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I.

Dle úsudku Léona Cliftona byl v letohrádku uložen
dynamit, jímž měla snad býti villa vyhozena do
povětří, až by ji byli zlosynové navždy opustili. A
při tom měl zajisté zhynouti dr. Clifton. Stará žena
asi věděla o dynamitu — a když zločinná společnost
vstoupila v noci do sklepa, stařena přivodila výbuch,
jenž zahubil ji i zlosyny.

Tajemný případ Cliftona mladšího ještě dlouho
byl přetřásán ve společnostech. Policie sice snažila se
uvésti do něho více světla; avšak nezdařilo se jí to.

Sám Léon Clifton posléze uznal, že případ ten
zůstane asi navždy skutečně tajemným, ne zcela
vysvětleným…

Co zdrželo otce od návratu domů? Aby tak jej
bylo stihlo neštěstí!

Přece však snažil se utěšiti myšlenkou, že otec
něco vypátral a to jej dosud zdržuje mimo dům.

Před chvílí ptala se mrs. Cliftonová syna, je-li
mu snad známo, kde otec tak dlouho mešká.

Dr. Léon odpověděl jí nepravdou, že otec, vrátí
se již co nevidět.

Mrs. Cliftonová již nevyzvídala. To jí stačilo.
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Byla už zvyklá časté nepřítomnosti svého chotě; také
věděla, že syn poslední dobou je zasvěcen do všech
záležitostí otcových, a že oba o nich neradi se svěřují
třetí osobě.

Poněvadž dr. Léon dovedl před ní zachovati
klid, ani ji nenapadlo, že syn vlastně je zmítán
velikými obavami.

Clifton mladší čekal ještě půl hodiny. Potom
vzal svrchník a klobouk a chystal se vyjíti z domu.
Navštíví policejního ředitele, není-li snad jemu
známo, proč otec tak dlouho nepřichází.

Vtom vkročil sem sluha, jenž ohlásil, že jakýsi
muž přeje si mluviti s panem doktorem.

„Neřekl, co chce?“ otázal se Clifton mladší.
„Pravil jen, že musí mluviti pouze s panem

doktorem.“
„Tedy jej sem přiveďte!“ svoloval dr. Léon.

„Zajisté je to posel otcův! Co asi přináší: dobrou
zprávu, či neblahou?“

Za nedlouho vkročil sem slušně oděný muž,
obličeje docela všedního.

„Bylo mi nařízeno, abych toto psaní odevzdal
jenom panu doktoru Cliftonovi“, ozval se muž, a
podal mu zalepenou obálku, bez nadpisu.

Poněkud chvějící se rukou rozřízl dr. Léon
obálku, a sotva nahlédl do psaní, hned poznal
rukopis otcův. Když přečetl dopis, jeho obličej velice
se zasmušil.

„Hned půjdu s vámi!“ obrátil se k poslovi.

LÉON CLIFTON
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„Račte prominouti, pane doktore“, omlouval se
muž, mám ještě jinou cestu “

„Tedy vás nebudu zdržovati!“ řekl Clifton
mladší. „Vzkazovat po vás nebudu ničeho, neboť tam
budu dříve než vy!“

Podal muži peníz jako odměnu a zároveň s ním
vyšel z domu.

Hned však zase se vrátil. Vyhledal domácího
sluhu.

„Řekněte mistres, že mne mr. Clifton povolal k
sobě. Doufám, že se brzy vrátíme.“

Potom vyšel na ulici. Posla zde již nezahlédl. Na
nej bližším stanovišti najal si povoz.

„K sanatoriu doktora Holmana!“ nařizoval
kočímu. Pojedete-li co nejrychleji, dostanete
dvojnásobnou taxu!“

„Poletíme jako elektrika!“ usmál se vozka a začal
práskati do koní.

Za rychlé jízdy vytáhl dr. Léon z kapsy otcův list
a znovu jej pročítal.

„Milý synu, v noci mne stihla nehoda. Padl jsem
prudce na ulici a nemohl jsem vstáti. Náhodou
vracel se do nedalekého sanatoria Holmanova tamní
sluha, nalezl mne a donesl mne do ústavu. Dr.
Holman konstatoval u mne hernii a hodlá mne
operovati. Jsi také lékař; bylo by mi tedy milé, kdybys
doktoru Holmanovi asistoval. Zatím nezmiňuj se
nikomu — ani matce — kde jsem a co mne stihlo.

TAJEMNÝ PŘÍPAD CLIFTONA MLADŠÍHO
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Nechci, aby se zbytečně polekala. Snad to přec jen
nebude tak zlé, jak se doktor domnívá. Přijď ke mně
ihned po obdržení tohoto dopisu, jejž ti posílám po
zřízenci ústavu!

Léon Clifton.“

„Ubohý otec! povzdechl si dr. Léon. „Kromě
bolesti bude ještě trápen myšlenkou, že dlouho musí
se oddati nečinnosti. Že jen mne včera nevzal s
sebou! Snad by se to neštěstí nebylo přihodilo!“

Konečně stanul kočár před sanatoriem
Holmanovým, jež nalézalo se na obvodu města, stojíc
úplně o samotě.

Dr. Léon zaplatil kočímu a ten odjel.
Clifton mladší zazvonil. Brzy otevřela se železná

vrata a vousatý vrátný ptal se jej, čeho si přeje.
„Jsem doktor Clifton — jdu k panu doktorovi

Holmanovi!“ řekl dr. Clifton mladší.
Vrátný vedl jej širokou zahradní cestou ke

vchodu budovy.
„Třetí dvéře v přízemí vlevo“, poučoval

návštěvníka, načež se vrátil do svého domku,
nedaleko zahradních vrat.

Dr. Léon otevřel domovní dvéře a vkročil do
označené místnosti, jež byla čekárnou.

Zde seděl elegantně oděný muž, jež měl
chorobně žlutý obličej.

Poděkoval k pozdravu doktora Léona, a když
tento usedl, zahovořil elegán: „Ten doktor dá si na

LÉON CLIFTON
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čas! Čekám zde již půl hodiny a on se dosud
neukázal!“

Vtom přistoupil k doktorovi a přiblíživ obě ruce
k jeho hlavě, zvolal: „Leze vám po vlasech ohyzdná
housenka, master!“

Clifton mladší sáhnul si ke hlavě. Vtom však
mu klesla ruka — zavřel oči . . .

Elegán dotýkal se špičkami prstů jeho skrání a
potom dlouho šeptal.

Konečně položil doktoru Léonovi ruku na
hlavu, načež vyšel ven.

Když mu vrátný otvíral, elegán zabručel: „Pěkný
je tu pořádek! Raději půjdu jinam, kde člověk
nemusí tak dlouho čekati!“

„Což pan doktor ještě není dole?“ podivil se
vrátný.

„Kdyby tam byl, byl by jistě už vyšel do čekárny!
Jinde naleznu jistě více ochoty!“

Opustil sanatorium a kvapně se vzdaloval.
Vrtě hlavou, pohlížel za ním vrátný. Náhle jej

napadlo, jestli ten muž nedopustil se zločinu. Což
aby byl usmrtil doktora, případně též druhého
návštěvníka ?

Vběhl do domu a stanul u dveří čekárny.
Vtom zaslechl povědomý hlas svého velitele:

„Račte dále, pane kolego!“
Bylo slyšeti kroky, pak vrzly dvéře pokoje

lékařova.
Tím byl vrátný upokojen. Přece však ještě

TAJEMNÝ PŘÍPAD CLIFTONA MLADŠÍHO
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pootevřel dveře čekárny a nahlédl dovnitř. Nebylo
zde nikoho. Za dveřmi druhé místnosti bylo slyšeti
nesrozumitelný hovor dvou osob.

„Nic se nestalo!“ utěšil se vrátný a zašel do
svého obydlí. „Ten nakvašený měl ještě chvíli sečkat,
a byl by odtud neodešel bez porady!“

Zatím nabídl dr. Holman, starý již, holohlavý
pán, jehož obličej jevil té chvíle jakousi zemdlenost,
ospalost, což bylo zvláštní náhodou viděti též v
obličeji Cliftona mladšího — návštěvníku křeslo, a
sám se také posadil.

„Nebyl jste ještě v mém ústavě, pane kolego“,
zahovořil majitel sanatoria. „Přejete si snad
prohlédnouti jeho zařízení?“

„Nikoli, pane doktore. Jdu se podívat na otce!“
„Na otce?“ opakoval dr. Holman s úžasem.

„Nerozumím vám, pane kolego!“
„Přece jest můj otec od uplynulé noci u vás v

ošetřování!“ zvolal dr. Léon.
„Váš otec? U mne?“ žasnul dr. Holman. „Pane

kolego, toť zajisté omyl. Já jsem mr. Cliftona vůbec
už dlouho neviděl!“

Dr. Léon vytáhl z kapsy otcův list a podal jej
lékaři.

Ten pročetl písmo s ustrnutím, stále vrtě
hlavou. „Zajisté mystifikace!“ prohodil posléze.
„Svou ctí dokládám, že zde mr. Clifton není a že
vůbec není mi ničeho známo, že by byl utrpěl úráz.

LÉON CLIFTON
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„Jste však jist, pane kolego, že to psal skutečně váš
pan otec?“

„Znám dobře jeho rukopis“, odvětil dr. Léon.
„Pak bych vám radil, pane kolego, abyste tento

dopis předložil policejnímu řediteli.“
Dr. Léon omluvil se Holmanovi, podal mu ruku

a odešel.
Majitel sanatoria vrtěl hlavou, když jej uzřel

kráčeti zahradou.
„Doktor Clifton jeví se mi tak podivným —

skoro bych řekl, že není příčetný!“ zahučel. „Hledá
zde svého otce, a když zví, že zde není, ani posuňkem
neprojeví,, že by měl o něho starost. Toť opravdu
nevysvětlitelné ! Jsem zvědav, co se z toho vyklube!“

TAJEMNÝ PŘÍPAD CLIFTONA MLADŠÍHO
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II.

Téhož dne odpoledne vstoupil detektiv Léon
Clifton velice rozčilen do pracovny policejního
ředitele.

„Stalo se něco?“ kvapně otázal se mr. Walking,
povšimnuv si nápadné změny v obličeji Cliftonově.

„Bojím se, že mého syna stihlo neštěstí!“
vypravil ze sebe Clifton. „Ráno odešel z domu a
dosud se nevrátil.“

„A to vás tak postrašilo, mr. Cliftone?“ podivil
se ředitel. „Vždyť přece doktor Clifton kráčí ve
vašich šlépějích! Zajisté šel za svým dobrovolným
povoláním!“

Clifton potřásl hlavou.
„Jisté okolnosti vzbuzují ve mně podezření, že

bylo na nás něco uchystáno!“
„Tedy vyprávějte!“ netrpělivě vybídl jej mr.

Walking.
„Včera byl jsem v hostinci Haldově a setrval

jsem tam až do půlnoci“, zahovořil Clifton.
„Nenápadně pozoroval jsem malou společnost,
kterou už dávno podezřívám z obchodování s
lidským masem — totiž s děvčaty. Nepodařilo se mi
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však nic zjistiti. Za tu dobu vyšel jsem dvakrát do
dvora — a v mé nepřítomnosti namíchal mi asi
někdu do nápoje uspávacího prostředku. Jenom tak
dovedu si vysvětliti, že jsem se probudil pozdě
dopoledne v malé místnosti vedle síně pro hosty. Jak
se mnou restauratér sdělil, usnul jsem po půlnoci
u stolu a on mne nemohl vzbuditi. Než tedy zavřel
hostinec, dal mne donésti do oné místnosti, abych se
tam prospal na pohovce. Obávaje se, abych ve spaní
nebyl snad okraden, v přítomnosti svého personálu
prohledal mé kapsy, chtěje vzíti v opatrování vše,
co v nich bylo. A tu nalezl moji legitimaci, ze které
poznal, kdo vlastně jsem. Nechal mne klidně spáti,
domnívaje se, že jsem před tím snad déle bděl a že
mne dřímota konečně zmohla. Já však jsem v tom
ihned vytušil něco zločinného. Někomu asi záleželo,
abych stal se na některou dobu neškodným; proto
byl jsem tajně uspán. Hned jsem se doptával
restauratéra i jeho personálu; posléze byl jsem
přesvědčen, že uspávadlo namíchal mi někdo z oné
podezřelé společnosti. Patrně obávali se, abych je
cestou z hostince nenásledoval a neodhalil jejich
byt.“

„Dovolte, mr. Cliftone!“ přerušil jej ředitel,
„což jste byl v onom hostinci, maje podobu
nezměněnou?“

„Nikoli. Byl jsem nalíčen k nepoznání.“
„Je tedy s podivem, že by ve vás byli tušili

Cliftona!“

LÉON CLIFTON
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„Podivné je to ovšem!“ souhlasil detektiv. „Byl
jsem však už někdy poznán v takovém zakuklení, že
mne to samotného překvapilo.“

„A co jste potom dělal?“
„Nevypátrav ničeho, šel jsem domů, abych o

tom pověděl svému synovi. Moje choť hned se ptala,
kde zůstal náš Léon. Brzy jsem zvěděl, že ráno byl
u něho jakýsi muž, po jehož odchodu Léon také
opustil dům, vzkázav své matce, že se brzy vrátí se
mnou. Čekali jsme na něho — on však se neukázal.
Posléze napadlo mne, že včerejší moje uspání a
dnešní odchod Léonův jsou v jisté spojitosti. Zajisté
byl Léon tím neznámým vyzván, aby šel někam ke
mně a snad stal se obětí zločinu!“ dodal zoufale.

„Nesmíte na věc pohlížeti tak černě! “
domlouval mu mr. Walking. „Vyšetříme vše, a
doufám, že svého syna brzy zase uzříte
neporušeného!“

Naděje ředitelova však se nesplnila.
Detektivové — mezi nimi nejhorlivěji Clifton

— pátrali po nezvěstném. Ten však jakoby byl
propadl se do země.

Teprv když následujícího dne octla se v
novinách zpráva o záhadném zmizení doktora
Cliftona, byla uvedena policie přec jen na jakousi
stopu.

Přihlásil se kočí, jenž znal doktora Léona.
Pověděl, že jej vezl do sanatoria Holmanova.
Hned se tam vydal Clifton. Když mu vrátný

TAJEMNÝ PŘÍPAD CLIFTONA MLADŠÍHO
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otevřel, legitimoval se mu a předložil mu několik
otázek. Vrátný pověděl mu, že dr. Clifton skutečně
byl zde včera, že mluvil s majitelem sanatoria, načež
odešel. Vrátný zmínil se také o netrpělivém
nemocném, jenž odešel, aniž by byl vyčkal příchodu
doktora Holmana.

Nyní vstoupil Clifton do čekárny, a dr. Holman
s úžasem ptal se jej, čeho si přeje.

„Hledám syna“, zněla odpověd.
„Toť podivné!“ zahučel dr. Holman. „Včera

hledal zde dr. Clifton svého otce, a dnes shání se tu
otec po synovi!“

Potom začal vyprávěti, co jest nám již známo.
„Já jsem nic takového nepsal!“ ustrnul Clifton.
„Hned jsem v tom viděl háček!“ řekl dr.

Holman.
„Proč však byl doktor Clifton podvrženým

dopisem volán do mého ústavu?“
Clifton se zamyslil.
„Prve jste se zmínil, pane doktore, že můj syn

jevil se vám včera podivným.“
„Ovšem. Choval se tak neobvykle, a jeho řeč

připadala mi, jako by byla dříve nastudována!“
Detektiv zajiskřil očima.
„Pak byl můj syn hypnotisován!“ zvolal.

„Mluvil s vámi jenom to, co mu bylo dříve
poručeno!“

„Skutečně!“ zamumlal lékař překvapen. „Nyní
sám uznávám, že se podobal člověku

LÉON CLIFTON
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hypnotisovanému. Kdo však — a kdy — a za jakým
účelem?“

„Zajisté onen nemocný, snad jen domněle
nemocný, jenž od vás odešel, aniž by byl vyčkal
vašeho příchodu.“

„Hm, hm“, kýval lékař hlavou. „Vrátný zmínil se
mi o tom návštěvníku — nevím, zdali se nemýlím,
ale zdá se mi, že jsem s ním už mluvil, než se dostavil
váš syn. Shledávám jakousi mezeru ve včerejším
svém myšlení—“

„Už chápu!“ zvolal Clifton. „Bylo vše
připraveno. Mne uspali v hostinci, abych nemohl jíti
ráno domů, potom poslali mému synovi padělaný
dopis — jakobych jej byl psal já — onen neznámý
přišel do vašeho sanatoria, aby tu počkal na mého
syna. A když vy jste k němu vyšel, zajisté vás
hypnoticky uspal, abyste mu nepřekážel. Dostavil se
potom můj syn, onen muž jej také hypnotisoval a
udělil mu své rozkazy, načež se vzdálil. Co mluvil
můj syn s vámi, bylo mu již dříve vsugerováno. A
potom odešel tam, kam jej hypnotisér svou mocnou
vůlí vyzval.“

S úžasem pohlížel dr. Holman na Cliftona, jenž
projevil takový důvtip.

„Zajisté seběhlo se vše, jak líčíte! Zní to však
jako báj!“

S povzdechem zdvihl se Clifton a odešel,
provázen přáním doktorovým, aby brzy nalezl syna.

Detektiv smutně ubíral se k domovu. Jest milý

TAJEMNÝ PŘÍPAD CLIFTONA MLADŠÍHO
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jeho syn dosud živ, anebo snad již dokonal? A kde jej
hledati ?“

Posléze jej napadlo, že snad někdo ze sanatoria,
veden neznámým zájmem, postaral se o zmizení
Léonovo.

Odebral se tedy k policejnímu řediteli, s nímž
sdělil, co byl zvěděl v sanatoriu; také projevil své
podezření.

Po delším přemýšlení rozhodl se mr. Walking,
že se vydá do sanatoria, aby jeho obyvatele vyslechl.
Ochotně svolil, aby jej Clifton následoval.

Netrvalo dlouho, otvíral užaslý vrátný řediteli a
detektivovi, jež oba dobře znal.

Neméně udiven byl dr. Holman, když uzřel
náčelníka chicagské policie.

„Zajisté přicházíte sem v záležitosti
pohřešovaného doktora Cliftona?“ ozval se.

„Račte prominouti, pane doktore“, omlouval se
mr. Walking. „Nemohl jsem však nevyhověti
zarmoucenému mr. Cliftonovi, jenž by tak rád přišel
na stopu svému synovi. Přicházím k vám jako přítel,
dožadující se ochoty, a nikoliv jako policejní ředitel.
Doufám, že nám ve všem laskavě vyhovíte.

„Učiním vše, co budete žádati!“ sliboval dr.
Holman.

„Nuže, čeho si přejete?“
„Tuto mr. Clifton rád by se přesvědčil, opustil-li

jeho syn skutečně tuto budovu!“
Dr. Holman se zamračil.

LÉON CLIFTON
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„Pane řediteli, mně snad může mr. Clifton
věřiti?“ zvolal uražen. „Vždyť jsem mu již řekl, že jsem
viděl doktora Cliftona odcházeti odtud, a sledoval
jsem jej pohledem tak dlouho, dokud nevyšel ze vrat.
Ostatně, můj vrátný může vám to dosvědčiti!“

„Neračte se horšiti, pane doktore!“ ozval se nyní
Clifton. „Jsem dalek toho, abych pochyboval o vaší
pravdomluvnosti. Neračte však zapomínati, že jste
sám uznal, že zde hrála důležitou úlohu hypnosa!
Což jestli onen neznámý vsugeroval vám myšlenku,
jakobyste byl viděl opravdu mého syna opustiti
sanatorium, ač snad se to ani nestalo!“

„I kdybych připustil tuto možnost, vysvětlete
mi, kde by kdo mohl doktora Cliftona zde ukrýti,
aniž bych já nebo jiný o tom zvěděl? Znám své lidi
dokonale; z těch nebyl by nikdo něčeho takového
schopen. Ostatně, co by jim záleželo na zmizení
vašeho syna? Však můžete se sám přesvědčiti!“

Domácím telefonem přivolal všechen svůj
personál. Přišel známý nám již vrátný, několik
ošetřovatelů a ošetřovatelek, kuchařka a dvě její
pomocnice.

„Ptejte se jich, nač chcete, pánové!“ řekl dr.
Holman. „A vy“, obrátil se ke svým lidem,
„odpovídejte jim ochotně a pravdivě ke všemu.“

Clifton pátravě prohlížel si lidi Holmanovy.
Ani v jednom obličeji neviděl nejmenší stopy
úskočnosti. Zajisté byli všichni řádní, počestní lidé.

Clifton ptal se jich, zdali zde neviděli muže —
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jeho syna — jehož podobu jim vylíčil. Všichni
odpovídali, že jej vůbec neuzřeli. Jedině vrátný jej
spatřil, když vcházel do sanatoria a když ústav zase
opouštěl.

„Mohl byste odpřisáhnouti, že jste skutečně
otvíral odcházejícímu doktoru Cliftonovi?“ otázal se
policejní ředitel.

„S dobrým svědomím mohl bych tak učiniti!“
tvrdil vrátný. „Přece znám doktora Cliftona právě
tak dobře, jako jeho otce! Ostatně, pan doktor při
vstupu sám se mi prohlásil.“

„Nebylo vám onoho dne nějak podivně?“
vyzvídal Clifton, domnívaje se, že také vrátný byl
hypnotisován, aby odpovídal jen to, co bylo mu v
suggesci poručeno.

„Mně? Nikoli. Cítil jsem se úplně zdráv — právě
tak, jako nyní.“

Clifton ptal se nyní na onoho neznámého
pacienta a vrátný udal mu zase tytéž podrobnosti, o
jakých se zmínil při dřívější rozmluvě.

Služebnictvo se vzdálilo.
„Nuže, podezříváte někoho z nich?“ otázal se dr.

Holman.
Clifton zavrtěl hlavou.
„Snad ale někdo z vašich pacientů —“
Dr. Holman se usmál.
„Náhodou mám zde právě jen samé těžké

pacienty, kteří už po několik dní nesmějí lůžko vůbec
opustiti — jak vás mohu přesvědčiti svými záznamy.“
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Přinesl knihu a Clifton ji důkladně prohlédnul.
Doktor jej neklamal.
„Jiných lidí zde není?“ otázal se po chvíli.
„Jenom moje dcera. Mám ji snad také zavolati?“

Clifton zavrtěl hlavou.
„Toho není třeba, pane doktore. Miss zajisté

není ničeho známo.“
„Není!“ přisvědčil lékař. „Mluvil jsem s ní o

záhadném zmizení doktora Cliftona — ona projevila
své upřímné politování — a nic více!“

Clifton nevěděl již, nač by se ptal. Přece však
otálel s odchodem.

Dr. Holman opět se usmál.
„Přejete-li si pánové, můžete si prohlédnouti

všechny zdejší místnosti, není-li snad doktor Clifton
zde bez mého vědomí ukryt!“ dodal s jistou ironií.

„Zbytečně bychom mařili čas!“ řekl mr.
Walking.

„Nebudu pana ředitele zdržovati!“ ozval se
Clifton. „Já však použiji laskavosti pana doktora —“

„Prosím, prosím, jen mne račte následovati!“
byl hned ochoten dr. Holman.

„Půjdu tedy s vámi!“ rozhodl se ředitel, v duchu
se hněvaje na podezřívavost Cliftonovu.

Dr. Holman všude je prováděl, zavedl je i do
pokojů, kde byli nemocní, a také do svého bytu, kde
je uvítala krásná miss Eliza, jež několika srdečnými
slovy snažila se utěšiti zarmouceného Cliftona.

Když byli prohledali ještě také půdu, sklepy i

TAJEMNÝ PŘÍPAD CLIFTONA MLADŠÍHO

17



kde jaký kout zahrady — stále bez výsledku — odešli
oba mužové. Clifton znova se omluvil lékaři, jenž mu
přátelsky potřásl rukou.

Detektiv brzy se odloučil od mr. Walkinga.
Chtěl ještě prohledati okolí města, kde byl jeho syn
posledně viděn.

Přecházel sem a tam, dívaje se do trávy, jež zde
bujně rostla, prohlížeje každý kámen, každý keř.

Vzdálil se již značně sanatoria. Půda byla v
těchto místech pokryta bujnými křovinami.

Neúnavně prolézal je Clifton.
Pojednou uzřel pod jedním hustým keřem trávu

značně sleželou. Patrně zde přenocoval některý
tulák, což v této končině bylo zjevem zcela všedním.

Již chtěl jíti dále, když jeho pozornost upoutal
bílý předmět pod onou houštinou.

Sehnul se a zdvihl jemný kapesník, v jehož rohu
byl vyšit bílý monogram „L. C.“.

S ustrnutím poznal kapesník svého syna!
Tedy byl zde jeho Léon — ležel pod tímto

keřem. Zda ještě živ, či již mrtev? A kam se odtud
poděl?

Nesmírně rozčilen pokračoval Clifton v
pátrání.

Lekal se okamžiku, kdy snad uzří mrtvolu svého
syna anebo čerstvě zaházenou zemi, kryjící jeho tělo.

Nenalezl však už ničeho, ač byl hledáním již
hrozně utrmácen.

„Však já tě přece najdu, Léone!“ zahučel,
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vraceje se ku městu. „Uzřím-li už jen tvou mrtvolu,
pak běda těm, kteří tě zbavili života!“

Nalezený kapesník doma pečlivě uschoval, aniž
by se byl někomu o něm zmínil.

Když ve své pracovně o všem přemýšlel, dospěl
k závěru, že hypnotisovanému Léonu bylo poručeno,
aby se přes den ukryl někde ve křoví a teprv za tmy
aby se odebral tam, kam mu bylo poručeno.

„Však já to místo najdu! A jestli bylo Léonu
ukřivděno, pozná svět, jak dovedu být neúprosným!“
zahrozil pěstí detektiv, jenž té chvíle měl vzezření
skutečně hrozné. Tak jej rozlítilo zmizení drahého
syna!
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III.

Když dr. Clifton vyšel ze sanatoria Holmanova, na
chvíli stanul před vysokou zdí — jakoby
nerozhodnut. Potom zaměřil ven — do roviny za
Chicagem. Zde vlezl do houštiny, jež jej zcela zakryla
a kde později nalezl Clifton starší jeho kapesník.

Dr. Léon ukryl se v křovině tak, že by jej byl
neuzřel nikdo, byť šel těsně vedle houštiny. V tomto
úkrytu setrval do večera — nedávaje známky života.

Teprv když zapadlo slunce a soumrak měnil se
již ve tmu, hnul sebou dr. Clifton, vstal a ku podivu
jistým krokem bral se tmou. Kráčel téměř hodinu,
aniž by se byl s někým setkal. Ostatně, vyhýbal se
silnici, ubíraje se po úzkých stezkách nebo travou.

Asi za hodinu stanul u nevysokého domu, jenž
byl obehnán zdí. Chvíli obcházel, posléze stanul.

Uplynulo několik minut, když ozval se slabý
šramot. Ve zdi objevil se malý otvor — patrně byla
zde poboční dvířka, jež otvírala se téměř bez hluku.
A z toho otvoru vyšla postava; nebylo možno
poznati, zdali je to muž či žena.

„Kdo tu?“ zazněl tichý, dutý hlas.
„Hledám otce!“ odvětil Clifton mladší.

21



„Tedy pojdte se mnou!“
Postava vzala doktora za ruku a vtáhla jej do

otvoru. Dvířka zase zapadla — téměř neslyšně.
Veden svým průvodcem, dr. Léon mlčky kráčel

po jeho boku. I ve tmě mohl rozeznati, že jdou
zahradou.

Posléze vtažen byl doktor do otevřených dveří,
jež se hned zavřely; bylo slyšeti rachot klíče v zámku.

Postava vedla doktora tmavou chodbou. Brzy
ucítil pod nohami schody, jež vedly do hloubky.

Opatrně sestoupili dolů, zazněl hluk,
způsobený otvíráním zámku — Cliftona ovanul
chladnější vzduch, jímž vyznačují se sklepní
místnosti — studené sice, avšak suché, dobře
větrané.

Zase šli chodbou — opět byly odmýkány dveře
— další schody do hloubi — ještě jedny dveře
odemknuty — a Clifton stanul se svým průvodcem.
Vůkol nich byla čirá tma, ticho hrobové.

Pojednou zablesklo oslňující světlo.
Dr. Clifton uzřel ve výši obloukovou lampu.
Byla zavěšena na klenbě rozlehlé místnosti, jejíž

zdi pozůstávaly z kvádrů. Byl to sice pouhý sklep,
avšak zařízením podobal se nádherné komnatě —
vlastně podivnému sálu. Půda byla pokryta těžkými
koberci, na nichž stálo několik stolů, pokrytých
drahými přikrývkami a různými ozdobnými
drobnůstkami. Jeden velký stůl mohl dobře
nahraditi stůl do jídelny; jiný byl krásně
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zpracovaným psacím stolkem. Bylo tu také hojně
sedadel a křesel různého tvaru.

Podél jedné stěny stálo několik dubových skříní
se zavřenými dveřmi. Před nejkratší stěnou táhla se
vysoká, široká záclona z lesklé látky, barvy
blankytné.

Ve čtyřech rozích sklepení nalézala se kamna,
zařízená na topení bez dýmu, nemající tedy
komínku.

„Posaďte se, doktore!“ ozval se dutým hlasem
průvodce Léonův.

Byl zahalen širokým, černým pláštěm, jenž
spadal mu až ke kotníkům; opatřen byl kápí, kterou
měl neznámý staženu přes hlavu. Jeho obličej nebylo
viděti; zastírala jej černá škraboška; ze dvou jejích
otvorů svítily oči jako dvé žhavých uhlíků.

Dr. Clifton poslušně usedl. Zakuklenec posadil
se proti němu, načež řekl: „Doktore Cliftone,
probuďte se!“

Clifton mladší zhluboka vydechnul, přejel si
dlaní oči a se zřejmým úžasem rozhlížel se po
místnosti. Když posléze jeho zrak utkvěl na
zakuklenci, trhl sebou a vjel rukama do kapes.

„Marně hledáte, doktore!“ ušklíbl se podivný
jeho druh. „Byl jste již dříve odzbrojen, tedy jste
neškodný.

Radím vám ve vašem zájmu: chovejte se klidně,
vystříhejte se zbytečných otázek, nedělejte hluk! Nic
se vám nestane! V případě však, že byste pomýšlel na
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odpor, byl bych nucen — ač velice nerad — použíti
tohoto!“

Zpod pláště vyklouzly dvě ruce v černých
rukavicích; každá třímala vzduchovou bambitku.

„Podrobuji se!“ řekl dr. Clifton. „Dovolte mi
však jen jedinou otázku: Co se stalo s mým otcem?
Jest opravdu nemocen v sanatoriu doktora
Holmana?“

„Není,“ zněla odpověd. „Váš otec je zcela zdráv a
nalézá se doma!“

„Vždyť ale dostal jsem od něho dopis, jímž mne
volal k sobě do sanatořia — vím, že jsem přišel do
onoho ústavu — co však dělo se dále, nepamatuji se
již. Nalézá se snad tato místnost v sanatoriu?“

„Promiňte, doktore, že zatím vám zůstanu
odpověd dlužen. 0 svého otce však nemějte obavy —
je zdráv, nehrozí mu nebezpečí a vám také ne, jenom
budete-li rozumný! Prosím, abyste mi dopřál sluchu
a nevyrušoval mne!“

Dr. Clifton zvědavě zahleděl se na zakuklence.
„Kdo jsem, nikdy nezvíte — jak doufám!“

zahovořil zakuklenec. „A také nepodaří se vám
zvěděti, kam jste byl vlákán — až vás pustíme na
svobodu. Neusmívejte se, doktore! Vím, že jste také
detektivem ze záliby, jako váš otec; jistě si myslíte,
že detektivům nezůstane nic tajno. Avšak mýlíte se:
v tomto případě nevypátráte ničeho! Pohroužen v
hluboký spánek, probudíte se jednou v noci daleko
odtud — pod širým nebem. Původně chtěli jsme váš
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odchod provésti jinak; avšak náhlou smrtí pozbyli
jsme muže, jenž svým uměním dostal vás až v toto
místo!“

Dr. Clifton sebou trhl.
„Tedy jsem byl hypnotisován?“ zvolal.
„Ano,“ přisvědčil zakuklenec. „Povím vám nyní

všechno, jak jsme si počínali, abychom vás získali;
toto vysvětlení nám nikterak neuškodí. Poznali jsme
vašeho otce v restaurantu Haldově — třebas byl
změněn. Uspali jsme jej — a zatím co on ležel v
hostinci, poslali jsme vám dopis, jehož písmo zdálo
se býti rukopisem vašeho otce. V Americe lze
snadno napodobiti cizí rukopis! Vy jste skutečně
přišel do sanatoria, kde čekal již zdánlivě nemocný
muž. Vám je dobře známo, kterak lze i zcela
zdravému nabýti chorého vzezření. Onen nemocný
dříve hypnotisoval doktora Holmana a poručil mu,
aby setrval ve svém pokoji. Potom provedl na vás
hypnosu, jež měla zdařilý průběh. Vy jste uposlechl
tajných rozkazů a dnes v noci přišel jste sem.
Hypnotisér byl by nám prokázal ještě další platné
služby; dnes však skonal mrtvicí. Musím se tedy
uchýliti ke prosbě, ač jinak byl by stačil pouhý rozkaz
hypnotiserův. Doktore, jste ochoten provésti zde
jistou operaci?“

„Tajnou? Bez asistence jiného, diplomovaného
lékaře?“

„Ovšem.“
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„K tomu nikdy nesvolím! A proč právě mne
vyhlédli jste si k tomu?“

„Z důvodů, které zamlčím. — Vy tedy se
zdráháte? Považte jen, doktore, že máme prostředky,
jimiž vás případně donutíme!“

„Ani mučením toho nedosáhnete! Ostatně,
dosud nevím, je-li operace skutečně třeba.“

„Jest nutna, ač zmíněná osoba jest úplně zdráva!
Ukážu vám ji, doktore!“ Odhrnul záclonu. Za ní bylo
zříti několik pohovek, opatřených vlněnými
přikrývkami. Odtáhl jednu pohovku a shrnul
čaloun, jímž byla zde zed zakryta. Objevily se malé,
železné dvéře, jež zakuklenec několika zvláštními
klíči otevřel. Potom stisknul knoflík blíže dveří a v
otvoru zazářilo světlo.

Dr. Clifton uzřel malý sklípek, pohodlně
zařízený. Uprostřed nalézalo se nízké, široké lože, na
němž spočívala stará, avšak dosud hezká paní, oděná
bílým šatem.

Paní se vzchopila a běžela ke dveřím.
„Ach, synu můj, synu!“ zaúpěla.
Zakuklenec namířil na ni bambitku, načež ona

hned schoulila se bázlivě na loži.
Světlo uhaslo, dveře zamčeny.
„Nazývá mne synem, není však mojí matkou!“

zahovořil zakuklenec. „Abychom však přešli k věci
— žádám vás, doktore, abyste té ženě vyřízl — jazyk!“

„Ohavo!“ vykřikl Clifton mladší. „Kterak
můžete na mně žádati takovou ukrutnost?“
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„Utište se, doktore! Kde jde o bezpečí mnoha
osob, musí býti jedna obětována. Ona žena zná
nebezpečné tajemství a jistě by je prozradila, jen
kdyby se jí naskytla příležitost. Nechci ji usmrtiti a
také nechci, aby zde byla stále vězněna, neboť jest mi
jí jinak líto. Psáti neumí — tím způsobem nás tedy
neprozradí. — Jejího jazyku však se musím obávati.
Sice bych dovedl jej vyříznouti sám, nevím však,
kterak ji potom ošetřiti, aby nevykrvácela; a já —
jak jsem již pravil — nechci, aby již nyní zemřela. Až
bude němá, stane se nám neškodnou a my ji potom
dopravíme do jiného dílu světa, kde bude moci zase
žíti ve volnosti a blahobytu. Nuže, doktore?“

„Kdyby šlo o nezbytnou operaci, jež by chorému
prospěla, snad bych přec jen vyhověl. Ale takového
zločinu — zmrzačení zdravého člověka — nikdy se
nedopustím!“

„Však my vás donutíme!“ řekl žakuklenec.
„Ostatně, doufám, že se do zítřka umoudříte.
Zůstanete zde, doktore; myslím, že vám to tu bude
dosti pohodlné. V oné skříni jsou knihy, ve druhé
zase jídlo a nápoje; zde ve stole najdete doutníky.
A kdybyste chtěl psáti, zde máte všechny potřeby.
Až zatoužíte po spaní, vyberte si kterou chcete
pohovku. Zima vám tu nebude; místnost je kamny
vyhřáta stejnoměrně na několik dní. — A ještě něco,
doktore! Nenamáhejte se, abyste se dorozuměl s
uvězněnou. Sklípek je tak zařízen, že tam, ani odtud
nevnikne žádný zvuk.“
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„Proč tedy ubohou chcete mrzačiti, když jejího
hlasu nikdo neuslyší?“ horlil dr. Clifton.

„Pravil jsem snad již, že tuto budovu brzy
navždy opustíme. Zajatou vezmeme s sebou; kdyby
mohla mluviti, hrozilo by nám stále nebezpečí. — A
ted, doktore, zanechte už otázek. Na shledanou!“

Couvaje pozpátku, mířil na lékaře bambitkou.
Potom kvapně otevřel dveře, přirazil je, zamknul —
brzy ztichly vzdalující se kroky…

Dr. Clifton delší dobu přemýšlel o svém
postavení. Byl rozhodnut, že ke zločinné operaci se
nepropůjčí — byť i jeho život byl ohrožen.

Potom prohledal své kapsy. Nenalezl v nich
ničeho. Pak začal ohledávati své vězení, zdali by se
odtud přec jen nedostal.

Dveře byly železné, dobře zapuštěné. Zdi neměly
trhlin. Oken tu nebylo. Jen u klenby bylo zříti dva
ventilační otvory, hustě zamřížené — a venku před
nimi černou plochu.

Doktor odtáhl pohovku, odkryl čaloun a zabušil
na dveře sklípku. Uvnitř nikdo se neozval. Volal
tedy: „Paní! Slyšíte mne, paní?“ — avšak ve sklípku
zase ticho.

Začal tedy prohlížeti nábytek. Ve skříních bylo
veliké množství konserv, salámů a jiných potravin,
jež lze dlouho uchovati. Také tu byly láhve vína,
likérů a podobně.

Poněvadž nejedl již od rána, zdál se mu další
půst nerozumným. Je-li člověk nasycen, nepostrádá
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tělesných ani duševních sil — a těch snad mu bude
zde nejvýš třeba.

Posloužil si tedy vybranými pokrmy, osvěžil se
několika doušky přírodní kyselky, k níž přimísil
trochu znamenitého malaga. Potom si zapálil
doutník a usednuv ke psacímu stolu, začal prohlížeti
nakupené zde papíry, různá čísla novin a posléze také
zásuvky stolu. V jedné byl přiskřípnut útržek papíru,
popsaného tužkou.

Dr. Clifton snažil se porozuměti smyslu téměř
již nečitelného písma. Podařilo se mu však přečísti
jen některé věty.

„Máme pro ně bezpečný útulek, jenž v případě
potřeby stane se výborným úkrytem také naší
společnosti …“

„Budeme je nyní měniti ve staré ohyzdné ženy;
tak v nich nikdo nepozná mladistvé krasavice…“

„Co nejdříve odešleme novou zásilku dvanácti
kusů prima…“

„Čekáme peníze obratem; nedostává se…“
Ač toho bylo málo, přec jen Clifton mladší

porozuměl všemu. Tento papír byl konceptem
dopisu, jenž byl někomu zaslán členem společnosti,
která tajně vyváží mladé, hezké dívky, „moderní
otrokyně“.

Jeho otec již dávno tušil něco takového, avšak
dosud nic nevypátral. A ted nalézá se dr. Clifton v
místnosti, která jest zajisté míněna tímto dopisem.
Proto je tu takové pohodlí, proto tolik zásob!
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Zaťal pěsti. Kéž by nyní mohl ven, aby vše sdělil
s otcem!“

Schoval útržek papíru a hledal dále. Avšak
nenalezl již ničeho.

Posléze zmohla jej ospalost. Ulehl na jedné z
pohovek a brzy tvrdě usnul…

LÉON CLIFTON
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IV.

Probudil jej hluk.
Kvapně usedl a poodrhnul záclonu.
Ve sklepě nalézalo se osm postav, jež měly totéž

zakuklení jako muž, který jej byl sem přivedl.
Jeden z mužů přistoupil k němu.
„Přátelé, zde doktor Clifton, jenž dnes provede

operaci!“
„Nikdy!“ vykřikl mladý lékař.
Zlostné mručení zaznělo sklepením.
„On nechce? Tedy zabijme ji i jeho!“ ozval se

výkřik.
„Nikoli, ona nesmí zhynout!“ odporoval ten, z

jehož hlasu poznal dr. Clifton svého průvodce.
„Jenom řeči musí pozbýti a pak se musí uzdraviti! Toť
moje vůle!*

Všichni ztichli.
„Nuže doktore, vyhovíte mé žádosti?“
Clifton mladší neodpověděl.
„Tedy nechcete? Nuže učiním tak sám!“ vzkřikl

zakuklenec a vyňal ostrý nůž.
Clifton skočil k němu. Avšak té chvíle byl
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ostatními obklopen; sevřeli jej tak, že se nemohl
hnouti.

Zakuklenec — dle všeho vůdce — otevřel
dvířka sklepní a vrazil dovnitř, načež za sebou zavřel.

Za chvíli se vrátil, drže v ruce zkrvavený nůž.
„Stalo se!“ řekl chvějícím se hlasem. „Teď snad,

doktore, přispějete zraněné, aby nevykrvácela?“
„Vykonám svou povinnost, padouši! Kletba

vám!“
Vkročil za zakuklencem do sklípku, kde na

zkrvaveném loži zmítala sebou stará paní. Z úst valila
se jí krev.

„Zde jest vše potřebné!“ řekl zakuklenec,
ukazuje na láhvičky, přístroje a různé pomůcky.

Dr. Clifton sklonil se k nešťastnici a zatím, co jí
zakuklenec držel ruce, vykonal lékař vše, čeho bylo
třeba k zastavení krve.

Zdařilo se mu to.
„Nepodlehne?“ otázal se zakuklenec.
Clifton mladší zavrtěl hlavou.
„Budete jí nyní tak dlouho ošetřovati, dokud

nebude vše v pořádku. Špatně jste si však posloužil,
doktore, že jste operaci sám neprovedl! Mohlo se tak
státi bezbolestně; lituji ubohou, že vaší umíněností
tolik vytrpěla. Až se uzdraví, opustí s námi tento
dům; vy však už nikdy neuzříte svět! — Ted mi
povězte, čeho je třeba k dalšímu ošetření mé ženy!“

Nemohl dr. Clifton jinak, než vyhověti.

LÉON CLIFTON
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Zakuklenec všechno si napsal, načež s druhy
opustil sklepení.

Jak dlouho pečoval Clifton mladší o nebohou,
sám nevěděl. Denní světlo sem nikdy nevniklo;
nevěděl tedy, kolik dní je už v zajetí.

Zakuklenec často sem přicházel a vždy přinesl,
čeho dr. Clifton potřeboval. Mluvil s ním pouze o
zmrzačené ženě; jinak k jeho otázkám vůbec
neodpovídal.

Stav nebohé znenáhla se lepšil; byla však ještě
velice slabá. Dveře jejího vězení byly nyní stále
otevřeny, aby lékař mohl k ní dle libosti docházeti.

Dr. Clifton nudil se zde již nesmírně.
Toužil po volném vzduchu, po slunečním svitu,

po otci, matce, po přátelích. Také jej trápily starosti,
jaký osud chystají mu zakuklenci.

Horlivě přemýšlel, kterak by se odtud dostal.
Náhoda — tato věrná pomocnice jeho otce —

neočekávaně sama mu přispěla.
Kdysi probuzen byl ze spaní rachotem, jenž zdál

se přicházeti z podzemí.
Kvapně vyskočil a při svitu obloukové lampy,

jež zde stále hořela, obhlížel sklep.
A tu uzřel, že část koberce je do země jakoby

vtažena.
Odkryl jej a pod ním uzřel prohlubeň. Z jejích

okrajů ještě odpadávaly částečky země do hloubi.
Pochopil. Půda se zde probořila.
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Všecek vzrušen sáhl do otvoru. Nahmatal
hromadu hlíny a v ní dlaždice, jež sletěly dolů.

Opatrně sestoupil do prohlubně a začal kolem
sebe odhrabávati zemi. V tom ovanul jej proud
vzduchu.

Dr. Clifton zachvěl se radostí. Zajisté je tu
spojení s místem mimo jeho vězení, na volném
vzduchu se nalézajícím.

Kvapně hrabal dále a brzy uzřel, že se nalézá ve
staré stoce. Její klenba na tomto místě dnes se
probořila a strhla s sebou část půdy, tvořící spodinu
sklepa.

Nejvýš rozčilen sehnul se a hmatal kolem sebe
rukama, bral se tmavou chodbou tam, odkud k
němu vanul čerstvý vzduch.

Posléze chodba končila. Dr. Clifton nalézal se
v jakési nevysoké, kolmé štole. Nad sebou uzřel —
skrz mřížoví stoky — hvězdnatou oblohu. Opíraje se
koleny a zády o stěnu štoly, zvolna lezl vzhůru, až
dostal se ke mříži. Snažil se ji vyraziti; avšak marně.
Při opětovaném pokusu pozbyl náhle sil a sletěl dolů.
Na štěstí však se nezranil vážněji.

Znovu vyškrábal se vzhůru a po delší době
odklopil mříž, načež vylezl ven. Nalézal se v zahradě.
Za sebou zřel obrysy budovy; ani jedno okno nebylo
osvětleno. Opatrně plížil se mezi záhony a stromy, až
narazil na zed.

Brzy vyhledal strom, rostoucí při zdi a po něm
dostal se nahoru, načež spustil se po zdi dolů.

LÉON CLIFTON
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Oddechl si. Je zase na svobodě, nemusí se již báti
neznámých zlosynů! Naopak, oni ať se třesou! Stihne
je konečně trest spravedlnosti! Aby poznal stavení,
jehož podoba ztrácela se mu ve tmě, vyhledal špičatý
kámen a jím vyryl hluboko do zdi na několika
místech po dvou křížích.

Potom bral se nazdařbůh temnou krajinou.
Po některé době dostal se na pahorek — a v dáli

k východu uzřel světla.
Tam je Chicago!
Chutě pustil se ke městu. Za hodinu stanul před

domem otcovým.
Zazvonil prudce. Sluha, jenž přišel otevřití,

vykřikl radostí, když uslyšel známý hlas doktorův.
A po uplynutí několika minut tiskl blažený

Clifton k prsoum syna, kterého považoval již za
mrtvého.

Stručně pověděl mu lékař o svém dobrodružství
— a detektiv hned se oblékal.

Oba pospíšili k mr. Walkingovi, jenž ustrnul,
vyslechnuv vyprávění doktora Léona.

Hned svoláno mužstvo a Clifton mladší vedl je
směrem, který si byl zapamatoval.

Dobře mu prospěl při tom pahorek, jenž byl mu
vhodným ukazatelem.

Konečně stanuli u nevysokého stavení.
Rozžehnuvše několik svítilen, prohlíželi vůkolní zdi.

„Zde je to!“ prohodil dr. Clifton. „Vidím tu své
znamení!“
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Dle projednaného již plánu měla policie dostati
se do zahrady; starou stokou vnikne jeden oddíl do
sklepa, kdežto druhý bude střežiti stavení z venku.

Pojednou otřásla se půda jako při zemětřesení
— k obloze vyšlehl obrovský plamen, promísený
dýmem — zazněl strašlivý výbuch, jemuž následoval
rachot.

Všichni byli sraženi k zemi, někteří silou
výbuchu dosti daleko odhozeni.

První vzchopil se detektiv Clifton a v rudé záři,
jež plašila noční tmu, rozhlížeje se kolem sebe, volal:
„Léone? Kde jsi, Léone?“

„Tu jsem, otče!“ zaznělo nedaleko něho.
Léon Clifton si oddechl, když uzřel syna

neporušeného.
„Tam vybuchl dynamit!“ poznamenal Clifton

vážně, ukazuje k místu, kde ještě před chvílí jevily se
obrysy budovy, kterou však nyní nebylo viděti. Na
jejím místě šlehaly plameny a vystupoval dým.

Znenáhla skupili se kolem Cliftonů všichni
policisté. Zabit nebyl nikdo; někteří však utrpěli
povážlivé zranění — buď nárazem při explosi, bud
padajícím zdivem. Dr. Clifton poskytl jim první
pomoci.

Zeď okolo stavení byla na několika místech
pobořena. Však nikdo nedvážil se do zahrady;
nebylo jisto, neudá-li se ještě jiný výbuch.

Vylezli tedy na pahorek. Odtud v záři ohně

LÉON CLIFTON
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všechno viděli. Tam, kde stála budova, byla
prohlubeň, z níž vyčnívaly hořící trosky.

Potom z rozkazu komisaře obklopili policisté v
širokém kruhu místo katastrofy. Měli nařízeno,
zatknouti každého, kdo by chtěl z toho kruhu vyjíti.

Strašlivá detonace přivábila sem lidi z okolí; a
za hodinu bylo dějiště katastrofy obklopeno zástupy
zvědavců.

Sesílená stráž a přivolaní hasiči s největší
opatrností konečně zdolali oheň. S odklízením
trosek však nebylo možno ještě začíti, neboť vše bylo
ještě žhavé a co chvíli ta neb ona část sesula se
hlouběji do země.

Teprv nyní poznáno, jaké to bylo stavení.
Letohrádek, patřící boháči Ringerovi, jež dlel stále
na cestách, pronajat byl jistému Biglesovi, dle udání
soukromníku. Týž bydlel ve ville i v zimě, maje k
obsluze toliko dva sluhy. Návštěv nikdy nepřijímal
— aspoň nikdo nemohl se pochlubiti, že by byl jím
býval někdy pozván. Bigles však meškával velmi
často ve městě.

Léon Clifton byl nyní přesvědčen, že
společnost v restaurantu Haldově, která stala se mu
podezřelou, sestávala z Biglese a jeho druhů —
vesměs nalíčených — a že všichni obchodovali s
děvčaty. Poněvadž Biglese a jeho sluhy nyní již nikdo
neuzřel, zdálo se býti nesporným, že zahynuli v
troskách.

Později pohřešeno v Chicagu několik mužů,

TAJEMNÝ PŘÍPAD CLIFTONA MLADŠÍHO

37



kteří zde žili jako soukromníci, a od onoho večera,
jenž předcházel zničení letohrádku, stali se
nezvěstnými.

Také vypátrán byt onoho hypnotiséra, jenž
skutečně zemřel mrtvicí a byl již pohřben.
Prohlídkou bytů nenalezeno však nic
kompromitujícího. Patrně nalézaly se všechny
důkazy viny hanebné společnosti moderních
otrokářů v letohrádku.

Zahájeno nejhorlivější pátrání; nebylo však
možno zvěděti, s kým byla ona společnost ve spojení
a kam vyvážela zaprodaná děvčata.

Jméno staré paní, zakuklencem zmrzačené,
vůbec nebylo lze zjistiti. Nikdo se nepamatoval, že by
ji byl kdy uzřel.

Později vypátráni živnostníci, kteří Biglesovi
dodali různé věci do villy. Jejich personál však
ničeho nevěděl o podzemním sklepení. Bylo jisto,
že všechno zařízení v podzemí bylo dílem samé
společnosti, jež nechtěla, aby o sklepních
místnostech nepovolaný zvěděl.

Zříceniny letohrádku hlídány dnem i nocí.
Později přikročeno ku prohlídce ssutin. Znalci

zjištěno, že ve sklepech domu vybuchlo veliké
množství dynamitu, a při explosi probořila se země
pod základy, pod nimiž byla veliká dutina, vymletá
podzemními vodami. Villa byla by snad i bez
výbuchu brzy propadla se do země.

Vyklizení zasypané jámy trvalo dlouho. Mezi
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zdivem nalezeny zbytky vnitřního zařízení, peníze,
skvosty — však žádné papíry. Ty všechny shořely.
Také objeveny útržky těl, z nichž však nedala se
sestaviti ani jediná celá mrtvola. Dle údů však
zjištěno, že to byli mužové a že jich bylo dohromady
osm. Později objevena ženská hlava — s vyříznutým
jazykem — a ruka, svírající zbytek svíčky.

Dle úsudku Léona Cliftona byl v letohrádku
uložen dynamit, jímž měla snad býti villa vyhozena
do povětří, až by ji byli zlosynové navždy opustili. A
při tom měl zajisté zhynouti dr. Clifton. Stará žena
asi věděla o dynamitu — a když zločinná společnost
vstoupila v noci do sklepa, stařena přivodila výbuch,
jenž zahubil ji i zlosyny.

Tajemný případ Cliftona mladšího ještě dlouho
byl přetřásán ve společnostech. Policie sice snažila se
uvésti do něho více světla; avšak nezdařilo se jí to.

Sám Léon Clifton posléze uznal, že případ ten
zůstane asi navždy skutečně tajemným, ne zcela
vysvětleným…
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