuž se skvěle daří. Doufaje, že v
pohoří nacházejí se ještě jiné drahokamy, za levný
peníz najal od vlády značný kus horstva, na němž
rostoucí stromy chce káceti a dříví potom
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zužitkovati. K takovému kácení však nedošlo, neboť
strýc Jeffersonův brzy našel zase několik drahokamů,
jež opět tajně prodal. Vykládal v dopise, že pohoří
najal jen proto, aby v případě, že by veřejnost zvěděla
o jeho nálezech, vláda nehlásila se ke svému
majetku. Mělť smlouvou zabezpečeno, že může
užívati najaté části celé, po své vůli — tedy nejen
káceti dříví, nýbrž i stříleti zvěř. Že by tam byly
drahokamy, nikoho nenapadlo.

»Očekávám, že hory mne ještě dále budou
obohacovati, a také doufám, že o mých nálezech
dlouho nikdo nezví, takže můj majetek nebude
nikým ohrožen,« vykládal dále ve svém psaní.
»Vzpomněl jsem si na tebe, milý Dicku i na tvou
rodinu. Já se již neožením, jsem stár — a proto můj
majetek — po mé smrti — připadne vám. Rád bych
tě opět viděl, milý Dicku; nemohu však ani pomysliti
na brzký vvlet do Evropy, neboť trpím žaludeční
chorobou, kterou by dlouhá cesta jenom zhoršila.
Kdybys tedy ty chtěl se ke mně podívati, bylo by mi
to velice vítáno. Při té příležitosti zařídil bych vše tak,
abys jednou neměl žádných obtíží s přejímáním mé
pozůstalosti.«

Tento dopis starého Johna Jeffersona zdál se
bvti Richardu Jeffersonovi spásou. Uradiv se s
manželkou i s přáteli — rozhodl se, že se odstěhu je
do Ameriky, a že bude strýci pomocníkem. V Anglii
nečekalo jej již nic dobrého — snad bude v novém
domově šťastnějším.

LÉON CLIFTON
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Úmysl svůj uskutečnil, a v Rawlinsu zhostil se
všech svých starostí. Strýc brzy po jeho příjezdu
zemřel — Richard Jefferson stal se majitelem jeho
obchodu, jeho peněz na hotovosti, jakož i majitelem
smlouvy s vládou. Občas objevil zase některý
drahokam — a jmění jeho zvolna vzrůstalo. Se svými
anglickými přáteli často si dopisoval a často je zvával
k sobě. Posléze vyhověli jeho přání a odepsali mu,
že podívají se do Wyomingu, aby se potěšili s
Jeffersonovými, jakož aby seznali krásy tamní
přírody.

Když přibyli do Chicaga, zdrželi se tu několik
dní. Odtud poslali Jeffersonovi telegram, že jsou již
na půdě americké a že brzy odjedou do Rawlinsu.

Jefferson týmž způsobem poslal jim své uvítání
a projevil svou radost nad jejich rozhodnutím.
Nemůže prý se už dočkati chvíle, až je sevře v náručí.

A když tři přátelé, vyzbrojeni jako turisté,
vstupovali konečně do vlaku, poslali Jeffersonovi
krátký telegram: »Již jedeme do Rawlinsu — vlakem
číslo 45.750,«

Byli tedy právem velice překvapeni, že Jefferson
nepřišel na nádraží, když přece věděl, kdy dojedou
do Rawlinsu.

Vtom uzřeli staršího, slušně oděného muže, jenž
spěchal po silnici, vedoucí od města k nádraží.

Již zdaleka mával kloboukem.
»Toť jistě posel Jeffersonův!« domníval se

Skatting.
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Nemýlil se.
Muž doběhl k nim, a znovu pozdraviv, otázal se

chvatně: »Pánové přijíždějí z Anglie?«
A když mu bylo přisvědčeno, ptal se dále na

jejich jména a účel cesty.
Neměli příčiny, proč se s tím tajiti.
»Promiňte, pánové,« omlouval se muž, »že vás

vyslýchám jako šerif! Je však třeba opatrnosti. Jsem
první pomocník v obchodě mr. Jeffersona a jeho
důvěrník. Mé jméno jest Wiburne.«

Podali mu ruku, a hned vyzvídali, proč Jefferson
sám nepřišel.

»Všechno vám povím, pánové. Však račte mne
dříve následovati!«

A vedl je směrem — od města opáčným,
vybízeje k největšímu spěchu a stále se ohlížeje.

»Co to znamená, mr. Wiburne?« podivil se
Balman. »Proč nechcete, abychom se odebrali do
města? Proč nás vedete do pustiny ?«

»Hned vysvětlím, pánové. Vsak neotálejte —
nechci, aby vás někdo zhlédl. Měli jste zvláštní štěstí,
že nádraží je právě pusté, a že sem nepřišli lidé
šerifovi!«

»Goddam!« ulehčil si obrovský Forg. »Toť jako
bychom byli zločinci, na které čekají pochopové! Mr.
Wiburne, nedostane-li se nám ihned vysvětlení,
opustíme vás, a půjdeme rovnou k Jeffersonovi!«

»Tím byste si špatně posloužili, pánové!« řekl
Wiburne. »Uznávám však, že moje počínání
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shledáváte podivným; hned vám vše objasním, jen
co budeme v bezpečí. Pověděl bych vám to cestou;
však jenom by nás to zdržovalo. Ujišťuji vás, pánové,
že mám na zřeteli jen náš prospěch, jakož i zájmy mr.
Jeffersona.«

»A kam nás vlastně vedete ?« vyzvídal Skatting.
»V této krajině nalézá se krčma, hojně

navštěvovaná rawlinskými dělníky. Její majitel jest
znám jako muž počestný, a mně jest zavázán díky,
neboť jsem mu jednou prokázal velikou službu.
Učiní vše, oč ho požádám; u něho dostane se vám
z mých úst vysvětlení, po kterém — jak pozoruji —
tolik dychtíte. Báti se nemusíte ničeho, pánové! V
krčmě jest bezpečno!«

»Však bychom se nebáli, i kdyby to byla třeba
loupežnická skrýš!« troufal si atletický Forg. »Máme
výborné zbraně, statečnosti nám také neschází —
běda tomu, kdo by vystoupil jako náš nepřítel.
Půjdeme tedy s vámi, mr. Wiburne!«

Jejich vůdce ustavičně vybízel k pospěchu,
téměř za každým krokem se ohlížeje. Chvílemi
poklekl a přiklonil ucho k zemi.

»Goddam!« zahučel zase Forg. »Čekáte snad, mr.
Wiburne, že nás bude někdo pronásledovati ?«
»Činím tak jen z opatrnosti, pánové. Lépe bude, když
nikdo nezví, kam jste se poděli!«

»To začíná býti velice zajímavé!« prohodil
maličký Balman. »Zdá se, mr. Forgu, že přece jen
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splní se vaše touha, abyste v Americe zažil
překvapující dobrodružství!«

Asi za půl hodiny objevilo se nízké stavení,
skryté v hustém stromoví; nad ním zdvihala se příkrá
skalní stěna, náležející k Rocky Mountains.

»Krčma Spencerova, pánové!« hlásil Wiburne.
»A teď, prosím, abyste se na okamžik skryli v

těchto houštinách. Musím dříve promluviti s
krčmářem, aby váš příchod do jeho domu utajil těm,
kteří snad právě meškají v hostinské jizbě.s

»Ejhle — dobrodružný román ve skutečnosti,« t
usmál se Skatting. »Amerika je přece jen zajímavější
než Anglie!«

Když se uschovali v křovinách, běžel Wiburne
ke krčmě. Vstoupil do prostorné jizby, v níž nebyl
nikdo.

Z vedlejší místnosti vkročil sem tlustý mužík,
kulatého, usměvavého obličeje.

»Aj, mr. Sammy!« ozval se vesele. »Co dobrého
přinášíte ?«

Wiburne nachýlil se k němu a chvíli šeptal.
Krčmář Spencer pochvalně přikyvoval, a jeho

široká ústa roztahoval úsměv až k uším.
»Takoví hosté jsou nám vždy vítáni!« řekl

posléze. »Jen je sem přiveďte, mr. Sammy. Mohou
přijíti veřejně; není zde nikdo cizí!«

Wiburne odkvapil, vyhledal Angličany a sdělil
s nimi, co byl slyšel od krčmáře.

LÉON CLIFTON
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Turisté šli za ním, a brzy nalézali se v jizbě, kde
je krčmář uctivě vítal.

»Prosím pány, aby šli za mnou do útulku,«
vybízel je. »Není zde sice nikoho, jenž by váš příchod
mohl prozraditi; však přece není radno tady dlouho
meškati. Mohl by sem někdo zvenčí vstoupiti a tuto
mr. Wiburne bojí se o vás!«

Angličané ničeho nenamítali.
Spencer vedl je svým bytem, kde seděla jeho

žena. Potom otevřel dveře, vedoucí do sklepa, a
provázen Wiburnem, sestupoval s Angličany po
schodech.

Z opatrnosti uchystali si turisté revolvery. Však
nebylo jich třeba.

Sestup byl ukončen. Spencer odemkl dveře, a
všichni vkročili do temné místnosti. Hned však
rozsvícena lampa, jež ozářila okolí. Byl to neveliký
sklep, nemající oken. Pouze u klenby zel malý otvor,
zvenčí něčím zastíněný.

Ve sklepě stály dva dlouhé stoly, na jednom
hořela lampa. Vůkol nich byly hrubé lavice.

A když Angličané s údivem obhlíželi tuto skrýš,
usmál se krčmář a řekl poněkud rozpačitě:

»Pánové jsou překvapeni. Doufám však, že mne
nezradí, a proto se jim se vším svěřím. V Rawlinsu
je vůbec zakázána jakákoliv hra v karty — sebe
nevinnější. A mnozí z rawlinských obyvatelů — mr.
Wiburne také — rádi si hodí. Ujišťuji vás, pánové, že
se zde hraje spíše pro zábavu, než pro zisk!«
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Balman se usmál.
»My na vaši tajnou hernu nikoho

neupozorníme, mr. Spencerek!«
»Věřím vám, pánové! Jinak bych vás nebyl sem

nikdy uvedl! Mr. Wiburne zaručil se mi za vaši
mlčelivost. A teď jistě si budete přáti malého
občerstvení ?«

Přisvědčili — načež on se vzdálil. Brzy byl zase
zpět, přinášeje vejce na tvrdo, chléb, máslo, sýr, kus
uzeniny a víno.

»A teď nás, mr. Spencere, nechte o samotě!«
žádal Wiburne. »Mám pro pány důležitou zprávu!«

»Nebudete nikým vyrušováni!« ujišťoval
krčmář. a vzdálil se.

Angličané s chutí pustili se do jídla, a ke své
malé hostině přizvali také Wiburna. A když se
nasytili, vybídl Skatting: »Nyní už vyprávějte, mr.
Wiburne!«

LÉON CLIFTON
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II.

Pomocník Jeffersonův zapálil si nabídnutý jemu
doutník, načež zahovořil:

»Mr. Jefferson učinil mne svým důvěrníkem. Od
něho vím, že část horstva byla najata jen proto, aby
v ní byly tajně hledány drahokamy. Často tam
provázím mr. Jeffersdna — a skoro pokaždé objevíme
cenný kámen. Aby snad někdo náhodou přece jen
nezvěděl, kterak mr. Jefferson z najatého místa těží,
jakož aby sám nepokoušel se nalézá, co my hledáme,
má mr. Jefferson ve svých službách čtyři spolehlivé
muže, jimž svěřen úkol, střežiti lesy, a nikoho do nich
nepustiti. Mimo to jsou na obvodu najaté části
výstražné tabulky. Oni mužové střílí zvěř, kterou pak
mr. Jefferson prodává. Také už začali porážeti stromy,
jež svalují do údolí; tam přicházejí dřevaři, kteří
kmeny osekávají a ukládají na střežené místo. Mr.
Jefferson doufá, že dříví jednou dobře zpeněží. Tímto
způsobem zabránil vzniknutí jakéhokoliv podezření.
Strážcové lesů jsou lidé poctiví, však naprosto
nevzdělaní; i kdyby snad odkryli ložisko drahokamů,
nepoznají, jakou mají cenu. Tak jest mr. Jefferson
bezpečen, že nebude okrádán svými lidmi. Strážcové
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v lesích vůbec bydlí; mají tam dva sruby, jež jsou
zásobeny vším potřebným.

— Ale ted’ k věci! Nevysvětlitelným způsobem
rozneslo se včera po Rawlinsu, že mr. Jefferson
obohacuje se drahokamy, jež nachází v najatém
místě. A dnes roznícený zástup oblehl jeho dům a
bouřlivě žádal, aby dal státu náhradu za to, oč byl
zkrácen. Také žádáno, aby byla smlouva s mr.
Jeffersonem zrušena, a stát aby sám těžil z horstva.
Šerifovi nezbylo nic jiného, než aby mr. Jeffersona
zatkl a dopravil do vězení; jinak byl by se rozvášněný
dav snad dopustil na mém zaměstnavateli násilí.
Poněvadž se lidé domnívali, že mrs. jeffersonová je
také spoluvinnicí, musil šerif také ji vzíti do vazby.
Mistress nechtěla opustiti své dítky; svoleno tedy k
její žádosti, aby vzala své děti s sebou. Tak nalézá se
celá rodina Jeffersonova ve vězení!«

Angličtí turisté byli velice pobouřeni těmito
zprávami.

»Jefferson dosud nenabyl občanského práva v
Americe, dosud je anglickým poddaným!« zvolal
Skatting. »Pošlu telegram anglickému konsulovi,
jenž se musí zastati poddaných své královný!«

»Škoda, že jsme nepřibyli do Rawlinsu dříve!«
litoval Forg. »Já bych byl nedopustil, aby ti hamižní
Yankeeové odvlékli Jeffersonovy jako sprosté
zločince do vězení! Náš přítel přece nedopustil se
jiného, nežli že vyzrál na americkou vládu! Vlastně,
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on již jenom převzal dědictví svého strýce — jenom
hlupák netěžil by ze svého odkazu !«

»Však se už přičiníme, abychom Jeffersonovy
dostali z vězení!« sliboval Balman. »Proč však nechtěl
mr. Wiburne, abychom vešli do Rawlinsu, proč nás
překvapil takovým tajemnůstkářstvím?«

»Abych vás uchránil veliké nepříjemnosti, a tím
poskytl vám příležitosti, pomoci mr. Jeffersonovi!«
odvětil Wiburne. »Slyšte mne dále, pánové. Mr.
Jefferson — jak jsem již pravil — se vším se mi
svěřoval. Věděl jsem tedy také, že očekává své přátele
z Anglie. On mi ukázal vaše telegramy; bylo mi tedy
známo, kdy vystoupíte na nádraží rawlinském. V
době, kdy byl mr. Jefferson zatčen, meškal jsem v
obchodních záležitostech v okolí města. Když jsem
se vrátil do Rawlinsu, zvěděl jsem, co se za mé
nepřítomnosti přihodilo. A také doslechl jsem, co
mne nesmírně překvapilo. Ve městě bylo již známo,
že mr. Jefferson očekává přátele z Anglie. Kdo to
prozradil, nevím. Snad svěřil se s tím mr. Jefferson
někomu, nebo snad dokonce vyzradil to někdo z
telegrafního úřadu. Rozlícený lid prý se domnívá,
že oněm Angličanům hodlá mr. Jefferson prodati
drahokamy ze zatajovaných nálezů. Angličané
budou prý zadrženi jako spoluvinníci Jeffersonovi.
Ti, kteří mi o tom vyprávěli, na štěstí mne neznali.
Zmocnil se mne strach, že také mne zatknou. Proto
ušel jsem hned z města. Cestou vzpomněl jsem si na
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vás, pánové, a jsem šťasten, že se mi podařilo dáti
vám výstrahu!«

»Děkujeme vám za vaši péči o nás, mr.
Wiburne!« ozval se Skatting, když pomocník
Jeffersonův ukončil své vyprávění. »Co však dále s
námi zamýšlíte?

Poraďte nám, master; aspoň já jsem ve velikých
rozpacích, co činiti!«

»Jaké pak rozpaky!« zvolal Forg prudce.
»Odjedeme odtud co nejdříve zpátky, vyhledáme
konsula — osobní zakročení bude přec jenom
nejúčinnější a potom se sem vrátíme, abychom
očekávali rodinu Jeffersonovu, jakmile bude
propuštěna z vězení.«

»Tak bude nejlépe!« souhlasil Balman. »V
Rawlinsu čekati nemůžeme, až jak to dopadne;
mohlo by dojíti k politováníhodným událostem.«

»Můj návrh je zcela jiný, pánové!« ozval se
Wiburne. »Pochybuji, že by vláda dala něco na vaše
zakročení u anglického konsula. Hájila by se, že byly
poškozeny její zájmy, otálela by s propuštěním
uvězněných — a jistě by nedošlo k tomu, že by vláda
anglická poslala k vůli Jeffersonovi do Ameriky
výhrůžnou notu! V nejpříznivějším případě budou
Jeffersonovy propuštěni hodně pozdě. A já bych rád
ušetřil jich nepříjemností dlouhé vazby. Napadlo
mne něco. Žalářníka znám jako muže peněz velice
lačného; za peníze učinil by všechno. Odvážím se
tedy do Rawlinsu — přispěním krčmáře Spencera
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snad se mi podaří změnili se k nepoznání. A také
doufám, že brzy naskytne se mi příležitost, abych se
žalářníkem promluvil. Jsem jist, že dá se pohnouti,
aby za odměnu pomohl Jeffersonovým k útěku.
Podezření se sebe jistě dovede svalití; ostatně, ani
by mu to mnoho neuškodilo, kdyby se to na něho
prozradilo — jeť spříbuzněn se šerifem. Já potom
zavedu Jeffersonovy do srubu na horách, kdež je
přestrojíme — krčmář poskytne potřebného obleku
a potom ujdou málo navštěvovanými cestami
horskými přes hranice Wyomingu; v jiném státě
budou už bezpečni, neboť tam jich nevydají. Myslím,
že učiní nejlépe, když se uchýlí do Utahu — mezi
Mormony, kde budou nejbezpečnější. A když budou
na svobodě, vždy dá se lépe hájiti jejich právo. Ke
dráze měli by sice blíže; bojím se však, že tímto
směrem budou jistě stiháni. Že by se uchýlili do hor,
sotva někoho napadne. Vy, pánové, budete je
očekávati ve srubu, a potom je doprovodíte do
Utahu.«

Angličané sice pronesli některé námitky a
obavy; posléze však přece přijali návrh Wiburnův.

»Kde však vezmete peníze, jichž bude na vás
žalářník požadovati?« otázal se Balman.

»Poskytneme je přece sami!« prohlásil Skatting.
»Mr. Wiburne nám oznámí, kolik žalářník

požaduje, a my vydáme jemu ten obnos.«
Wiburne vrtěl hlavou.
»To by znamenalo jen zbytečné průtahy. Zařídím
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to jinak. Mám ve svém bytě značné úspory —
doufám, že žalářník více ani chtít nebude. Snad se
mi podaří dostati se nepozorovaně do svého bytu,
vyzvednu peníze, odevzdám je žalářníkovi; potom
ukážu se ve své skutečné podobě, a jistě budu zatčen.
Tím odpadne podezření, že jsem spolupůsobil při
vysvobození uvězněných. Ve vazbě jistě dlouho
nepobudu — žalářník také mne pustí, zvýším-li
odměnu. Mr. Jeffersonovi bude jím oznámeno, aby
se uchýlil do srubu, kde najde přátele. Možná, že ho
tam potom ještě zastihnu; ne-li, půjdu za ním do
Utahu.«

»Máme tedy čekati zde na Jeffersonovy?« otázal
se Forg.

»Nikoli,« odvětil Wiburne. »Rodina
Jeffersonova zná o mnoho kratší cestu ke srubu;
půjde tedy hned po útěku z vězení po ní. Kdyby měla
zajiti do krěmy, zbytečně by se zdržela.«

»Kdo nás tedy povede na pohoří?« vyzvídal
Skatting. »Cesty neznáme.«

»Kdybych nemusil pracovati na osvobození
Jeffersonových, sám byl bych vám vůdcem,« odvětil
Wiburne. »Doufám však, že krěmář prokáže vám tu
službu; zejména, dostane-li se mu odměny. Zajisté
máte s sebou peníze —«

»Jsme jimi s dostatek zásobeni!« odvětil Balman.
»Až budou Jeffersonovy vysvobozeni a my shledáme
se také s vámi, mr. Wiburne, nahradíme vám ze
svého, co obětujete k záchraně Jeffersonových.
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Nebudete nikdy, jak doufám, litovati své
šlechetnosti!«

Nyní opustil je Wiburne, aby promluvil se
Spencerem. Brzy se vrátil. Krěmář jest ochoten za sto
dolarů zjednati pánům spolehlivého průvodce. Bude
jím jeho žena, která zná dokonale pohoří a které lze
důvěřovati. Sám se nemůže vzdáliti z krčmy, neboť
jest mu starati se o hosty, kteří sem zavítají.

Zanedlouho rozloučil se Wiburne s Angličany;
musí již do města, aby získal co nejdříve žalářníka pro
svůj plán.

Turisté přáli mu všeho zdaru a srdečně stiskli
mu ruku . . .
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III.

Rocky Mountains ve státu Wyoming, zejména ak na
jih od Rawlinsu, mají velice divoký ráz. ysoké hory
prorvány jsou četnými propastmi, jejichž úbočí jeví
se nesmírně srázné. Všude plno lesů — místy jsou
pralesy, jichž sekyra snad dosud nikdy se netkla. Jest
nebezpečno cestovati těmito horami, bez průvodce,
s touto končinou dobře obeznámeného. Proto
vyhýbají se cestující stezkám přes pohoří; jde tudy,
jen kdo nevyhnutelně musí, a to bývají nejčastěji
lovci zvěře.

Dopoledne, jež následovalo po Jeffersonovým
osudnému dnu, zříme po křivolaké stezce, mnohdy
těsně při okraji svérázných úbočí se vinoucí, kráčeti
tři muže, nám již známé.

Před nimi jde stará žena, opatřená vysokou holí
s bodcem.

Je to žena krčmáře Spencera.
Muž tento včera vykázal anglickým turistům

malou světničku v podkroví svého domku, kdež
cizinci přenocovali.

Časně ráno, opatřeni potravinami, opustili
krčmu, zaplativše Spencerovi svůj řád a odměnivše
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jej stem dolarů, za kterýžto obnos uvolila se žena
Spencerova Angličany bezpečně dovésti do srubu na
horách.

Zkušená žena volila takové cesty, že se vůbec
s nikým nesetkali. Bylo s podivem, jak tato osoba,
věku již pokročilého, s mladickou svižností a
neunavností vystupuje na příkré hory, s jakou
opatrností vyhýbá se nebezpečným místům, kde
jediný jen chybný krok mohl přivoditi smrtící pád do
propasti.

Stále bylo slyšeli její hlas, jímž dávala turistům
potřebné pokyny, jakož i výstrahy.

Angličané uznali, že lepšího průvodce sotva by
nalezli. Proto s důvěrou následovali ženu, a v tichosti
se dohodli, že ji za její ostražitost ještě mimořádně
odmění.

Že jich dovede bez nehody do srubu, tím byli
již jisti. Bylo však otázkou, shledají-li se tam již s
Jeffersonovými, nebo přijdou-li snad uprchlíci
později. Nebylo vyloučeno, že se jejich útěk něčím
zdrží; a také naskytla se obava, že snad bude zmařen
anebo že vůbec nedojde k jeho uskutečnění.

Turisté chtěli setrvati ve srubu několik dní,
nepřijdou-li totiž Jeffersonovy. Po ženě Spencerově
vzkážou krčmáři, aby jim podával žádoucí zprávy.
Zmizí-li naděje, že by uvěznění mohli býti úplatkem
nebo lstí vysvobozeni, pak vydají se turisté k místu,
kde by mohli užíti železnice, a vyhledají anglického
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konsula, jenž musí se ujmouti poddaných dosud
anglické královny.

K poledni dostoupili značně vysokých míst,
porostlých hustým lesem.

Na jednom stromě uzřeli tabulku s nápisem:
»Najato mr. Richardem Jeffersonem. Vstup

naprosto zakázán. Les je střežen ozbrojenci, kteří
bezohledně zakročí v případě neuposlechnutí.«

»Takových výstrah jest hojně na hranicích
majetku Jeffersonova,« vykládala žena krčmářova.

»Užili strážcové již někdy moci svého úřadu?«
vyzvídal Balman.

Žena se usmála.
»S počátku se to skutečně přihodilo. Vloudili se

sem někdy zvědavci, které však výhrůžkami zapudili.
Jednou došlo k boji, při kterém byl cizí lovec, jenž
chtěl zde stříleti zvěř, strážců neuposlechl a je svou
zbraní ohrožoval, skolen. Vyšetřování dopadlo ve
prospěch hlídačů; nestalo se jim ničeho.«

»A vy, mistress, nebojíte se sem docházeti?« divil
se Skatting.

Žena se opět usmála.
»Hlídači mne dobře znají, neboť chodívají k

nám na dluh píti. Dovolte, pánové!«
Utrhla velký list, svinula jej, přiložila k ústům

a silně do něho foukla. Zavznělo ryčné troubení, jež
bylo zajisté daleko slyšeti.

»Tak oznamujeme hlídačům svůj příchod,«
vysvětlovala. »Oni totiž někdy poskytnou nám kusu
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zvěře, již pro mr. Jeffersona střílejí. Mohou tak směle
učiniti, neboť jest jim dovoleno, aby své ohniště dle
libosti zásobili zvěří. Nu, a protože všechno
nespotřebují «

Angličané se usmáli. Pochopili, že hlídači zvěří
Jeffersonovou platí svůj řád v krčmě. Neshledávali v
tom nic nečestného. Jefferson nezchudne, ubude-li z
jeho honitby některý kus zvěře!

A za chvíli bylo slyšeti v dáli podobný zvuk.
»Slyšeli mne,« ozvala se žena. »Hnedle vyřítí se

některý z hajných Jeffersonových!«
Netrvalo dlouho, zavzněl praskot houštin — a

brzy poté objevil se hranatý muž, opatřený puškou.
Za ním vyšel druhý ozbrojenec, a hned na to ještě
dva.

»Aj, dnes zříme statečné hlídače všechny
pohromadě!« zvolala žena, a přívětivě kynula
mužům, volajíc: »Dobrý den, pánové!«

»Dobrý den, mistress!« děkovali hlídači drsným
hlasem. »Koho nám to vedete ?«

»Jsou to přátelé mr. Jeffersona!« zněla odpověď.
A tu již zvolal Balman nedočkavě: »Je zde už mr.

Jefferson ?«
»Je,« odvětil jeden z mužů. »S celou svou

rodinou. Jsou v mém srubu a touží již po svých
přátelích!«

»Díky Bohu!« ulehčil si Forg. »Tedy nás k nim již
zaveďte!« naléhal.

»Za čtvrt hodinky jste u nich!« slibovali hlídači.
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»Svůj úkol jsem již vykonala — vrátím se tedy
domů!« prohlásila žena. »S Bohem, pánové!«

»Děkujeme vám, mistress, za vaši námahu!«
ozval se Balman. »Zde přijměte ještě jiné osvědčení
našich díků!«

Vyňal z kapsy tobolku a podal ženě bankovku.
Přijala ji vděčně, poděkovala a rozloučivši se s
přítomnými, obrátila se. Za nedlouho skryly ji
houštiny.

»A teď do srubu!« naléhal Skatting.
Jeden z hajných šel napřed, aby jim ukázal cestu.

Ostatní tři kráčeli podle nich a drsným hlasem
odpovídali k jejich otázkám.

Angličané toužili zvěděti, za jakých okolností
byl proveden útěk Jeffersonových. Hajní však patrně
nebyli do všeho zasvěceni; neboť mohli sděliti jen to,
že Jefferson s rodinou přibyl do srubu dnešního jitra
a že hajným přislíbil velikou odměnu, zamlčí-li, že
Jeffersonovy jsou zde.

Cesta ztrácela se v houštinách čím dále
neproniknutelnějších; však strážcové dovedli ji
učiniti pokud možno pohodlnou.

Pojednou stanul hajný, kráčející vpředu, nad
okrajem hluboké rokle, jejíž hořejší, úzký otvor
téměř úplně byl zakryt křovinami, nahoře bujícími a
své dlouhé, pružné větve do dáli vyhánějícími.

»Tiše!« pronesl tlumeným hlasem. »Zdálo se mi,
jakoby zdola ozvaly se lidské hlasy. Něco takového je
v těchto místech vždycky podezřelé.«
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Pokleknul a nahnul se nad sráz. Jeho druhové
učinili podobně.

»Pánové,« ozval se jeden z hajných, »podívejte se
také, neklame-li mne zrak! Připadá mi, jakoby tam
dole někoho věšeli na stromě!«

Tím byla zvědavost Angličanů podnícena; a
odvážný Forg v duchu již si umiňoval. že přispěje
ohroženému. Proto vytáhl revolver, a sklonil se —
jako jeho druhové — nad propast.

Chvíli hleděli všichni do hloubi; zde zřeli však
jenom hustou spleť zeleni. V propasti bylo nyní
naprosté ticho.

Zdánlivě pouhou náhodou octnul se těsně
vedle každého Angličana jeden ze strážců.

Čtvrtý, jenž stál nachýlen opodál, pojednou se
vzpřímil a vzkřikl: »Hahoj!«

Bleskurychle vrazili jeho druhové do Angličanů
s takovou prudkostí, že turisté pozbyli rovnováhy a
střemhlav řítili se do propasti. Zelená clona, otvor
hlubiny zakrývající, prohnula se, na okamžik se
otevřela, aby propustila těla nešťastníků, načež
pružné větve zase se narovnaly.

V hloubi zaduněly dvě temné rány …
Pojednou zavznělo z úst hlídačů: »Hle, jeden

ještě nespadl! Vidíte ho? Drží se větve!«
Byl to Forg, jenž při nenadálém pádu zachytil se

levicí mohutného keře.
»Střelme po něm, ať taky sletí dolů!« navrhoval

jeden; však druhý jej zadržel.
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»Škoda náboje! Však on se dlouho neudrží! Buď
ho opustí síly anebo vytrhne se tíží jeho těla keř.«

»Pozor!« vzkřikl onen, jenž chtěl střeliti — a
kvapně uskočil.

Uzřel, kterak Forg zdvihl pravici, třímající
revolver.

Než ale druhové postřehli nebezpečí, vypálil
Forg ze své zbraně ránu, jež zasáhla jednoho ze
strážců do čela.

Rozpřáhnuv ruce, narazil na Forga a srazil jej s
sebou.

»Mají oba dost!« zahučeli ubledlí hlídači. »Škoda
Barthona!« litoval jeden.

»Eh, řekneme, že se mu hlídačství znechutilo —
praštil službou a utekl!«

Potom zmizeli v houštinách. Dlouho trvalo, než
zase objevili se nahoře — značně upachtěni a
rozedráni. Však jejich obličeje zářily radostí.

»Peněz plné kapsy!« liboval si jeden. »K tomu
skvosty a pěkné zbraně! Škoda, že se musíme děliti s
našimi přáteli! Vsak my je aspoň o něco ošidíme!«

Spokojeně se usmívajíce, odtáhli vražedníci ….
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IV.

V předním hostinci rawlinském byla shromážděna
četná společnost.

U jednoho stolu seděl nám již známý Wiburne
vedle vážného muže, s nímž rozmlouval se zřejmou
uctivostí.

Vtom vstoupil do místnosti muž, zevnějškem
anglický cestující.

Poněvadž v hostinci věděli, že takoví turisté
neskrblí penězi, byl Angličan se zvláštní péčí
obsloužen.

Druh Wiburnův pojednou vstal a přikročiv ke
stolu, u něhož seděl Angličan, zdvořile ho pozdravil.

»Jsem také anglický poddaný, master,«
představil se. »Mé jméno Richard Jefferson, usedlý v
Rawlinsu.

Cestující projevil potěšení, že shledává se zde s
krajanem, a navzájem pověděl mu své jméno: Eduard
baron z Tutleshiru, cestující pro zábavu po světě!
Hned pozval Jeffersona, aby přisedl k jeho stolu, což
přistěhovalec ochotně učinil, poprosiv barona, aby
dovolil také jeho druhovi se usaditi.
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»Je to můj první pomocník, mr. Wiburne, moje
pravá ruka!« dokládal.

Baron ničeho nenamítal. Za chvíli již seděli oba
rawlinští u barona.

Jefferson doptával se na novinky z Anglie.
Baron mluvil však jen o politice; jiného asi nic ho
nezajímalo.

Jefferson litoval, že baron je z jiného kraje, než
on; tak rád by byl zvěděl něco o známých jemu
místech a lidech.

Pojednou rozpomněl se Angličan na něco.
»Když jsem byl v Chicagu, seznámil jsem se v

tamním hotelu s třemi krajany, kteří se mnou sdělili,
že jedou na návštěvu do Rawlinsu, jsouce pozváni
krajanem, tam usedlým. Teď mi připadá, že tenkrát
jmenovali vás, mr. Jeffersonek

Wiburne náhle se rozkašlal.
»Můj Bože, pak to byli oni!« zvolal překvapený

Jefferson. »Znáte snad jejich jména, pane barone ?«
»Pamatuji se dobře, že se mi představili jmény:

Skatting, Balman a Forg.«
Wiburna chytil zase kašel,
»A že zde ještě nejsou!« podivil se Jefferson.
»Vyjeli snad s vámi, pane barone, z Chicaga ?«
»Vyjeli. Já však v polou cestě jsem vystoupil,

abych zhlédl zajímavou krajinu. Tam zdržel jsem se
několik dní.«

»Několik dní!« opětoval Jefferson s ustrnutím.
»Přece nelze domýšleti se, že také oni někde
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cestu přerušili. Pak ale byli by musili býti v Rawlinsu
již dávno!«

»A neoznámili vám snad, že jsou již na půdě
americké?« ’

»Neoznámili! Dostal jsem jenom jejich dopis z
Anglie, jímž mi oznamují, že podívají se k mé žádosti
do Ameriky.«

Jefferson potřásal hlavou a hned zase řekl:
»Snad tedy přece jen cestou vystoupili a někde

se zdrželi. Můj Bože, aby je byla někde stihla nehoda
!«

Baron se zamyslil. Potom se zřejmým úžasem
zahleděl se na Wiburna, jehož obličej jevil velikou
rozpačitost.

»Oni pánové byli mi velice sympatičtí,« řekl po
chvíli. »Mám času nazbyt. Zdržím se tedy v Rawlinsu
tak dlouho, dokud sem nepřibudou. Budou zajisté
překvapeni, že se zde se mnou shledali; neboť cestou
jsem vůbec nevěděl, že se podívám také do
Rawlinsu.«

»Kdyby se pan baron chtěl ubytovati v mém
domě, prokázal by mi tím velikou radost,« nabízel
pohostinství Jefferson.

»Díky za vaši přátelskou ochotu, mr. Jeffersone!«
odmítal baron. »Mám již zamluvený byt v jediném
zdejším hotelu, kde dnes poprvé přespím.«

»Pak aspoň budete nás hodně často
navštěvovali, pane baronek těšil se Jefferson.
»Provodím vás do hor, kde mám najaté pozemky.«
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»Užiji vaší laskavosti!« sliboval baron.
Ještě dlouho setrvali v přátelském hovoru, při

čemž Jefferson často vzpomněl si svých nezvěstných
přátel.

»Byli boháči — než, jak to mluvím, — jsou
boháči, zvyklí na cesty brati s sebou mnoho peněz.
Můj Bože — v Americe je tolik dobrodruhů!«

»Doufejme, že jich nestihlo nic zlého!« těšil ho
baron. »Kdybyste však déle o nich ničeho nevěděl,
radím vám, abyste se po nich přispěním úřadů
sháněl!«

»To také učiním!« horlivě přisvědčil Jefferson.
Když Angličan odcházel, provodil ho Jefferson

se svým pomocníkem až k jeho hotelu.
Wiburne byl nápadně zamlklý i potom, když se

svým zaměstnavatelem odcházel od hotelu …
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V.

Do krčmy Spencerovy vstoupil prostě oděný starý
muž. S uspokojením rozhlédl se po jizbě, kde byli
přítomni toliko Spencer a jeho žena.

Poručil si nápoj, a požádal krčmáře, aby s ním pil
z téže láhve, k čemuž Spencer ochotně vyhověl.

Neznámý posléze vyzval také ženu, aby k nim
přisedla.

K jejich otázce, kdo jest a odkud, představil se
jim jako John Sullivan z New Yorku a pak jim začal
vyprávěti o svém životě. S cynickým úsměvem
doznal, že proseděl již několik let v žaláři pro zločin.

»I teď ještě jsem nepřítelem zákonů a křivdím
lidské společnosti, jak jen mohu! Do Rawlinsu
přibyl jsem za účelem, abych zde někomu
zazobanému ulehčil. Největší zálusk mám na
Jeffersona a potom na anglického barona, jenž je v
Rawlinsu ubytován a s obchodníkem nápadně se
spřátelil. Nevím ještě, kdy a jak to provedu, avšak
učiním tak jistě! Co jsem v Rawlinsu, slídím stále
okolo těchto dvou mužů. A dnes náhodou vyslechl
jsem něco, co mne nesmírně překvapilo. Jefferson
cekal již delší dobu na příjezd tří svých bohatých
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krajanů z Anglie. Ani však dodnes se nedostavili,
aě onen Angličan tvrdí, že jel už s nimi ve vlaku
z Chicaga směrem k Rawlinsu. Pojali podezření, že
angličtí turisté stali se obětí zločinu. Náhodou přibyl
do Rawlinsu kletý detektiv chicagský, Leon Clifton,
kterému dali za úkol, aby nezvěstnost turistů
objasnil. A jemu se to podařilo! On zvěděl, že
pomocník Jeffersonův, Wiburne, zadržel telegramy,
jež turisté odeslali již v Americe Jeffersonovi a sám
je telegraficky zodpověděl, jakoby to byl učinil
Jefferson. Pozoroval tedy Wiburna a tu seznal, že
pomocník mění někdy svou podobu a dochází do
krčmy Spencerovy! — Hoj, jak se třesete, přátelé!«
ušklíbl se Sullivan. »Tedy přece pravda? — Mne však
se nemusíte báti, já vás neudám! Naopak, budu jen
potěšen, když ten chicagský slídil najde toto hnízdo
prázdné! Proto jsem vás vyhledal, abych vám dal
výstrahu. Jak jsem zvěděl, chystá se Clifton se
Šerifem a jeho idmi dnešní noci přijíti sem, aby
vykonali prohlídku krčmy a vás oba zatkli jako
spoluvinníky Wiburnovy, který jest už ve vazbě!«

»Wiburne zatčen?« vykřikl Spencer ulekán. »Pak
jsme ztraceni! On je mstivý.«

»Aha, bojíte se, že na vás udá vše, co ví, jen aby
dopomohl také jiným ku trestuk ušklíbl se Sullivan.
»Nu, je to tedy padouch! Já býti na jeho místě, o
svých přátelích neřekl bych ani slova! Teď si
vzpomínám, že skutečně jest asi takový, jak ho líčíte!
Osoba, která mi vše prozradila, pověděla mi, že
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Wiburne, když ho odváděli v poutech, hrozně
proklínal a stále vykřikoval: »Však já skoupám ty
ostatní!« Tedy máte vážnou příčinu k obavám. Avšak
přece jen ujdete vězení, když poslechnete mé rady:
uprchněte ještě této noci. Můžete se přestrojili,
ukryti se v okolí nádraží, a vlakem, jenž odjíždí z
Rawlinsu o deváté, ujeti. V té době asi budou vaši
nepřátelé teprve na cestě ke krčmě. Doufám, že jsem
vám svým sdělením prospěl a také doufám, že
nebudete skrbliti. Mé poměry nejsou právě utěšené,
potřeboval bych tak asi stovku.«

»Milerádi vám ji dáme!« zvolala žena.
Krčmář však nedůvěřivě zahleděl se na

Sullivana.
»Čím však dokážete, že jest pravdou, co jste nám

pověděl? Nejste snad podvodník, jenž takovou
smyšlenkou chce z nás vymámiti peníze ?«

»Nevěříte-li, zůstaňte si tedy!« pokrčil Sullivan
rameny. »Přesvědčíte se, že jsem nelhal, až si pro vás
přijdou. Jste-li tak hamižní, že jest vám líto stovky,
nechci od vás ničeho. Dostačí mi vědomí, že jsem
napálil Cliftona, jenž myslí o sobě, že spolknul
všechnu chytrost světa.«

Vtom zazněl venku ryčný zvuk. Manželé
krčmářovi s úžasem na sebe pohlédli. Také Sullivan
jevil překvapení. Vjel pravicí do kapsy a levicí vyňal
doutník, jejž přiložil k ústům.

»Kdo pak se to ozývá ?« řekl krčmář, otevřel
dveře a vyšel ven. Sullivan stoupl si za něho.
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»Nějaký rozjařený člověk!« prohodil Sullivan.
Krčmář neodpověděl. Vrátil se do jizby,

Sullivan také.
Netrvalo dlouho, příchozí stanul v místnosti a s

údivem zahleděl se na Sullivana.
Krčmář obrátil se k tomuto.
»Master, zde jest onen pán, o kterém jste nám

chtěl namluviti, že ho zatkli — mr. Wiburne!«
Pomocník Jeffersonův sebou trhl.
»Já že jsem měl býti zatčen?« vykřikl.
»Vidíš, ženo, že bychom se byli málem stali obětí

podvodníka!« zvolal Spencer. A teď začal vyprávěli
Wiburnovi, co byl doslechl od Sullivana.

Wiburne zbledl.
»Nikoli, přátelé, nejde tu o podvod! Chtěl vás

však přelstiti a tak donutiti, abyste povídali! Přátelé,
tento člověk zajisté není nikdo jiný, než Léon
Clifton!«

Domnělý Sullivan se posměšně uklonil.
»Gratuluji vám, mr. Wiburne, že jste tak

bystrozraký !«
»A ještě něco, přátelé!« volal Wiburne.

»Anglický baron, o kterém vám tento člověk
vyprávěl, je on sám — Clifton!«

»Aj, také jest vám to již známo?« trhl sebou
překvapený detektiv.

»Master,« obrátil se k němu Wiburne. »nejsem
z těch, kteří dají se tak snadno přelstíti! Baron z
Tutleshiru hned se mi jevil podezřelým. Proto jsem
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mu v Rawlinsu věnoval obzvláštní pozornost. Seznal
jsem brzy, že baron opouští svůj byt — často v jiné
podobě a že se stýká nápadně často se šerifem. Hned
jsem v něm vytušil detektiva. Také bylo mi známo,
že onen muž mne stopuje, kdykoli šel jsem do krčmy
Spencerovy. Vy, mr. Cliftone, zajisté netušil jste, že
jsou mi známy vaše spády. Nebojím se vás — vy mi
nikdy nemůžete uškoaiti!«

»A přece!« usmál se Clifton. »Vy jste zadržel
telegramy, odeslané třemi Angličany Jeffersonovi a
jakoby jeho jménem odpovídal jste na ně. Chtěl jste
patrně někam vlákati bohaté turisty a z toho, že v
Rawlinsu dosud nikdo jich neuzřel, soudím, že jste je
zahubil. Mám svědka, jenž vám zle poslouží!«

»Telegrafní posel!« zuřivě vykřikl Wiburne.
»Proč bych tajil!« odvětil Clifton. »Vy mu

neuškodíte a také nebude trestán, že zneužil
úředního tajemství v zájmu spravedlnosti. On se
pamatuje, kdy vám doručil telegramv: jeden z
Chicaga-město, druhý z Chicaga-nádraží. Také
podařilo se mu vyhledati proužky, na nichž jsou
Angličany i vámi odeslané telegramy. On rozumí
značkám a z telegramů vysvítá, že Angličané hlásili
do Rawlinsu svůj odjezd z Chicaga. A na zdejším
nádraží jsou lidé, kteří se určitě pamatují, že zde
vystoupili tři angličtí turisté. Sám uznáte, mr.
Wiburne, že už na základě tohoto můžete bytí zatčen
!«
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»K tomu nedojde!« vykřikl Wiburne a vyňal z
kapsy revolver.

Současně vytáhl Clifton své oba revolvery a
zamířil na Wiburna i na Spencera.

Krčmář vzkřikl úzkostlivě: »Mr. Wiburne,
nestřílejte! Nechci, aby zde byla prolita krev! Taková
stopa nedá se tak snadno vyhladiti. Skolte ho, až
vyjde ven!«

Wiburne však neposlechl. Rychle vypálil na
Cliftona, jenž ale včas uhnul se ráně.

A teď vyšlehl z jeho revolveru blesk — Wiburne
vykřikl — zbraň vypadla mu z prostřelené ruky.

Bleskurychle zmocnil se jí Clifton.
»Chovejte se tiše!« vykřikl. »Kdo se jenom hne,

skolím ho bez milosti!«
Poté přiložil k ústům uměle zhotovený doutník,

jenž byl vlastně píšťalkou.
Pronikavý hvizd zaječel vzduchem — a za chvíli

bylo slyšeti venku dupot.
»Jsme ztraceni!« soptil Wiburne, jenž bolestí

válel se po zemi, zdravou rukou přidržuje si zraněnou
pravici. »Vy zbabělci, vrhněte se na toho špehouna!«

Avšak manželé Spencerovi báli se zbraní
Cliftonových.

Vtom otevřely se dveře — do jizby vrazil šerif s
několika ozbrojenci.

Ve chvíli byli manželé Spencerovi spoutáni:
také Wiburne, když mu byla rána zatímně ošetřena,
dostal pouta.
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»A teď povězte, co jste učinili s Angličany ?«
poroučel šerif.

»Ať si je ten kletý slídil vyčenichá!« vykřikl
Wiburne. »Přátelé, mlčte! Bez důkazů nemohou
nikoho odsouditi!«

Vykonána prohlídka krčmy, při které objevili
přízemní místnost, a v ní úkryt, v němž byly uloženy
peníze, jakož i zlatý prsten s monogramem F.

»Jeden ze zmizelých Angličanů slul Forgk
prohlásil Clifton. »Myslím, že je to jeho prsten!«

Zatčení byli potom dopraveni do Rawlinsu a
uvrženi do vězení. V bytě Wiburnově vykonána
prohlídka, kterou objeveno mnoho peněz, jakož i
drahé skvosty, zřejmě původu anglického. Také zde
nalezeny pomůcky ku změně tvářnosti, a množství
nezpracovaných drahokamů.

Když Clifton uzřel tyto kameny, potřásl hlavou.
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VI.

Příštího jitra navštívil Clifton manžele Spencerovy
ve vězení; podařilo se mu posléze přemluviti je k
úplnému doznání.

Pověděli Cliftonovi, že jsou již dávno ve spojení
s Wiburnem, jenž z opatrnosti docházel k nim v
různém přestrojení. Odhalili, kterak Wiburne
okrádal Jeffersona. On doporučil mu lidi ku hlídání
jeho najatého pozemku — vydávaje je za muže
počestné; vpravdě však jsou to osoby zločinné.
Hlídači tajně slídili po drahokamech, jež Wiburne
naučil je rozeznávati od nerostů bezcenných. Oni
pracovali pro něho, přijímajíce odměnu za nalezené
drahokamy, jež Wiburne shromažďoval ve svém
bytě, aby je v příhodnou dobu zpeněžil. Z hlídačů
a manželů Spencerových utvořil tlupu lupičů, jichž
byl vůdcem. Kdykoli zavítal do krčmy cizinec, o
němž dalo se souditi, že má u sebe peníze, vždy byl
manželi Spencerovými vylákán na pohoří
předstíráním, že tam najde drahokamy. Někteří dali
se tím svésti, načež byli svrženi do nepřístupné
propasti, do které však lupiči hlídači přece jen nalezli
cestu, a tam pak byly mrtvoly oloupeny. Kdo odolal
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lákání, přece jen neušel svému osudu; byl zardousen
v krčmě, obrán o vše, a mrtvola jeho potom tajně
dopravena do zmíněné již propasti. Zlosynové měli
štěstí, že dosud na nikoho z nich nepadl ani stín
podezření. Pak zvěděl Wiburne od svého
zaměstnavatele, že týž očekává návštěvu bohatých
přátel z Anglie. Wiburne hned pojal úmysl zmocniti
se majetku těchto turistů. Zařídil vše způsobem, jenž
byl již dříve vysvětlen. Očekával turisty na nádraží a
sehrál mistrnou komedii. Vymyslil si bajku o zatčení
Jeffersonových a podařilo se mu získati si důvěry
Angličanů, kteří šli s ním ochotně do krčmy, a
potom dali se vylákali též do pohoří, kde je stihla
smrt. Vrahové oloupili své oběti, kořist odevzdali
později Wiburnovi, jenž ji rozdělil mezi zúčastněné,
sám ovšem ponechav si největší díl.

Když zpověď manželů Spencerových sdělena s
Wiburnem, zlosyn jenom zaskřípal zuby.
Nepromluvil ani slova.

Potom vypravilo se do hor mnoho ozbrojenců,
kteří svedli se třemi lesními hlídači Jeffersonovými
tuhý boj, v němž padl jeden ze strážců, ze stihatelů
pak bylo několik více méně zraněno.

Zatčení dva hlídači potvrdili vše, co byli
Spencerovi prozradili. Doznávali, že loupili a
Jeffersona, ve prospěch svůj a hlavně Wiburnův,
okrádali, ke vraždám však nechtěli se hlásiti,
svalujíce vinu na oba mrtvé druhy.

Potom byli vyzváni, aby ukázali přístup do
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hrozné propasti. Sestupu zúčastnil se též Clifton s
Jeffersonem.

V děsné hloubi nalezeny kostry, zpola porušené
mrtvoly, jakož i rozbitá těla čtyř mužů, v nichž
Jefferson dle některých známek poznal své tři
nešťastné přátele, jakož i jednoho ze svých hlídačů.

Poněvadž ze zdravotních ohledů nebylo lze
mrtvoly jinam převézti, byly všechny pohřbeny na
dně rokle.

O několik dní později dal Jefferson upevniti na
straně nad propastí tabulku s nápisem: »V hlubině
spočívají mrtví ubožáci, mezi nimi šlechetní mužové:
Balman, Forg a Skatting, jimž ruce zákeřné uchystaly
zde hrob, tak vzdálený jejich anglické vlasti! Bůh
budiž jejich duším milostiv! Kdo přečte tyto řádky,
nechť vzpomene na nešťastníky modlitbou!«

Když Wiburnovi oznámeno, že také strážcové
lesů na horách se přiznali a že oběti byly již nalezeny,
zvolal divoce: »Vím, že již neujdu odsouzení! Nechť
tedy také Jefferson má co dělati se soudem!«

A nyní prozradil, že Jefferson těžil z vládního f
majetku nálezy drahokamů, o nichž dosud pomlčel.

Následkem toho bylo s Jeffersonem zavedeno
vyšetřování, že obohacoval se na úkor vlády.

Jefferson vyzval do Rawlinsu chicagského
advokáta, Cliftonem jemu doporučeného, aby ho
hájil. Zároveň odeslal anglickému konsulátu
obšírnou zprávu, s prosbou, aby ujal se anglického
poddaného.
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Teprve potom dostalo se do novin, že Clifton
je v Rawlinsu a kterak se zde zase vyznamenal. Bylo
vysvětleno, co ho sem vlastně zavedlo. Clifton
sledoval stopu chicagského defraudanta, jsa
přestrojen za Angličana. Cestou vystoupil z vlaku,
neboť v jistém městě nalezl určitější stopu.
Defraudant však přece mu upláchl. Clifton vypátral,
že odjel k Rawlinsu. Zde podařilo se mu zločince
dopadnouti a zároveň objevil zločinné rejdy
Wiburna a jeho druhů. Následovalo obšírné
vylíčení, kterak postupoval v této záležitosti, kterou
s obvyklým svým zdarem zakončil zatčením
provinilců.

Potom konáno přelíčení s uvězněnými.
Četnými důkazy, jakož i vlastním doznáním
usvědčeni z viny a odsouzeni do těžkého žaláře. Trest
smrti nevyměřen nikomu, poněvadž nebylo lze
stanovití, kdo vlastně obtížil své svědomí
provedením vraždy.

Zabavené peníze uloženy u soudu, rovněž i
drahokamy.

Clifton ponechal zatím dopadeného
defraudanta v Rawlinsu, chtěje se dočkati, kterak
skončí spor Jeffersonův s vládou.

Díky zakročení anglického konsulátu, hlavně
pak obratnosti chicagského advokáta, nemělo
zatajování nálezu drahokamů pro vystěhovalce
nepříjemných následků. Docíleno smírné dohody:
Jefferson vydal vládě polovinu drahokamů a zavázal
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se, že i nadále bude se děliti s vládou, jež sama
ustanovila kontrolora, aby bděl nad řádným
dodržováním úmluvy.

Vděčný Jefferson štědře odměnil Cliftona za to,
že zachránil mu část majetku, jakož i že přispěl k
pomstění smrti nešťastných jeho krajanů.

Spokojen opouštěl Clifton Rawlins, odvážeje s
sebou zatčeného dafraudanta, jehož vydání
chicagské spravedlnosti znamenalo pro něho také
slušnou odměnu.
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