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I.

» … Doufám tedy, mr, Cliftone, že našemu
znamenitému Jéromovi podáte podrobné
informace o Chicagu a tamních poměrech, a že
mu dle potřeby budete i dobrým rádcem. Za
prokázanou laskavost již nyní srdečně děkuji a
nabízím se Vám navzájem k službám.

Váš vždy oddaný
Marcel Lépine, t. č. náčelník policie v Paříži.«
Tak zakončen byl dopis, jejž Léon Clifton

právě byl obdržel poštou.
Pisatel byl mu dobře znám. Stýkal se s ním za

svého pobytu v Paříži, a byl dosud nadšen jeho

1



ochotou i roztomilostí a dvorností — vpravdě
francouzskou.

Dosti často vyměňovali mezi sebou přátelské
listy, jež měly podati důkaz, že tito dva mužové
— které dělí šírý oceán — druh druha
nezapomínají.

Dnešní dopis Lépinův Cliftona velice zajímal.
Pařížský náčelník sděloval s ním, že ve městě

nad Sekvanou spáchána byla veliká defraudace
— téměř milion franků zpronevěřeno. Zločinu
dopustil se potomek staré šlechtické rodiny,
vicomte Anatole de Ruysdal, jenž byl zaměstnán
ve velikém bankovním domě pařížském jako
pokladník. Zneužil důvěry svých představených,
závod okrádal již po léta — a když podvody jeho
měly vyjíti najevo, uprchl z Francie, vzav z
pokladny banky 400.000 franků. Kromě zprone-
věry klade se mu za vínu jiný ještě zločin:
zavraždění bohaté vdovy Maraisové, jejíž byl
milencem. Že on tu vraždu spáchal, jest nyní

2



najisto prokázáno; pohnutka tohoto zločinu
však nebyla dosud objasněna. Policie horlivě
pátrá po uprchlíku. Konečně podařilo se
pařížskému detektivovi Jéromovi nalézti jeho
stopu: Ruysdal dle všeho obrátil se do Ameriky;
z jistých známek soudí Jérome, že měl zamířeno
do Chicaga. K žádosti poškozené banky byl
Jérome poslán do Ameriky, aby zločince dopadl,
zatknul a do vlasti dopravil. Že Amerika vydá
defraudanta a vraha, o tom není pochybnosti.
Lépine doporučil Jéromovi, aby se po svém
příjezdu do Chicaga, obrátil na Cliftona; doufá,
že Clifton ochotně mu přispěje, aby se mohl
snáze zhostiti svého nesnadného úkolu. Dopis
oznamoval, že Jérome co nejdříve vsedne na lod.
Clifton měl podmořským kabelem prostým
»Vyhovím« stvrditi Lépinovi, že ho dopis jeho
došel a že učiní, jak si náčelník přeje.

Léon Clifton hned se odebral na telegrafní
úřad a odevzdal do Paříže žádanou odpověď.

KRÁLOVNA HADŮ
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Potom čekal, až Jérome přijede.
Asi za deset dní oznámil Cliftonovi jeho

sluha, že přeje si s ním mluviti mr. Smith z New-
Orleansu.

»Nechť vejde!« svoloval Clifton.
Za chvíli vkročil hubený muž, prosté oděný,

jenž v přítomnosti sluhově ihned podával
Cliftonovi obě ruce, volaje vesele: »Tak dlouho
již jsem vás neviděl, mr. Cliftone!«

»Jsem opravdu potěšen, že shledal jsem se zase
s dávným přítelem!« odvětil Clifton. »Buďte mi
vítán, mr, Smithe!«

Sluha odešel.
»Posaďte se, mr. Jérome!« řekl Clifton tiše, a

usmál se.
»Tušíl jsem, že mne poznáte, mr. Cliftone!«

oplatil mu úsměv pařížský detektiv.
»Jsem opravdu Jérome — v Chicagu však

jenom pro vás! Jinak jsem Smith z New-
Orleansu.«
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»Jste opatrný!« chválil ho Clifton.
»Nemýlím-li se, nejste ještě dlouho v

Chicagu.«
»Přibyl jsem do města před hodinou,« vykládal

Jérome. »Ubytoval jsem se v hotelu »Hvězda
Jihu« u nádraží, a hned jsem pospíšil k vám.
Poněvadž mr, Lépine udal mi vaši přesnou
adresu a opatřil mne výborným plánem Chicaga,
nalezl jsem bez obtíží váš dům, aniž bych se byl
musil doptávati — což je v případě, o který mi
jde, vždycky spojeno s nebezpečím, že by mohl
někdo, jenž o mé přítomnosti nemá vůbec
zvěděti, vytušiti ve mně svého nepřítele.«

»Mr. Lépine psal mi, že jdete po určité stopě.
Z čeho však soudíte, že vicomte uchýlil se do
Chicaga?«

»Při prohlídce bytu uprchlíkova nalezl jsem na
jeho psacím stole ssací papír, na kterém byla
otisknuta tato slova: »Z Chicaga ti pošlu .. .« —
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Patrně psal Ruysdal před svým útěkem někomu,
jemuž plně důvěřuje.«

»A nedala se vypátrati ona osoba ?«
»Bohužel, dosud se to nepodařilo. Pařížská

policie bude v tom směru dále pátrati. Já však
jsem myslil, že bude lépe hned odebrati se do
Chicaga než zbytečně se zdržovali. Čím dříve
dopadnu vicomta, tím větší bude moje odměna.
Banka mi totiž slíbila také desátý díl z obnosu,
který vicomtovi zabavím. Takový šlechtic umí
rozhazovati nejen své, nýbrž i cizí peníze!«

»Máte jeho podobiznu? Nebo snad znáte ho
osobně?«

»Mám fotografii. Zde jest!«
Clifton se zájmem prohlížel si výraznou hlavu

šlechtického zlosyna.
»Nepamatuji se, že bych byl uzřel v Chicagu

takového muže!« řekl po chvíli.
»Také příliš nedoufám, že mi podobenka bude

ku prospěchu,« doznával Jérome. »Ruysdal není
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tak hloupý, aby se ukazoval ve své pravé podobě
— třeba se nalézal v Americe. Jsem jist, že zde
bydlí, maje podobu změněnou — a jméno také.
Ví dobře, že bude stihán, a zná příliš dobře
pařížskou policii, než aby se mohl těšiti, že za
ním nikoho nevyšle do Ameriky. Počíná si tedy
provinilec asi velice opatrně.«

»Má snad nějaký charakteristický návyk —
buď pří chůzi, nebo řeči nebo při posuňkách?«

»Bohužel, o tom nevím ničeho. Přiznávám, že
můj úkol není tak snadný, a že bych se zde sotva
obešel bez vaší rady a přispění, za kteréž vás nyní
snažně prosím, mr. Cliftone!«

»Přejete si snad, abych s vámi pátral po
vikomtovi ?« otázal se Clifton, podivně se
usmívaje.

Jérome rozpačitě zahleděl se před sebe.
»Takové oběti nesmím na vás žádati, mr.

Cliftone! Vím, že jste stále, až příliš zaměstnán
— byl bych nesvědomitý, kdybych vás oloupil
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o chvilku případného klidu. Mně zcela dostačí,
když mi podáte některé zprávy o místních
poměrech chicagských, nejvýš že mi laskavě
poradíte, budu-li někdy na rozpacích, co dále
činiti.«

Clifton nenápadně se odvrátil, aby zakryl
úsměv. Pochopil, proč Jérome zříká se jeho
přímé součinnosti. Pařížský detektiv se obával
aby jeho chicagský kolega nebyl snad šťastnější
a nepřipravil Jéroma o vavřín a zisk. Něco
takového ho ani vůbec nenapadlo. Přece však
umínil si té chvíle, že bez vědomí Jéromova také
bude pátrati po vicomtovi. Jestli ho nalezne
dříve, než Jérome, pak už najde způsob, aby
Pařížanu ukázal stopu, aniž by Jérome zvěděl, že
za svůj úspěch děkuje přece jen Cliftonovi.
Clifton těšil se na tyto tajné závody dvou
detektivů; neopomine ničeho, aby vítězem byl
přece jen detektiv chicagský! Jednou snad se mu
naskytne příležitost, přátelsky sděliti s Jéromem,
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čí zásluhou byl stihaný vypátrán a polapen. Ač
ovšem, podaří-li se to Cliftonovi skutečně!
Jéroma nesmí podceňovati; je to detektiv
osvědčený, vynikající všemi vlastnostmi, jichž
vyžaduje nesnadné jeho povolání.

»Když tedy odmítáte mou součinnost, nehnu
ani prstem!« řekl, tváře se uraženým.

»Ochotného rádce však ve mně přece jen vždy
najdete!«

Jérome se omlouval, že Cliftona nechtěl
uraziti. Ten však s úsměvem mávl rukou a řekl:
»Vždyť jsme přátelé — proč bych se na vás
hněval? Však já vím, že vicomta dopadnete i bez
mého přispění — což vám ze srdce přeji! — A
teď jsem vám k službám. Co si přejete ode mne
zvěděti?«

Jérome se mnoho vyptával a podrobné
odpovědi rychle si zapisoval.

Byl dobrým stenografem. Za hodinu byl
náležité informován o Chicagu, Potom,

KRÁLOVNA HADŮ
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poněkud rozpačitě žádal Cliftona o radu, co by
měl nejdříve učiniti.

»Nalézti stopu a po ní dojíti k cíli!« odvětil
Clifton žertovně, »Nic jiného nemohu poraditi
slavnému kolegovi, jenž ostatně sám si nejlépe
poradí. Hanbil bych se za to, kdybych měl
poskytnouti rady mistrovi!« »0d vás poučení
přijmouti nebylo by nikomu k necti!« dvorně
řekl Francouz, »Než, již dosti jsem vás obtěžoval!
Upřímný dík za vaši ochotu, mr, Cliftone! Mr,
Lépine bude potěšen, až mu povím, jak jste mi
vyšel vstříc!«

Zdvihl se,
»Prokázal byste mi velikou čest, mr. Cliftone,

kdybyste mne hodně často navštěvoval v mém
hotelu.«

»Tak zase jako já budu nesmírně potěšen, když
vás zde často uzřím!« oplatil mu Clifton tuto
zdvořilůstku, »A neméně bude mne těšiti, jestli
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mne laskavě zpravíte o výsledku svého příštího
pátrání!«

»Zvím-li něco, neopominu to s vámi sděliti!«
sliboval Jérome. Z jeho slov však patrně
vyznívala vytáčka,

»Budeš si mi stále stěžovati na nezdar!«
pomyslil si Clifton. »Půjčka za oplátku! Já také
zatajím výsledky svého pátrání. Jen abychom
provinilce náhodou nedopadli oba současně! To
by bylo komické!«

Vyprovodil Jéroma až ke vratům, V průjezdé
stál právě sluha, před nímž se Clifton
ostentativně rozloučil s návštěvníkem těmito
slovy: »To jsme si zase jednou pohovořili, příteli
Smithe! Těším se, že mne, pokud se zdržíte v
Chicagu, ještě navštívíte!«

»Když vám nebudu překážeti, přijdu!« sliboval
Jérome.

V dobrém rozmaru vrátil se Clifton do své

KRÁLOVNA HADŮ
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pracovny. Těšil se na tajné zápolení s pařížským
detektivem.
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II.

Uplynulo několik dní.
V té době byl Jérome již zase u Cliftona.

Dosud neměl nej slabší stopy — jak tvrdil, ač
Clifton mu příliš nevěřil. Možná, že Jérome byl
přece jen šťastnější než on, Clifton skutečně
dosud nic nevypátral, ač vyvíjel velikou
horlivost. Předtím již oplatil Jéromovi v jeho
hotelu návštěvu.

Dnes se zase chystal k němu. Zastihl Pařížana
uchystaného k odchodu,

»Rád bych poznal okolí Chicaga,« vysvětloval
Jérome účel své vycházky.
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»Půjdu tedy s vámi ačli nebudu překážeti,«
nabízel se Američan.

S nelíčenou radostí přijal Pařížan jeho
nabídku. Lepšího průvodce by sotva nalezl.

Konečně se octli na volném vzduchu. Před
nimi bylo viděti roztroušené vily, obklopené
bujnou zelení,

Jérome sám začal hovořiti o účelu svého
poslání a naříkal si, že ho pořád ještě stihá
nezdar,

»Skoro se mi zdá, že vicomte ani není v
Chicagu!

To by bylo mrzuté! Kde bych ho měl hledati,
nemaje vůbec stopy ?«

Clifton ho těší, že snad přece najde v
Chicagu, koho hledá.

Potom ho vodil od jedné vily k druhé;
vyprávěl mu, komu která patří a leccos
zajímavého pověděl o majitelích.

Posléze došli k osamělé vile, za kterou se táhla
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úzká, dlouhá zahrada, obehnaná vysokou zdí, na
hřebenu všude hojně posázena hřeby,
střepinami skla, a kromě toho ještě opatřená
dosti vysokým, hustým plotem z ostnitého
drátu.

Jérome si povšimnul, že ve zdi jest zapuštěno
několik tabulek s nápisy. S úžasem shledal, že
všechny hlásají výstrahu: »Nikdo nechť se
neodváží do zahrady! Jsou v ní nebezpeční,
jedovatí hadi!«

»Originelní způsob, chrániti majetek před
lupiči!« prohodil.

»Výstraha jest míněna zcela vážně!« řekl
Clifton. »V zahradě jsou skutečně brejlovci, jímž
nebyly jejich nebezpečné zuby vytaženy.
Pohybují se tam zcela volně.«

»Kdo je ten podivín, jenž chová tak hrozné
plazy ?«

»Je to dáma — cizinka, velice bohatá. Asi před
rokem zakoupila si tuto vílu — jež je v Chicagu

KRÁLOVNA HADŮ
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známa jménem »hadí letohrádek« — bydlí v ní
jenom se svým služebnictvem. Jak jsem doslechl,
vyhražena jest zahrada hadům, kteří tam mají
domeček, z něhož se mohou kdykoli volně
vyplaziti do zahrady. Ta jest přístupna jenom
majitelce, jež se ráda baví se svými hady. Z
opatrnosti, aby se nestalo neštěstí, umístila na
zdích zcela rozumně tuto výstrahu. Kdyby tam
přece jen někdo vnikl, není odpovědna za
žádnou nehodu, hady způsobenou.«

» Vždyť se ale může některý had přece jen
dostati do domu, případně i ven! A policie něco
takového trpí?«

»Když se objevily tabulky na zdích, byla dáma
povolána k policejnímu řediteli. Dokázala mu
však, že naprosto nikomu nehrozí nebezpečí. Její
služebnictvo vůbec nesmí vkročiti do zahrady. Z
té pak hadi nikdy nemohou uniknouti. Policejní
ředitel byl pozván k návštěvě víly, aby se
přesvědčil, že bezpečnostní opatření jsou
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dokonalá. Přišel tam skutečně a byl uspokojen,
Z domu vedou do zahrady dvoje dveře, zaskle-
né, stále zamčené. Klíč od nich nosí majitelka při
sobě. Kdykoli jde do zahrady, podívá se prvními
dveřmi do prostoru, je-li prázdný. Potom teprve
vejde do něho, dveře za sebou zamkne, načež
otevře druhé dveře. Ona se nebojí hadů; jí
neuškodí. Mr. Walking viděl ji sklem v zahradě,
kterak se k ní brejlovci se všech stran plazili, a
ona si s nimi pohrávala jako s neškodnými
kočičkami. Není tedy příčiny, zakazovati jí tuto
zábavu.«

»A kdo je ta dáma?«
»Evropanka, již od útlého dětství vychovaná

indickým domorodcem, proslulým krotitelem
hadů. V umění tom předčila posléze i svého
pěstouna. Po jeho smrti cestovala po světě,
produkujíc se se svými brejlovcí.«

»Posléze je to »královna hadů« — princezna
Ratanha?« zvolal Jérome s úžasem.

KRÁLOVNA HADŮ
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»Tak aspoň byla zvána na plakátech — zde
bydlí jako miss Lucy Thousendová, což jest její
skutečné jméno. Vy ji snad znáte?«

»Obdivoval jsem se asi před dvěma roky jejím
úžasným produkcím v pařížském »Variété«.
Okouzlovala tehdy nejen svým uměním, nýbrž i
svou krásou.«

»Krásná je dosud bývalá »královna hadů«,
svědčil Clifton.

»Co ji přimělo, že se zřekla veřejného
vystupování a že se usadila až v Americe?«

Clifton pokrčil rameny.
»Kdož ví! Snad zatoužila už po klidném životě.

Jest bohatá — patrně plynuly jí z jejích produkcí
veliké příjmy — proč by se tedy dále toulala
světem?«

»Jest ku podivu, že dáma, tak mladá a krásná,
dosud se neprovdala! Či snad má zde již
nápadníka?«

»Neví se o žádném. Miss Lucy nekoná návštěv
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a také nikoho nepřijímá. Jenom někdy vyjede
si do ulic chicagských ve vlastním kočáře, jenž
vždy vzbudí pozornost. Kočí i sluha miss jsou
totiž Indové, kteří ani zde neodložili svůj kroj.
Kromě nich má miss Lucy ještě dvě domorodé
služebnice.«

»Divím se, že se zde tak zahrabala! V Paříži
přece byla stále obletována přečetnými ctiteli, k
nimž patřily osobnosti nej vznešenější i
nejbohatší.«

»Měla tedy v Paříži milence?«
»Jenom se tak povídalo; dokázati to však nikdo

nemohl,« odvětil Jérome.
Šli dále. Pařížský detektiv nápadně zmlknul.

Clifton ho tajně pozoroval. Hned poznal, že jeho
kolega o něčem přemýšlí.

Pojednou sebou Jérome trhl a jeho obličej se
vyjasnil. Hned však rozpačitě zahleděl se na
Cliftona, a potom začal rychle hovořiti o

KRÁLOVNA HADŮ
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podrobnostech pařížských produkcí bývalé
»královny hadů«.

»Jérome měl asi šťastný nápad!« pomyslil si
Clifton. »To ho tak rozjařilo. Chce to však přede
mnou utajiti. Rád bych věděl, co to asi bylo.«

Šli dále. Jérome byl nyní nápadně hovorný a
veselý. Konečně prohlásil, že jest již unaven.
Vrátili se tedy do Chicaga, Pařížan poděkoval
Cliftonovi za jeho průvod a vstoupil do svého
hotelu.

»Jsem jist, až vkročí do pokoje, že si radostí
poskočí!« mumlal Clifton. »Co jen ho tak
rozveselilo?«

Dlouho přecházel po své pracovně zamyšlen.
Pojednou lusknul prsty.
»Jistě se nemýlím! Půjdeme tedy, mr. Jérome,

touž cestou! Uvidím, kdo dříve dojde cíle!«
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III.

Bylo k půlnoci.
Na cestě k »hadímu letohrádku« objevila se

vysoká postava muže, v jehož ústech zářil oheň.
Muž onen kouřil doutník.

Za ním plížila se menší postava, chvílemi
ukrývajíc se za stromy, jež vroubily cestu.

Kuřák posléze stanul u vrat vily. Za chvíli
zazněl slabý kovový zvuk. Pozdní chodec patrně
snažil se odemknouti; ve tmě však nemohl ani
nalézti klíčovou dírku, neboť stále bylo slyšeti
slabý šramot, jak klíč jezdil po železných vratech.

Muž pojednou rozžehl zápalku.
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Vtom vynořila se vedle něho menší postava a
chytila ho za obě ruce.

Napadený se obrátil.
»Co chcete?« vykřikl polohlasně, anglicky.
Druhý odpověděl mu něco francouzský.
Větší muž pojednou učinil jakýsi pohyb —

menší zaúpěl, zavrávoral — — a již vrhl se
protivník na něho. Zaduněla temná rána, menší
svalil se k zemi.

»Jménem zákona — co se tu děje?« zvolal ostrý
hlas a v okamžiku bylo nejbližší místo jasně
ozářeno.

Bylo zřítí prostě oděného muže, jenž držel v
levici elektrickou svítilnu, v pravici pak
revolver.

»Byl jsem tímto mužem napaden — patrně ve
zlém úmyslu,« sděloval vítěz, jenž byl elegantně
oděn, obličej zarostlý černým vousem a v ruce
třímal velký klíč; při tom ukazoval na muže,
hubeného těla, jenž spočíval na zemi.
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»Kdo jste, pane?« vyzvídal muž se svítilnou.
»A kdo jste vy?« opáčil elegán. »Prve jste

mluvil cosi o zákonu —«
»A to právem! Jsem zdejší detektiv Clifton! —

Ted odpovězte na mou dřívější otázku. Co zde
děláte v tak pozdní době?«

»Jdu domů!« zněla odpověd. »Právě jsem si
chtěl odemknouti, když byl jsem přepaden tímto
zlosynem. Ujměte se ho, jste-li opravdu
detektiv.«

»Vy bydlíte zde?« nedůvěřivě otázal se Clifton.
»Pokud jest mi známo, nezůstává v této vile
žádný běloch — kromě majitelky.«

»Že ne? Přece je to vila mého přítele
Harrisona, k němuž jsem přijel na návštěvu!«

»Vila Harrisonova je odtud asi půl hodiny
cesty. Zde bydlí miss Thousendová!«

»Tedy jsem se zmýlil!« zasmál se elegán. »Ted
už chápu, proč jsem nemohl odemknouti, když
se klíč nehodil do tohoto zámku! Nu, neškodí
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— však už najdu cestu ke svému nynějšímu
domovu! Chcete-li, master, můžete toho darebu
vzkřísiti a potom ho dopraviti na policii.
Dostavím se tam zítra k výslechu.«

Clifton k němu přistoupil a promluvil nyní
francouzský.

Než se nadál, byl prudkou rukou sražen k zemi
— elegán dal se na útěk.

»Stůj! Sice střelím!« zvolal Clifton a rozběhl se
za ním.

Přišel však již pozdě.
Uprchlík se zatím vyhoupl mocným skokem

na zeď — bylo slyšeti bolestný výkřik — patrně
se zranil na rukou o střepiny nebo o trnitý drát.

A když Clifton doběhl ke zdi, zaslechl v
zahradě těžký pád.

»Vlezl do hnízda hadů!« zahučel Clifton.
»Tomu asi nebude dobře! Nechtěl bych se
octnouti ve společnosti brejlovců!«

Aby mu však uprchlík neušel snad jinde zase

24



přes zeď, zvolal hlasitě: »Dicku — Willy —
Roberte———————– dávejte pozor na zeď!
Jakmile se objeví, střelte po něm!«

Byla to však jenom lest. Clifton zde neměl
nikoho.

»Ten tak brzy nevyleze!« zahučel. »Možná, že
v zahradě dokoná svůj život, jestliže ho plazi
napadnou!«

Potom se vrátil k muži, jenž byl elegánem
omráčen. Nedaleko něho hořela svítilna, která
prve vypadla Cliftonovi z ruky. Zdvihl ji a
posvítil si na omráčeného. Ohledal ho a usmál
se.

»Není to tak zlé! Takový člověk už něco snese!«
Potom vyňal z příruční lékárničky lahvičku a

otevřenou přidržel omráčenému k nosu.
Hubený muž prudce kýchl, a za chvíli otevřel

oči.
S úžasem pohlížel na neznámého.
»Kdo jste? A co se to se mnou děje?«
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»Mr. Smithe — vlastně mr. Jérome — to jste
vy?« zvolal Clifton s líčeným úžasem.

Hubený sebou trhl.
»Vy mne znáte? Kdo jste? Posléze sám —«
»Nemýlíte se! Jsem Léon Clifton!«
»Vy zde? A co tu děláte?«
»Teď se divím, že vás zde shledávám. Před oka

mžikem jsem vás křísil. A ještě předtím viděl
jsem vás podlehnouti v zápase s neznámým
mužem!«

»Kde je?« vzkřikl Jérome a kvapně se vzchopil.
»Vy jste ho nechal uprchnouti?«

»Což vám na něm tolik záleží?«
»Přece by každý rád viděl v rukou

spravedlnosti člověka, jenž mu bez příčiny
ublížil!«

»Bez příčiny? Myslím, mr. Jérome, že onen muž
měl vážnou příčinu, aby se vás bál!«

»Možná. Považoval mne snad za lupiče, tak
zase jako já jeho! Dokonce zmýlili jsme se jeden
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v druhém. Šel jsem tudy pouhou náhodou —
zdržel jsem se v malé hospůdce — vracel jsem se
pozdě do Chicaga — a tu vidím u vrat této víly
muže, jenž se mi zdál podezřelým, Přistoupím k
němu, chytím ho za ruce — domnělý snad lupič
viděl zase ve mně člověka podezřelého — zbavil
se mne ranou do hlavy. Toť vše. Patrně
nedorozumění. Ale přece jen bych rád věděl,
neměl-li onen muž zlých úmyslů!«

»Podobné přání chovám také já.«
»Proč jste mu tedy nezabránil v útěku?«
»Jediné proto, že mne překvapil svým útokem;

jest nyní v zahradě.«
Začal vyprávěti, že také on šel tudy »náhodou«

— u »hadího letohrádku« zahlédl dva muže —
jeden srazil druhého k zemi — zakročil — avšak
elegán náhle dal se na útěk a zmizel v zahradě.

»Jeho chování jest podezřelé — měli bychom
tedy sečkati zde, odváží-li se přes zeď zase zpátky
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anebo vyjde-li vraty. Jest podivné, že muž, jenž
zde nebydlí, měl v ruce klíč od vrat!«

Jérome zahleděl se na Cliftona.
»Mr. Cliftone — nehněvejte se — já však

nevěřím, že jste se zde octl jen pouhou
náhodou!«

»Vždyť také jste se sem dostal jenom
náhodou!« usmál se Clifton.

»Mr. Cliftone — odhoďme škrabošku
přetvářky — buďme k sobě upřímni!«

»Měl jste býti upřímnějším vy, mr. Jérome, a
to hned od počátku. Společně mohli jsme více
dokázati!«

»Tedy byl jsem — jak soudím — pod vaší
tajnou dohlídkou?«

»Nemohl jsem jinak. Váš vicomte mne zajímal
— věřte mi však, že bych vás nebyl připravil ani o
jediný lísteček z vašeho slávověnce! — Než, nyní
zde již nestůjme! Raději pozorujme zeď, aby náš
muž neutekl!«
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Uchystavše revolvery, začali obcházeti kolem
zdi zahradní, Při tom tiše hovořili. Jérome
upřímně doznal, že se bál, aby ho Clifton
nezastínil v případě s vicomtem. Proto odmítl
jeho součinnost, proto zatajil mu, co dosud
vypátral.

Navzájem pověděl mu Clifton, že prohlédl
Jéroma a že si umínil bez jeho vědomí také
pátrati po Ruys- dalovi.

»Přiznávám se, že bych se byl těšil ze svého
vítězství nad proslulým kolegou pařížským,
kterého bych však nebyl nikterak poškodil.
Kdybych byl objevil vicomta dříve než vy, byl
bych vás na něj vhodným způsobem upozornil,
aniž byste byl tušil, že sdělení jest ode mne. Byl
byste odtud odjel jako šťastný vítěz — a mně
bylo by stačilo vědomí, že dosud neslábnu, jak
se o mně tu a tam již roznáší. Doufám, že mi
nezazlíte, mr. Jérome!«

»Kdož by se mohl na vás hněvati, mr, Cliftone!
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Teď však odčiňme svou dosavadní vzájemnou
neupřímnost. Vypátral jste již něco?«

»Jenom tolik, co vy, mr, Jérome.«
Začal mu vyprávěti, že ho už kolik dní stopuje,

když večer ubíral se v tyto končiny. Věděl dobře,
jak dlouho setrval Jérome vždy na stráži v okolí
vily bývalé »královny hadů«.

»Jistě však jste neuhodl, proč sem zacházím?«
»Myslím, že jsem uhodl. Když jsme zde byli

spolu poprvé, zmínil jste se mi, že indická
krotitelka měla v Paříži mnoho ctitelů — a
potom prozradil mi váš obličej, že vaše mysl
učinila důležitý objev. Přemýšlel jsem o tom —
napadlo mne posléze, že mezi ctiteli krásky byl
asi také vicomte Ruysdal, že snad byl jí milejší
než ostatní—– a vy jste byl zajisté přesvědčen, že
vicomte dochází ke své bývalé lásce do této vily,
dokonce-li zde vůbec nebydlí!«

»Žasnu nad vaším důvtipem, mr. Cliftone!
Správně uhodl jste moje myšlenky!«
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»A vy zase jste se nemýlil, tuše vicomta zde. Po
několik večerů a nocí marně jste zde meškal — já
také, aniž byste byl tušil mou přítomnost. Dnes
však viděli jsme k večeru vyjíti z vily muže, jenž
se nikterak nepodobal Indovi. Sledovali jsme ho
do Chicaga — vešel do zábavní místnosti —
čekali jsme na něho, a bez jeho vědomí
doprovodili jsme ho zase k vile. Ze svého úkrytu
viděl jsem, kterak jste ho zadržel, když chtěl
odemknouti; také jsem slyšel, kterak jste mu řekl
francouzský: »Co zde chcete, vicomte
Ruysdale?« On vás potom udeřil — čemuž jsem
již nemohl zabrániti. Potom jsem vystoupil z
úkrytu, abych se ho zmocnil. Utekl mi však.«

Nyní vyprávěl užaslému Jéromovi, co mluvil
s elegánem, jenž projevil úžasnou
chladnokrevnost a drzost.

»Také já jsem posléze pronesl jeho jméno —
odvážný ten muž na chvíli se mne zbavil — utekl
přes zeď do zahrady. Myslím, že je tam dosud!«
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»Byl-li to však opravdu vicomte, pak musil
věděti, jaké nebezpečí hrozí mu v zahradě, kde
jsou jedovatí hadi!«

»Snad si na to ani nevzpomněl. Anebo snad
jsou na noc zavírání, což je mu dobře známo.
Byl by tedy v zahradě bezpečen. Myslím, že té
chvíle je snad už v domě — pod záštitou krásné
krotitelky.«

Jérome kýval hlavou.
»Co teď učiníme? Vicomte jistě nyní dům

raději ani neopustí — a my přece nesmíme tam
násilně vniknouti !«

»Přece se o to pokusíme! Doufám, že nás miss
Thousendová přijme. Zatím zde setrváme a
promyslíme svůj plán!« …
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IV.

Krátce po východu slunce odešel Jérome do
krčmy, aby přinesl něco k jídlu. Bylo oběma
třeba posilnění.

Když se vrátil ke Cliftonovi, odbyli rychle
vydatnou snídani — a potom Clifton zazvonil u
vrat.

Objevil se osmahlý Ind, jemuž Clifton podal
zalepenou obálku s příkazem, aby ji odevzdal své
velitelce.

Sluha se vzdálil. Brzy byl zase zpět a hroznou
angličtinou sděloval, že »princezna Ratanha«
povoluje jim rozmluvu. Potom je uvedl do

33



nádherného salonku, kde již čekala krásná
dáma, velice jednoduše oděná.

»Pánové oznámili mi písemně, že jsou
chicagští detektivové, « zahovořila příjemným
hlasem, »a že by se mnou rádi promluvili o
důležité věci. Nuže, jsem ochotna vás
vyslechnouti.«

»Račte prominouti, miss,« omlouval se
Clifton, »že tak záhy obtěžujeme. Nutí nás však
naše povinnost. Šli jsme tudy náhodou k
půlnoci a tu jsme zahlédli u vrat muže, jenž se
chystal odemknouti. Víme, že bydlíte zde sama,
se svým indickým služebnictvem; proto stal se
nám onen muž, jenž se nikterak nepodobal
Asiatovi, hned podezřelým. Ptali jsme se ho
tedy, co tu chce — on však se dal na útěk, přelezl
zeď a skočil do zahrady. Hlídali jsme po celou
noc, on však se již neobjevil. Poněvadž se
domníváme, že muž onen chtěl vniknouti se
zlým úmyslem do vily — připomínám, že měl
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klíč od vrat! — rozhodli jsme se, že vám to
oznámíme!«

»Děkuji vám, pánové, za vaši pozornost!
Přijmete snad ode mne malou odměnu?«

»Konali jsme jenom svou povinnost — za
kterou jsme již placeni,« odmítl Clifton.
»Žádáme však miss, aby dala prohlédnouti svůj
dům; vetřelec je zajisté dosud zde, a mohl by
příhodně spáchati zločin.«

»Učiním, jak mi radíte. Nařídím svému
služebnictvu, aby všechno prohledali. Skočil-li
však onen muž do zahrady, pak ho tam jisté
najdou — mrtvého. Moji hadi se totiž za teplých
nocí rozlézají po zahradě. Bylo by zvláštní
náhodou, aby ho byl aspoň jediný nenapadl —
a pak by byl za svou smělost krutě potrestán!
Uštknutí brejlovcem rychle usmrcuje.«

»Mohli bychom se sami podívati do zahrady ?«
žádal Clifton.
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»K tomu nikdy nesvolím. Mohlo by se snadno
státi nové neštěstí!«

»Lze však aspoň dveřmi nebo oknem
shlédnouti zahradu, « nedal se Clifton odbýti.

»To ovšem. Uvedu vás tedy ke dveřím do
zahrady. Dříve však dám služebnictvu příslušné
rozkazy, aby vetřelec nemohl uprchnouti, je-li
dosud živ, a podařilo-li se mu snad přece jen
dostati se do domu. Hned se vrátím!«

Odešla. Clifton významně pohlédl na Jéroma
a potom mu něco šeptal.

Netrvalo dlouho, vrátila se miss.
»Můj sluha bude střežiti východ z domu, kočí

pak se zbraní v ruce prohledá všechny kouty. A
ted pojďte, pánové, se mnou k zahradě.«

»Půjdu jenom já!« odvětil Clifton. »Můj druh
počká u vrat, aby v případě potřeby přispěl
vašemu služebníku.«

»Jak chcete!« klidně odvětila miss.
Potom sešla s Cliftonem do chodby, vedoucí
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k zahradním dveřím. Byly dvojité, zasklenné.
Vyňala klíč zvláštního tvaru, podívala se do
prostoru mezi dveřmi a potom odemkla první.

»Zámek i dveře jsou v pořádku — jak vidíte.
Nemohl tedy vetřelec dostati se do domu; jiného
vchodu ze zahrady sem není. Okna pak jsou
příliš vysoko nad zemí.«

Nyní otevřela malou vyhlídku ve druhých
dveřích a prostrčila jí hlavu.

»Můžete sem vkročiti; nevidím na blízku ani
jediného hada.«

Clifton přistoupil k ní a zavřel za sebou první
dveře.

»Můžete se dívati otevřenou vyhlídkou,« řekla
miss a odemkla také druhé dveře, načež rychle
vklouzla do zahrady a hned za sebou zamkla.

Clifton pohlížel za ní, když se brala po úzké,
pískem vysypané pěšině.

Zahrada byla velice stinná, plná záhonů a
křovin. Uprostřed byl vyvýšený záhon, a na něm
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byl zbudován malý altánek s několika
postranními otvory — domek hadů.

Bývalá krotitelka vyňala malou píšťalku a
vyloudila z ní jemný, táhlý hvizd.

Za chvíli bylo slyšeti šumot, křoviny a květiny
začaly se pohybovati — se všech stran plazili se
k miss indičtí hadi, kteří brzy obklopili krásku.
Nadmuvše krk, vzepřeli se do výše a hlavami
dotýkali se jejích rukou a jejího šatu.

Clifton jich napočítal patnáct. Se zájmem
pozoroval miss, jež něžně hladila své ohyzdné
miláčky. Potom šla k domečku, pronášejíc
podivná slova, a hadi poslušně plazili se za ní.
Vehnala je všechny do altánku, načež se obrátila
ke Cliftonovi.

»Teď odtud nevylezou, dokud jim neporučím.
Vás však přece sem nepustím. Nejsou zvyklí
cizím lidem, snadno mohli by mi odepříti
poslušnost, Sama prohlédnu zahradu.«
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Clifton ji sledoval pohledem. Viděl, že
prohlíží každou houštinu, že kráčí kolem zdí.

Posléze se vrátila.
»Nenalezla jsem nikoho,« řekla s údivem.

»Patrné přece jen se mu podařilo ujíti zase přes
zed. Možná, že právě v té době, kdy vy jste přišli
ke mně!«

»To by mohlo být!« souhlasil Clifton. »Ač,
není-li dosud v domě!«

» Vždyť jste se přesvědčil, že dveře zahradní
jsou neporušeny! A jinudy nemohl do domu
vniknouti!«

Vyšla ze zahrady, oboje dveře zamkla a potom
šla s Cliftonem k domovním vratům.

Jérome oznámil, že odtud nikdo nevyšel.
Posléze objevil se kočí a lámanou angličtinou

sděloval, že nikoho nenalezl.
»Znovu vám děkuji, pánové, za vaši

pozornost!« obrátila se miss k detektivům.
»Přesvědčili jste se, že tu není nikdo nepovolaný.
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Vetřelec patrně již ušel. A o mojí bezpečnost
nemusíte se již obávati; učiním náležitá
opatření!«

Uklonila se jim — nezbylo, než aby odešlí.
»A přece jí nevěřím!« zahučel Clifton, když se

octli venku. »Zajisté nebyl to nikdo jiný, než
vicomte Ruysdal — a ona ho miluje! Bud ho
dosud ukrývá v domě, anebo mu už pomohla
ven. Jsem jist, že služebnictvo o tom ví; tito
Indové jsou však svým pánům slepě oddáni.
Nezbývá, než abychom vilu dále pozorovali !«

Uchýlili se do křovin, odkudž mohli dobře
pozorovati vilu i její okolí. K poledni vyjel odtud
kočár. — Uvnitř zahlédli miss, na kozlíku seděli
dva indičtí sluhové.

»Pospěšte za nimi, mr. Jérome!« žádal Clifton,
»Vicomte mohl by býti ukryt v kočáře, případně
změnil se v indického sluhu. Snad se vám podaří
zjistiti, vyhledá-li si v Chicagu byt anebo odjede-
li drahou.«
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Jérome ho opustil, když byl nakvap poněkud
změnil svůj zevnějšek — zbaviv se nepravého
vousu a nasadiv si černé brýle.

Hladov a žízniv čekal Clifton na jeho návrat.
Asi za dvě hodiny uzřel zase kočár — na kozlíku
byli dosud dva Indové.

Přišel Jérome, všecek udýchán. Neshledal nic
podezřelého, Miss tu a tam v Chicagu
vystoupila, aby něco nakoupila. V kočáře
nezůstal nikdo. Sluhové počínali si zcela
nenápadně.

»Zde jsme již asi zbytečni,« prohlásil. »Vicomte
seznal, že je prozrazen — jistě dostal se už z vily
pomocí své milenky; myslím, že odjel z Chicaga.
Čeká nás krušná práce!« povzdechl. »Kéž
bychom brzy nalezli stopu!«

Oba detektivové spěchali k Chicagu, aby se
nasvtili.
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V.

Clifton zašel si zase k »hadímu letohrádku«, což
činil s nezlomnou vytrvalostí, Byl totiž
přesvědčen, že se vicomte dosud skrývá u miss
Thousendové, třebas Jérome tomu nevěřil.
Pařížský detektiv hledal stopu Ruysdalovu, a byl
velice pohněván neústupností Cliftonovou,

»Uvidíte, že jste se mýlil! Vicomte není ani ve
vile, ani v Chicagu! Kde však nyní mešká, kde?«

Tedy Léon Clifton uchýlil se zase do křovin,
aby pozoroval vilu. Napadlo ho už dříve, že
vicomte účastní se vyjížděk své milenky, jsa
přestrojen za Inda, Jeho domněnka zdála se býti
potvrzena, když jednou po odjezdu miss zahlédl
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v přízemním okně vily Inda. Tři mužské
služebníky miss neměla — dva právě odjeli s ní.
Bud tedy muž ve vile jest vicomte, anebo je to
skutečný Ind, jehož místo zaujal defraudant na
kozlíku.

Byl krásný den, slunce vystupovalo výš a výše,
a notně připalovalo.

Vtom otevřela se vrata vily, z nich vystoupil
Ind, jenž nesl v ruce objemný balík. Zamkl za
sebou a zaměřil k Chicagu.

Clifton díval se za ním, načež jal se ho
stopovati. Pojednou odbočil Ind do křovin, v
nichž se ztratil. Asi za čtvrt hodiny uzřel Clifton
nedaleko křovin slušně oděného bělocha, jenž
spokojeně pokuřoval. V ruce držel týž balík, jaký
měl před tím Ind,

Clifton zajiskřil očima. Pochopil vše. Ind vlezl
do křoví jen proto, aby se převlékl a změnil svůj
zevnějšek, Šat domorodců indických má zajisté
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nyní v balíku, v němž byl dříve oděv člověka
civilisovaného,

Nadešel neznámému a směle k němu
přistoupil, »Master, kudy se dostanu k vile
Stearsonově?« otázal se.

»Jděte po této cestě,« vysvětloval muž, a
poněkud se obrátil, aby mu naznačil směr,

Již ale byl uchvácen za obě ruce a stržen k zemi.
»Pomoc! Lupiči!« vzkřikl napadený.
»Tiše, vicomte Ruysdale!« zakřikl ho Clifton,

»Jste prozrazen! Viděl jsem, jak jste změnil Inda v
gentlemana.«

Přepadený zazlořečil francouzský.
»Zlost vyjadřuje se obyčejně v mateřštině!«

usmál se Clifton. »Vy jste Francouz!«
Kvapně vyňal pouta a za chvíli učinil ho

neškodným, nedbaje jeho protestů.
Potom ho zatáhl do křovin, kde byl jist, že

nebudou zpozorováni. Zde prohledal balík; byl v
něm skutečně kroj indický.
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V kapsách spoutaného nalezl revolver,
zabiják, průkazy na různá jména, mnoho
drahocenných dámských skvostů a bankovky v
obnosu přes 200.000 dolarů.

Potom vyhrnul levý jeho rukáv. Nad ohbím
v zápěstí bylo zřítí mateřskou skvrnu — rudé
znamení v podobě hrušky,

»Měl jste, vicomte, býti v Paříži opatrnější, aby
tolik lidí nebylo vidělo toto znamení, jež je
známo též pařížské policii!« řekl Clifton
úsměšně. »Divím se, že jste je nějak nezahladil!«

Spoutaný zaskřípal zuby,
»A teď půjdete se mnou! Navštívíme

princeznu Ratanhu!« řekl Clifton,
Neušlo mu, že obličej zatčeného nápadně

zbledl. To bylo mu podezřelé, Proto zdvihl
Francouze, sebral jeho balík a zabaliv zatčenému
spoutané ruce pláštěm, aby se nestali
nápadnými, poručil mu, aby se hnul, Týž bez
odporu uposlechl,
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Stanuli u vily — Clifton zazvonil. Přiběhla
indická služebnice a hned začala křičeti hroznou
angličinou:

»O, sahib — naštěstí — princezna mrtva —
had jí uštknul!«

Touto zvěstí byl Clifton nesmírně překvapen,
Aby se dostal snáze do vily, řekl dívce, že je lékař
— a hned byl vpuštěn do vily i se svým druhem,
Služebná s pláčem vedla je ke dvířkám
zahradním, Clifton nemnoho vyrozuměl z jejího
vyprávění, Jenom tolik pochopil, že jeden sluha
zahlédl princeznu, ležící v zahradě blíže dveří a
hned poznal, že jest mrtva a že skončila hadím
uštknutím.

Detektiv přistoupil ke dveřím, drže
spoutaného za rameno. Shledal, že v obou
dveřích jsou roztříštěna skla,

»Kdo to učinil ?« vyzvídal,
Tuto otázku zaslechla druhá služebná, jež

právě přiběhla. Plačíc pověděla neznámému jí
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muži, že oba sluhové, aby pomstili smrt své
velitelky, roztříštili sklo a tudy že vnikli do
zahrady, Chtějí pobíti všechny brejlovce.

Té chvíle zaslechl Clifton ze zahrady zuřivé
výkřiky. Uzřel oba Indy, kterak vrážejí dlouhé
tyče do křovin. Právě vyplašili z úkrytu hada — a
teď vrhli se na něho a bušili do něho tyčemi.

»A kde je princezna?« dotazoval se Clifton.
Dívky mu ukázaly. Spočívala těsně u

zahradních dvířek na pěšině. Ležela na zádech;
její obličej byl napuchlý, oči hrozně vyvaleny.

»Slyšíte, vy tam?« vykřikl Clifton. »Jsem
detektiv! Pojďte sem!«

Indové se obrátili; v okamžiku však jeden
odpověděl:

»Hned, master, jen co ty bestie pobijeme! Jsou
tu ještě tři!«

Asi za čtvrt hodiny hlásili Indové, že hadi jsou
do jednoho usmrceni. Potom zaměřili ke dveřím.
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Když šli okolo mrtvoly, zkřížili ruce na prsou a
řekli: »Princezno, jsi pomstěna!« .

»Ona snad není ještě mrtva!« namítal Clifton.
»O, master, viděl jsem už mnoho uštknutých

brejlovcem! Kdo takhle vyhlíží, tomu již nikdo
nepomůže!«

Clifton nyní zpozoroval, že mrtvá drží v ruce
klíč — patrně od zahradních dveří. K jeho
žádosti jeden Ind tím klíčem otevřel — Clifton
vtáhnul do zahrady zatčeného, jenž se zachvěl při
pohledu na mrtvolu.

»Nechápu, že princezna mohla býti napadena
hady, kteří ji tak poslouchali!« obrátil se Clifton
ke služebníkům.

»Stalo se to však přece, master! Hadi jsou přec
jen ďáblovo plemeno — jim neradno věřiti! Však
jsme se jim pomstili — leží tam všichni
rozmláceni! Všech patnáct — více jich tu
nebylo!«
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Clifton sklonil se k mrtvé. Brzy nalezl na její
pravé ruce stopy hadích zubů.

»Princezna jest opravdu mrtva!« prohlásil po
chvíli. »Teď už můžete mluviti. Žádám vás, abyste
ničeho nezatajili, jinak budete zatčeni!«

»Co máme říci, master? Vždyť nevíme
ničeho!«

»Nezapírejte! Povíte-li pravdu, přispějete k
potrestání muže, jenž se na princezně těžce
prohřešil. Vám bylo známo, že princezna
přechovává cizince — a ten člověk ji dnes
okradl. Znáte snad tyto věci?«

Ukázal šperky, jež byl zatčenému odňal.
Indové hned prohlásili, že patřily princezně.
Jeden po krátkém rozmýšlení řekl: »Smrtí
princezninou jsme sproštěni přísahy. Lupič musí
býti potrestán! Ano, master, byl tu cizinec, o
jehož přítomnosti musili jsme pomlčeti a
kterého princezna patrně milovala. Neznáme
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jeho jména — byl to však Francouz a měl na ruce
znamení.«

»Takové?« zvolal Clifton, odhrnuv zatčenému
rukáv.

»On! Je to on!« vykřikl Ind. »Viděl jsem již
dříve právě takové znamení!«

»Tedy tento člověk okradl vaši velitelku o
šperky a snad i o peníze. Vyšel odtud v indickém
kroji, jenž brzy odložil, aby mohl snáze
uprchnouti. Já však jsem ho dopadl!«

Indové hrozivě pohlíželi na zlosyna, jenž se
chvěl na celém těle.

»Podíváme se do zahrady!« řekl Clifton.
Stále drže zatčeného, vodil ho po zahradě,

všeho si bedlivě všímaje. Tu a tam nalezli
roztříštěného hada.

Konečně přišli k altánku. Brzy vypátral
Clifton kus červeného sukna, na němž lpěla
čerstvá skvrna husté, nazelenalé tekutiny. A
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nedaleko uzřel špičatou jehlu, jež byla z části
potřena touž tekutinou.

»Znáte to?« tiše otázal se Clifton zatčeného,
jenž div neklesl. »Jste nejen lupič, nýbrž i vrah!«

Uschoval pečlivě nález a potom se vydal na
prohlídku komnat, v nichž sledal veliký
nepořádek. Vše bylo zotvíráno, zásuvky
povytaženy.

Potom odeslal jednoho Inda s dopisem na
policii. Dostavila se komise. Lékař konstatoval
smrt hadím uštknutím. Dle všeho chtěla miss
po smrtelném zranění vyběhnouti ze zahrady, u
dveří ji však zachvátila smrt.

Clifton delší dobu tiše hovořil s členy komise,
kteří se zřejmým hnusem pohlíželi na zatčeného.
Týž byl potom dopraven do vězení…

Přiznal se ke všemu. Byl to skutečně vicomte
de Ruysdal, z Francie pro zpronevěru a vraždu
uprchnuvší do Ameriky. Chtěl se usaditi v
Chicagu. Cestou však byl o všechno oloupen. V
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Chicagu brzy doslechl o bývalé »královně hadů«,
kterou znal z Paříže. Miss jej tam upřímně
milovala; on však ji brzy opustil. Ve finanční
tísni obrátil se k ní, a namluvil jí, že je stihán pro
politický zločin. Smířila se s ním a ponechala ho
u sebe. Vycházíval přestrojen z vily do Chicaga,
aby se tam pobavil. Když byl prozrazen, utekl do
zahrady; brejlovců se nebál — věděl od miss,
kterak hady uchlácholiti. Setrval v úkrytu v
zahradě, až detektivové odešli. Potom jezdíval do
Chicaga, maje podobu indického sluhy. Miss se
mu posléze znechutila. Pomýšlel na odchod,
chtěl na ní hodně peněz; ona však odmítla,
nechtějíc ho ztratiti. Usmrtil ji tedy rafinovaným
způsobem. Podráždil jednoho hada, jenž se pak
zakousl do sukna, na němž ulpěl jed. Do toho
namočil jehlu, a když byl s miss v zahradě, bodl ji
do ruky, načež otevřel si dveře zahradní druhým
klíčem, který mu miss opatřila. Vyloupil její byt
a uprchl.
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Zločinný šlechtic byl potrestán doživotním
žalářem. Jmění bývalé »královny hadů« svěřeno v
opatrování úřadů; Indové odesláni do své vlasti.

Pařížský detektiv Jérome vrátil se domů, velice
rozlícen, že v Americe vlastně nic nevykonal, a
že mu ušla pěkná odměna.

Žárlil na úspěch Cliftonův; ani se s ním
nerozloučil.
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