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Kapitola I

„K noze zbraň!“
Třicet a jedna puška se hnuly jediným rázem, třicet a jedna bílá 

rukavice se vrátily ke švům třiceti a jedné nohavic, jakoby hnány 
neviditelným strojem.

„Pozor!“
Bez pohnutí stála šarlatová čára, veliké huňaté medvědice v doko-

nalém vyrovnání. Pochod, jejž hudba hrála, dospěl k břesknému, 
hromnému konci, když poslední čtyřstup staré gardy zmizel okolo 
rohu bílé věže.

„Rozchod!“
Bobby Longfellow vstrčil svůj štíhlý meč s cvaknutím do po-

chvy, vrazil si monokl do oka a zíral na malý, jakoby sražený kostel 
sv. Petra v koutku, zalitý sluncem letního jitra, a uvědomil si nejasně 
malou, tlustou paní, která s „Průvodcem“ v ruce přistoupila k němu. 
Jeho strážmistr stál vzpřímen vedle něho, divě se a za maskou své-
ho jakoby z dubu řezaného obličeje tiše se směje.

„Prosím za odpuštění, pane!“
Bobby měl sedmdesát pět palců výšky1. Hlas přicházel odkudsi 

pod ním zdola a Bobby pohlédl dolů.
Tlustá dáma měla čepcovitý „Bonnet“2, zdobený černými žetový-

mi kapkami a proužky, a pod bradou měla velikou brož z řezaného 
kamene. Tvář byla velká, uhřátá a přívětivě úsměvná. Viděl, že má 
tři brady a trochu mužský nos.

„Lituji – hm!“

1  196 cm. Pozn. překl.
2  Látkový nebo slaměný klobouk, který se uvazoval pod bradou stuhami. 
Pozn. red.
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„Mohl byste mi říci, kde je zde pohřbena lady Jane Greyová?“
Měla hluboký basový hlas. Mžoural na ni jako někdo, kdo právě 

přišel z temna na světlo.
„Lady –“
„Lady Jane Greyová, pane!“
Pohlédl bezradně na strážmistra a jeho bílá ruka zaškubala za 

sporý knírek.
„Díval jste – eh – na hřbitově?“ ptal se nadějně.
„Na kterém hřbitově, pane?“
Strážmistrova tvář neskýtala nijakého povzbuzení.
„Nu – na – nějakém hřbitově! – Znáte snad tu dámu, strážmistře?“
„Nikdy jsem ji dosud neviděl, pane!“
Bobby mlaskl jazykem o patro, aby naznačil strážmistrovo ne-

dorozumění.
„Eh – tu lady – jak se jmenovala, prosím? Lady Greyovou!“
Tlustá paní přišla na pomoc.
„Je pohřbena nedaleko bašty B –,“ řekla diskrétně.
Bobbyho bílá rukavice naznačila mávnutím celé okolí.
„Toto je všechno bašta B, že ano, strážmistře?“
Strážmistr mínil, že ano.
„Raději se optejte některého masožrouta – eh, hlídače, ma’am,“ 

řekl Bobby dámě.
Byl by mohl protestovat proti urážce způsobené důstojníku krá-

lovské gardy v plné parádě, když jej považuje za hlídače či průvod-
ce, ale nějak mu to vůbec nenapadlo. Byl to první den jeho služby 
v Toweru3 a jej trochu zlobilo vedro horkého dne a nenáviděl těsně 
přiléhavý ohnivě červený kabátec a strašnou, potivou medvědici na 
hlavě. Opravdu, poručík Robert Longfellow si přál, aby byl v tuto 

3  Tower, angl. věž, bašta, hrad. Tower of London – původně citadela zřízená 
v Londýně, později státní vězení, nyní vojenská zbrojnice, muzeum, mincovna 
atd. Pozn. překl.
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chvíli čímkoliv jiným, jenom ne důstojníkem u Jejího Veličenstva 
pluku Berwické gardy.

Tlustá paní nahlížela do svého průvodce.
„Kde jsou chovány korunní klenoty, pane?“ ptala se pak.
„V bezpečné pokladně, drahá stará paní,“ řekl Bobby přesně.
Na štěstí šel právě kolem skutečný průvodce a k nesmírné úlevě 

Bobbyho zmocnil se tlusté dámy a dovedl návštěvu k Wakefieldské věži.
„Jak absolutně dokonale strašlivě hrozné,“ řekl Bobby. „Co u ďáb-

la se ode mne čeká, že jsem jí měl říci, strážmistře?“
„Nic, pane,“ řekl strážmistr a Bobbyho tvář se rozzářila.
Šel do strážnice a do svého vlastního pokoje a paní Ollorbyová 

pokračovala ve své prohlídce památností – ačkoliv, řečeno po 
pravdě, tato rudolící dáma neměla skutečného zájmu ani o korunní 
klenoty, ani o nešťastnou Janu Greyovou, jejíž hlava byla sťata z je-
jího křehkého těla několik kroků od místa, kde paní Ollorbyová 
kladla tak nemístně své otázky.

Ale byla toho jitra v Toweru návštěva, která měla velmi cituplný 
zájem o osud nešťastné lady Jane. Hope Joynerová stála u řetězu, 
jenž chrání malou čtvercovou kamennou desku oběti od svatokrá-
dežných nohou, a hleděla dolů na prostý nápis a pak do malé kaple, 
v níž prý tato dívka-žena odpočívá.

„Ubohý, ubohý drahoušek!“ řekla tiše a Richard Hallowell necítil 
dosti odvahy, aby se usmál.

Neboť to bylo mládí, žalující nad smrtí mladosti. Ostříhaná 
moderní kráska skláněla se v smutku nad místem, kde byl lady Jane 
dlouhý vlas přehozen přes hlavu, aby dílu sekery nebylo překáženo. 
Mohl obdivovati profil tak dokonalý; jaký jen kdy viděl, a postavu 
půvabnější ve své skloněné truchlivé něze, nežli když stála vzpříme-
na jako kopí. Barva její pleti byla jemná, měkká a bezvadná proti še-
dému pozadí věkem zčernalého kamene. Tragédie sommersettské 
ctižádosti se jaksi zdála palčivější a skutečnější u příležitosti tohoto 
životného ztělesnění mladistvého ženství. –
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„Ano – strašlivé, že ano? Bydlila v králově domu… z tohoto okna 
viděla svého muže, když jej po smrti odnášeli… Hope, vy ale oprav-
du vnášíte smutek do tohoto krásného jitra!“

Usmála se naň rychlým úsměvem a položila mu ruku na rameno.
„Pak jsem opravdovým surovcem, Dicku! – Nu, budu už hodná – 

není tohle ten nádherný tvor, Bobbie?“
Štíhlá postava gardového důstojníka objevila se pod verandou 

strážnice.
„Je to Bobbie. Přišel včera večer z dovolené a činí si teď po prvé 

známost s povinností towerské stráže.“ Zasmál se vesele. „Je to 
rozený zahaleč – trochu lehké práce udělá mu strašlivě dobře!“

„Tohle je poprvé, co jste se dnes zasmál,“ vytýkala mu, a ačkoliv 
by jí byl mohl říci, že má tohoto jitra pramálo příčiny k úsměvu, 
neřekl ničeho.

Dick Hallowell, v černém, dokonale padnoucím kabátě, opásaném 
šarlatovou šerpou úřadu, byl o hlavu větší než ona. Bystrolící, šedo-
oký, měl v chůzi cosi z pružnosti a skočnosti rozeného atleta.

„A teď jsem vám ukázal už všechno,“ řekl. „Doufal jsem, že nám 
to zabere celý den.“

Zasmála se měkce.
„To není pravda! Třásl jste se, abyste se mne zbavil, od té chvíle, kdy 

jsem k vám přišla. Čeká někdo na vás – návštěva?“ Nežli mohl odpo-
vědět, pokračovala: „Já jsem rozenou poutnicí po pamětihodnostech 
a mimoto znám Tower tak trochu doopravdy dobře. Ale já jsem si 
tolik přála vidět, jak doopravdy vypadáte v uniformě!“

Co mluvila, uvědomil si s pocitem rozmrzení, jak velmi krátkou 
dobu se spolu znají. Méně nežli před měsícem ztracená odstrkovací 
tyč svedla je dohromady na loďce v stinném rameni Temže, když plula 
směšně vstříc ne horšímu osudu nežli k uváznutí ve vrbovém houští 
a když jí přijel na své lodi na pomoc, nemysle na nic nežli na zábavu. –

Šli spolu dolů po svahu ke Lví bráně a stanuli v obloukovém pod-
jezdu, aby pohlíželi na pochmurnou bariéru, za kterou byla řeka.
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„Brána zrádců!“
Zachvěla se, ačkoliv by byla za nic na světě nedovedla říci proč.
„Brána zrádců,“ přisvědčil. „Dnes je to náramně ctihodná brána – 

jakživa byste si nepomyslila, že po těchto stupních chodili královny 
a dvořané! Je to místo, kde královna Alžběta usedala, říkajíc, ať ji 
vezme někdo, půjde-li ještě dále.“

Zasmála se opět a šli dále, mimo salutující stráže, až přišli k všed-
nímu světu towerského vršku, místu to velkých nákladních vozů 
naložených bednami a s pachem ryb z nedalekého Billingsgate.

Hopin veliký rolls přijel tichounce k chodníku a Dick otevřel 
dvířka.

„Uvidím vás – kdy?“
Usmála se tomu.
„Kdykoliv si to budete přát. Já jsem jedním ze jmen v telefonním 

seznamu a ráda jím večer ve Vyslaneckém.“
„Co budete dělat teď?“
Ušklíbla se trochu.
„Mám nepříjemnou rozmluvu před sebou,“ řekla a on se na ni 

zahleděl. On také měl – ale nepřiznal se k tomu.
Hleděl za vozem, až zmizel, nežli se obrátil a šel dolů po vršku, 

přes most, jenž přepíná starý hradní příkop. A již se neusmíval. Ani 
němý a patetický pohled s výzvou k soucitu, jejž naň vrhl Bobbie, 
když šel kolem strážnice, nezaplašil starostlivé zamračení z jeho 
hezké tváře.

U vchodu k jeho bytu čekal Brill, jeho sluha.
„Ten pán mi řekl, abych šel a podíval se, naleznu-li vás, pane – 

praví, že má schůzku.“
Dick Hallowell pomalu přikývl.
„Nebudu vás potřebovat čtvrt hodiny, Brille,“ řekl. „Bude lépe, 

zůstanete-li zde, a kdyby mne někdo hledal, řekněte, že jsem velmi 
zaměstnán.“

„Ano, sire Richarde!“
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„A – Brille, řekl – řekl vám ten pán něco – něco o sobě?“
Brill okamžik váhal.
„Ne, pane. Zdálo se, že je trochu nazloben, a říkal, že byste mohl 

být rád, že máte takovýhle byt –“
Zaváhal opět.
„Nuže?“
„To je vše, pane… tak trochu se uškleboval. Myslil jsem si, že 

to je – odpusťte – drzost, pane! Přijde sem a kritizuje. Není ničím 
zvláštním, pokud mohu vidět –“

„Ano, ničím!“
Dick šel vzhůru po kamenných schodech, stanul u dveří, otevřel 

je prudce a s úšklebkem vešel. U okna pohodlného pokoje stál 
muž, patrně pohroužen v pohlížení na cvičící četu vojínů. Jeho 
tvář, napolo obrácená k Dickovi, byla suchá a mrzutá, jeho šaty byly 
nevzhledné a otřelé boty sešlapány. Ale v jeho tváři a vzezření byla 
zvláštní podobnost s mlčícím, pozorně hledícím důstojníkem.

„Hello!“
Obrátil se se zabručením k pozorujícímu jej hostiteli a jeho po-

hled nebyl ani přátelským, ani neurážlivým.
„Hello, bratře!“
Dick neřekl ničeho. Jak tak hleděli na sebe, byla jejich vzájemná 

podobnost tím patrnější. Ale přece ta byla zřetelná nepodobnost. 
Kdyby byl Graham Hallowell odstranil ze svého hlasu drsnost, byly 
by jejich hlasy úplně stejné. Ale on zapomněl umění přívětivosti, 
zapomněl, že velel kdysi družstvům ve slavné škole a že byl pýchou 
a ozdobou univerzity. Vše, nač pamatoval, bylo, že byl člověkem, 
s nímž bylo špatně zacházeno, „mužem, kterému se nikdy nedostalo 
správné příležitosti“. Došel v životě na stupeň, kde dovedl pama-
tovat jenom na své křivdy a kyselé stránky života.

„Tvoje uvítání je stejně nadšené jako jindy – sire Richarde!“ 
ušklíbl se. „A vsadím, že mne nepozveš, abych s tebou poobědval 
v kasinu, co? ‚Představuji vám svého bratra Grahama Hallowella – 
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přišel včera z Dartmooru4 a bude vám moci vyprávět velmi zajímavé 
příběhy o holém pekle!‘“

Jeho hlas se rozezvučoval, až zněl skoro jako křik. Dick poznal, 
že pil a že je v nejjedovatější náladě.

„I tvoji prokletí sluhové se mnou jednají, jako bych byl prašivec –“
„Jsi!“ Tón Dicka Hallowella byl tichý, ale křišťálově jasný. „Pra-

šivec – to tě úplně vystihuje, Grahame! Něco shnilého, čemu se 
čestní lidé se smyslem pro svoji důstojnost vyhnou. Něco nelid-
ského, bez jediné vlastnosti přijatelné pro boha či člověka. A nekřič, 
když mluvíš se mnou, nebo tě vezmu za límec a vykopu tě dolů ze 
schodů. – Je to jasné?“

Zdálo se, že se muž při této hrozbě schoulil. Z vyzývavého nadut-
ce stal se náhle kničivým žebravcem.

„Nedbej na mne, Dicku – vypil jsem jednu či dvě přes čáru dnes 
ráno, starý hochu. Představ si sám, jak by ti bylo, kdybys byl pro-
puštěn z věznice – postav se na mé místo –“

Byl přerušen.
„Nemohu si představit, jak bych cítil, kdybych byl správným pří-

slušníkem trestnice,“ řekl Dick chladně. „Nemám dosti obraznosti. Je 
mi nemožno postavit se na tvoje místo, když jsi opil, omámil a oloupil 
pošetilého mladého hocha od gardy, který ti důvěřoval, protože jsi 
mým polobratrem. Je mi nemožno představit si sebe, jak utíkám 
s ženou slušného muže a pak ji nechávám hladovět ve Vídni. – A je 
toho více, co si nemohu představit – není třeba opakovat to dopodrob-
na. Až budu schopen postavit se na tvé místo, abych mohl pochopit, 
jak se může člověk válet v bahně, jako se válíš ty, budu schopnějším 
sdílet tvé city nad tím, že jsi zase na svobodě. – Co chceš?“ 

Grahamovy neklidné oči hledaly okno.
„Jsem na mizině,“ řekl náhle. „Myslil jsem na odchod do Ame-

riky – –“

4  Velká věznice. Pozn. překl.
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„Shledala americká policie, že má málo ničemů, že tě volají do 
Ameriky?“

„Ty jsi tvrdý jako peklo, Dicku!“
Dick Hallowell se zasmál – nebyl to smích radosti.
„Kolik potřebuješ?“
„Dobrá! Cesta do Nového Yorku –“
„Nepustí tě do Spojených států s tvou minulostí, to víš dobře!“
„Mohl bych přijmout jiné jméno –,“ nadhodil Graham horlivě.
„Nepůjdeš nikam – nemáš vůbec v úmyslu jít pryč!“
Dick usedl ke svému psacímu stolu, odemkl zásuvku, a vyndav 

šekovou knížku, psal.
„Napsal jsem to na padesát liber a napsal jsem to tak, aby ti bylo 

nemožno změnit to na pět set, jako jsi to udělal s posledním šekem, 
který jsem ti dal. A nadto ještě budu tak opatrným, že hned zavolám 
banku telefonem a sdělím jim obnos šeku.“

Vytrhl šek z knížky a podal jej mračícímu se návštěvníku.
„A tohle jsou poslední peníze, které ode mne kdy dostaneš. 

Představuješ-li si, že mne můžeš donutit, přijdeš-li sem a budeš 
dělat peklo, čeká tě zklamání. Můj plukovník a moji bratři důstojníci 
vědí o tobě již vše – a hoch, kterého jsi okradl, je v tomto okamžení 
ve strážnici. Budeš-li mne znepokojovat, zavřu tě. Je to také jasné?“

Graham Hallowell vstrčil šek do kapsy.
„Ty jsi horší nežli kus kamene,“ kničel. „Kdyby otec věděl –“
„Díky Bohu, že je mrtev!“ řekl Dick střízlivě. „Ale věděl dosti, 

aby umřel puklým srdcem. A to jest, co proti tobě mám, Grahame!“
Graham dýchal těžce. Jenom strach udržoval na uzdě zuřivý 

vztek, jenž bouřil v jeho hrudi. Toužil ubližovat – rvát – pokořit toho 
svého nenáviděného polobratra – a neměl k tomu dosti odvahy.

„Oknem jsem tě viděl mluvit s krásnou dívkou –“
„Mlč!“ rafl Dick. „Nebudu s tebou mluvit o žádné dámě!“
„Jemináčku!“ Graham nabýval opět trochu ze své předešlé dr-

zosti. „Já se jenom ptal – ví Diana –“
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Dick šel ke dveřím a otevřel je dokořán.
„Tady máš cestu,“ řekl zdvořile.
„Diana –“
„Diana mi není ničím – budeš si to pamatovat? Nemám rád jejích 

přátel – za prvé.“
„Míníš tím mne?“
Jeho bratr pokynul ke schodišti a Graham šel s pokrčením ra-

meny kolem něho.
„Tady je to jako ve vězení – ale já už najdu cestu ven,“ řekl.
„Nejlepší cesta ven pro tebe je teď zamčena a zatarasena,“ řekl 

Richard Hallowell s ponurým úsměvem.
„Co tím míníš?“
„Bránu zrádců,“ řekl Dick a zapráskl za ním dveře.
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Kapitola II

Zvonek telefonu zněl již po třetí a působilo to nějak netrpělivě. Diana 
Martynová položila malého huňatého Poma na polštář a sáhla líně 
po přístroji. Byl to jistě Colley, ovšem, hašteřivý – trochu náchylný 
mařit čas nářkem nad dlouhou dobou, kterou ho nechala čekat.

„Kdybychom byli věděli, že to je vaše vznešená jasnost, byli 
bychom vyskočili při prvém zacinknutí,“ řekla Diana s významným 
chladem. Znělo to hrozivě pro Colleyho, který nenáviděl sarkas-
tických žen.

„Můžete se se mnou sejít v poledne na oběd u Cirů?“
„Ne. Nemůžeme se sejít s vámi nikde na oběd,“ odpověděla. 

„Obědvám zde s panem Grahamem Hallowellem.“
Zpráva byla proň patrně překvapením.
„S Hallowellem? Opravdu vás řádně neslyším, Diano. Kouříte 

snad?“
Vyfoukla šedý oblak ke stropu a oklepala popel cigarety do křiš-

ťálového popelníku.
„Ne,“ řekla. „Ale jsem dnes trochu špatně k řeči. Vyhlídka, že 

budu samotna s pánem, který zrovna přišel z trestnice, je trochu 
příliš silná. Nevydařil se správně, Colley. Za prvé nebyl odsouzen 
nevinně –“

„Poslyšte Di –“
„Neříkejte mně Di!“ přerušila ho hněvivě. 
„Diano – Velký hoch si přeje vidět vás. Poctivě, opravdu. Řekl to!“
„Řekněte Velkému hochu, že si nepřeji viděti jej,“ řekla opět 

chladně. „Jeden zločinec denně stačí tak pro vzrušení.“
Mlčel vteřinu. Pak se ozval:
„Oh, povídám! Jste rozmarná, nejste? Nevěřím, že opravdu veče-

říte s Hallowellem!“
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Položila sluchátko na stůl a vzala znovu do ruky svou knihu. 
Když byl Colley Warrington hrubým nebo obtížným, položila vždy 
sluchátko na stůl a nechala je bzučet.

A Colley dovedl být velmi obtížným. „Šel na nervy.“ Byl do ní 
někdy velmi zamilován a někdy upadal do prudké žárlivosti. Byl do 
ní teď právě zamilován a ona cítila notnou nudu.

Lehké zaklepání na dveře. Dombretová vešla se šustotem hed-
vábných sukní – Diana vždy oblékala své služky do purpurového 
taftu a trvala na tom, aby nosily zástěry z hudební komedie a če-
pečky z čajovny. Dombretová byla dvacetiletá, hezká a nesla svůj 
taft dobře a vysoký čepeček jí dodával vzezření trochu jako ruské 
madoně.

„Chcete přijmout slečnu Joynerovou, mademoiselle?“ ptala se.
‚„Slečnu Joynerovou!“ Diana na ni hleděla překvapeně. „Jste si 

jista – slečna Joynerová?“
„Ano, mamselle. Velmi hezká mladá dáma.“ 
Diana přemýšlela rychle.
„Požádejte ji, aby šla nahoru, prosím.“ 
Dombretová byla chvíli venku.
„Slečna Joynerová!“ hlásila pak.
Diana přešla pokojem, vztahujíc ruku, s oslnivým úsměvem v ob-

vykle bledé líci. Věděla velmi přesně, jak vypadá, jsouc sebevědomá 
v hrdě spolehavém smyslu tohoto slova a dobře vědoma svých rysů 
a rudé nádhery svého vlasu.

„To je od vás hezké, slečno Joynerová!“
Hope Joynerová přijala ruku, její jasné šedé oči pohlédly do 

Dianiných pohledem, jenž nebyl ani nepřátelským, ani podezří-
vavým. Byla o tři léta mladší, ve věku, kdy je obtížno pamatovat, jak 
vypadala před rokem, když dívčí ženství dosáhlo jistého mystéria 
zdrženlivosti a štíhlé tělo, které bylo možno pouze tušit za volně 
padnoucím jumprem není více beztvárným.
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„Myslila jsem si, nebude-li vám moje návštěva proti mysli,“ řekla 
dívka.

Toto tedy byla Hope Joynerová! Byla roztomilá. Diana byla tvr-
dým kritikem, velmi těžko uspokojitelným, ale nenalézala ničeho, 
co by mohla vytknout v postavě, tvaru ani v hlasu ani v barvě.

„Jsem hrozně potěšena! Usedněte, prosím – nechcete?“
Zdvihla ospalého drobného psíka z pohovky. Protestoval proni-

kavě a byl uplácán v mlčení. Pleskání a hlazení střídaly se rychle 
v Togově zkušenosti. Ale Hope zůstala stát, bílou ruku opřenu 
o polštáře na konci pohovky.

„Dostala jsem od vás dopis – trochu podivný dopis,“ řekla. „Mohu 
vám jej přečíst? Snad jste zapomněla, co jste mi psala!“

Diana nikdy nezapomínala takovéto věci, ale nečinila námi-
tek, hledíc na dívku s nestranným zájmem, jak otevírala kabelku, 
vyndala obálku a z ní list těžkého šedého dopisního papíru. Bez 
předmluvy jala se dívka číst:

„Drahá slečno Joynerová!
Doufám, že neshledáte nepatřičným, dopíši-li Vám ve věci, 

která se mne velmi těsně dotýká! A já o Vás vím dosti, abych vě-
řila, že oceníte moji důvěru. Zkrátka, jsem v této nemilé situaci:

Pokud jste se Vy neobjevila na scéně, byla jsem zasnoubena, 
abych se provdala za sira Richarda Hallowella – ačkoliv jsme 
právě teď odcizeni pro rodinnou záležitost, která by Vás neza-
jímala. Byla jste poslední dobou viděna velmi často s ním a lidé 
mluví o Vás trochu nevlídně – tážíce se, kdo že jste, odkud jste 
přišla a kdo je Vaší rodinou. To však týká se mne –“

Ustala, aby obrátila hustě popsaný list.

„– – týká se mne méně nežli moje vlastní vyhlídky na štěstí! 
Miluji Dicka velmi hluboce a on miluje mne, ačkoliv pro tuto 
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chvíli spolu sotva mluvíme. Smím apelovat na Vaši šlechetnost 
a žádat Vás, abyste nám dvěma poskytla příležitost obnovit 
svoje přátelství?“

Dokončila četbu, vrátila dopis do obálky a s ní do kabelky a za-
vřela ji jemně.

„Nemyslím, že by to byla nerozumná žádost,“ řekla Diana chladně.
„Abych se ztratila?“ ptala se Hope svým pokojným, rozhodným 

způsobem. „Ale proč bych to měla učinit? Máte veškerou příleži-
tost, které potřebujete, a nezdá se vám, že předpokládáte trochu 
mnoho?“

Diana si hryzla zamyšleně rty.
„Snad ano,“ řekla pak. „Byl to hloupý dopis – ale byla jsem roz-

rušena. Ovšem, neznamená to, když jste přítelkyní, že oň stojíte –“
Hope potřásla hlavou.
„Nemyslila jsem to tak. Co jsem zamýšlela říci, bylo optat se Vás, 

zdali snad nepředpokládáte u mne příliš nadměrnou schopnost 
k sebeobětování?“

Dianiny oči se přimhouřily.
„Chcete říci – že ho milujete?“
Hope Joynerová kývla. Její oči nezakolísaly.
„To jest, co míním,“ řekla.
Toto doznání zarazilo Dianě dech. A trvalo chvilku, než opět 

nabyla hlasu.
„Jak velmi dojemné!“ řekla, ale Hope Joynerová byla nepřístupna 

pro posměch. „Tak tedy mám za to, že moje velmi rozumná žádost 
k vám nemá nijakého vlivu na –,“ odmlčela se s rozvahou – „na váš 
ctižádostivý plán?“

„Je to velmi ctižádostivé?“ ptala se Hope s jakousi zarážející ne-
vinností. „Míním mít rád Dicka Hallowella – či milovat ho?“

Diana se ovládla co nejpevněji. Nečekala, že by z jejího dopisu 
vzešlo mnoho dobrého. Opravdu, napsala jej v pouhém rozmarném 
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popudu. Snad si přála urazit Dicka Hallowella, rozmrzet ho. A teď, 
hledíc na tuto dívku, tak zářivou ve své kráse, tak důvěřivou a se-
bevědomou ve své lásce, viděla vyzvání již v pouhé její přítomnosti, 
v její neochvějné, nebojácné pevnosti jejích očí. A Diana nebyla 
osobou, kterou by bylo dobře vyzývat.

Bylo to zvláštní, jak v tomto okamžiku všechen spící hněv se 
probudil a jak vychladlý popel zloby a vzteku, který ji před čtyřmi 
léty stravoval, náhle se rozhořel a rozžhavil do ruda. Na obloze se 
ukázaly setřelé stíny toho, co mohlo být – Hope viděla, jak polkla, 
a viděla, jak se zuby zaťaly přímo v okamžení, kdy se Diana usmála.

„Ukáži vám něco!“
Hlas, kterým promluvila, zněl cize i samé Dianě, a přece to byl její 

hlas. Odešla na několik okamžení z pokoje a vrátila se, držíc mezi 
palcem a ukazováčkem malou koženou tobolku. Odemkla zámeček, 
odchlípla víčko a ukázala prsten se třemi skvělými diamanty. Vzala 
prsten ze sametu a vložila jej Hope do neochotných rukou.

„Nepřečetla byste si, co je uvnitř, prosím?“
Dívka mechanicky uposlechla, ačkoliv nebyla právě příliš zvě-

davou. Vyryta na vnitřní straně prstenu byla slova: „Dick Dianě, 
1922.“

Hope jí vrátila prsten zpět.
„Nuže?“ ptala se Diana.
„Snubní prsten?“
Diana přikývla. Hope na ni hleděla pátravě.
„Má to skutečný vliv na situaci?“ ptala se.
„Je to snad přesvědčivějším důvodem nežli který jiný, jehož jste 

užila, proč bych se neměla stýkat se sirem Richardem Hallowellem? 
Já vím, že jste spolu byli zasnoubeni. Řekl mi to – aspoň mi řekl, 
že byl zasnouben s – s někým. Většina lidí bývá zasnoubena více 
než jednou, není-liž pravda? Poctivě, slečno Martynová, nevím, 
zdali jsem – divná, anebo zdali jsem prostě příšerně rozumná, ale 
očekáváte opravdu vážně, že se se sirem Richardem už nesetkám?“
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„Očekávám, že učiníte, co vám bude libo!“ Dianin hlas zněl skoro 
sladce. „Ovšem –,“ dodala, krčíc rameny, „je to věcí vkusu a dobrého 
vychování. Nesmíte čekat, že bych myslila za vás.“

Její oči spočívaly na Hopině kabelce.
„Snad to bylo nediskrétním napsat ten dopis,“ řekla a vztáhla 

ruku. „Smím jej žádat zpět, prosím?“
Opět se jejich oči setkaly, a pak otevřevši kabelku, vyňala Hope 

dopis, přetrhla jej na čtyři kusy a položila útržky na stůl. Pokývnuvši, 
vstala, otočila se a vyšla z pokoje, tak nenadále, že zvědavá 
Dombretová, s okem přitisknutým ke klíčové dírce, skoro vpadla 
do pokoje, když se dveře náhle otevřely.

Diana šla k oknu, aby ještě letmo zahlédla Hope při vycházení 
z domu, ale nepodařilo se jí to.

Proč u všech všudy –?
Diana Martynová byla udivena sama nad sebou. Nemohla si vy-

světlit svoje vlastní pohnutky. Vzdala se všech myšlenek na Dicka 
Hallowella již před lety – byl v jejím žití tak vzdáleným činitelem 
jako kdokoliv jiný. Pokoušela si uvědomit, proč že vlastně napsa-
la ten dopis. Byl rys jakési opičí škodolibosti v Dianě Martynové, 
podivná zvrhlost rozumování, která ji už dříve uvedla do mnohých 
menších a jedné velké kaše. Nechtělo se jí příliš přemýšlet o tom 
dopise, neboť se týkal Dicka Hallowella. Napsala dopis v návalu 
spíše šibalské nálady, očekávajíc, že jej Hope ukáže muži, jehož se 
týkal, očekávajíc od Dicka jednu z těch bouřlivých epištol, kterých 
byl schopen. Nenadála se dojista ani v nejmenším, že se v jejím 
klidném návštěvním pokoji objeví toto děvče se svojí klidnou, vy-
zývavou krásou.

Pokoušela se srovnat si do pořádku základní příčiny svého 
nynějšího vzrušení, když do pokoje vešla Dombretová, ohlašujíc 
návštěvu, která jí šla v patách. Diana seděla na širokém okenním 
sedátku, z něhož byla vyhlídka na Curzonovu ulici, s pažemi za-
loženými a s bílým prstem u rtů. A teď prohlížela kriticky, nelítostně 
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ošumělého muže, který vešel, tvář zamračenu, ruce v kapsách. 
Vyčkala, až se dveře zavřely za Dombretovou, a optala se pak:

„Proč?“
„Proč co?“ ptal se hrubě.
„Proč tato celková ošuntělost?“
Graham Hallowell pohlédl dolů na své špinavé šaty a ušklíbl se.
„Zapomněl jsem se převléknout,“ řekl.
Přikývla pomalu.
„Tak vy jste byl navštívit velikého Richarda – a byl veliký Richard 

patřičně dojat důkazy vaší chudoby?“
Usedl na velikou pohovku, vytáhl z kapsy papírové pouzdro 

s cigaretami a zapálil si jednu neodpovídaje.
„Je snad nějaký zvláštní důvod, proč se objevujete v Curzonově 

třídě oblečen jako hastroš do zelí – na mne to aspoň nečiní dojem.“
„Na něj také ne,“ odpověděl, vyfukuje oblak dýmu ke stropu 

a hledě naň, až se rozplynul. „Dal mi špinavou padesátku. Málem 
jsem mu ji hodil zpět.“

„Ale jen málem,“ řekla.
Přestal již dávno cítit hněv pro patrný posměšek v jejím hlase. 

Patřilo to k její duševní a mravní osobnosti. Bývala doba, kdy jej 
tyto její jemné posměšky rozzuřovaly k šílenství. Ale tomu bylo již 
velmi dávno.

„Mám za to,“ řekla zamyšleně, „že jste čítal, že vám zaplatí každý 
obnos, o který požádáte, jen aby se vás zbavil, a on to ovšem ne-
udělal. Chtěla bych, abyste znal Dicka tak dobře jako já!“

„Znám ho až příliš dobře!“ bručel. „Farizejské prase!“
Odložila odpověď na tento výbuch po velmi dlouhou chvíli a její 

bílé zuby pracovaly po jejím dolním rtu.
„Farizejský? Ne! Dick není farizejem.“ Po chvíli. „Myslím, že se 

o mně nezmínil?“
„Řekl, že si nepřeje o vás slyšet – slouží-li vám to k radosti.“
Přikývla.
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„Což znamená, že jste o mně mluvil vy!“
„Má novou holku,“ vpadl Graham, „a je to krasavice! Viděl jsem 

je sklánět se sentimentálně nad popravištěm.“
Nezdálo se, že by ji to zajímalo, a Graham, rozhlížeje se po poko-

ji, připravil si otázku, kterou by byl položil předešlého večera, ale 
selhala mu odvaha, neboť měl trochu strach před touto ženou.

„Máte krásný byt, Diano. Nejsem zvláštně zvědavým, ale divím 
se, jak to děláte. Pamatuji-li se správně, bydlila jste v bytě najatém 
s nábytkem, když jsem odcházel. Všiml jsem si změny v oděvu, ale 
tato nádhera je opravdu údivnou.“

Měla, jak věděl, důchod několika set liber ročně, sotva dosti, aby 
z toho zaplatila nájemné tohoto bytu. Psala trochu, byla ve znameni-
tém poměru s Fleetskou ulicí5, ale její vrozená lenivost činila tento 
zdroj příjmu velmi nespolehlivě chabým. – Usmála se trochu kysele.

„Bojíte se nejhoršího? Dobrá, nemusíte! Jsem teď opravdu velmi 
pilná. Slyšel jste snad o princi z Kishlastanu?“

Zatřásl hlavou.
„Neslyšel jste?“ Mávla rukou kolem po pokoji. „Vizte jeho štěd-

rost!“
Zasmála se při udiveném zaraženém pohledu, jenž se objevil na 

jeho tváři.
„Jsem jeho novinářským zástupcem,“ řekla chladně. „To nezní 

jako příliš vznešené zaměstnání, ale mělo to pro mne již cenu 
téměř čtyř tisíc liber ročně, a já myslím, že jsem si své peníze 
opravdu zasloužila. Princ se hněvá na svět, a zvláště na vládu. Colley 
Warrington mne mu představil přede dvěma léty. Myslím, že se 
pokoušel pustit mu trochu žilou – jest, mimochodem řečeno, trapně 
bohatým – a měl nezdar, a myslil, že si ze mne udělá pomocný voj – 
a já jsem ovšem měla velký soucit s Jeho Jasností a netrvalo dlouho, 
nežli jsem objevila trhliny v jeho zlatém krunýři. Přišel o dvě děla –“

5  Novinářská ulice v Londýně. Pozn. překl.
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„Dvě – cože?“ ptal se udivený Graham.
„O dvě děla. Je jasno, že francouzský guvernér dovolil našemu 

příteli, aby byl pozdravován devíti slepými patronami, ale dostal se 
do nesnází a byl nějaký těžší skandál a pozdrav byl zredukován na 
sedm výstřelů. Nevěřil byste, že je možno, aby takováto věc tížila 
dospělého muže, ale v Indii to je patrně velmi vážnou věcí. A on 
je šílencem ve věcech drahých kamenů. Má nejdivuplnější sbírku 
v Indii.“

„Je ženat?“ ptal se Graham podezřívavě.
„Devět hluboko,“ odpověděla klidně. „Nesetkala jsem se s žádnou 

z jeho žen, jsou chovány přísně purdah – to je správný výraz, tuším? 
Byla jsem mu opravdu velmi prospěšnou. Vzbudila jsem proň zájem 
našeho pařížského velvyslance a napsala anebo inspirovala jsem 
o něm nespočetné články v novinách.“

Hleděl na ni podezřívavě, mna si bradu v prstech. Zasmála se.
„Máte v očích pohled – Východ je Východ a Západ je Západ –, 

že?“ řekla. „A já mám pocit, že se chystáte rozvinout ze svých nálad 
cenzora chování a mravů.“

„Je to divné, to je vše,“ řekl a zapálil si cigaretu.
Její chování nebylo právě příliš přátelským – to cítil. Náhle hodil 

cigaretu s kletbou do ohně.
„Půjdu domů – převléknout se,“ zabručel vstávaje. „A ta věc s tím 

novinářským zastupitelstvím – nezdá se mi, že by se mi to líbilo, 
Diano!“

„To mně sotva dovede pokazit spánek,“ odpověděla chladně. 
„Doufám, že si uvědomujete, že ty čtyři stovky ročně, které kdy-
si byly mými, nejsou mými již více. Ve chvíli šíleného optimismu 
půjčila jsem kapitál mladému gentlemanu s velkolepým plánem 
na rychlé zbohatnutí – a přitom mimochodem ztratila jsem velmi 
dobrého snoubence.“

Její tón zněl lehce, ale v jejích slovech bylo cítit skrytou kyselost, 
a on sebou nevolně zavrtěl.
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„Dostanete to vše nazpět. – Dostanu dvacet tisíc liber o svých 
nejbližších narozeninách –“

„To jste řekl již dříve,“ posmívala se mu. „A je tu vůle vaší matky, 
na důkaz toho. Na neštěstí jste už zastavil tento odkaz, jak jsem ob-
jevila, když jste odešel do vězení.“ A pak, se změnou ve hlase: „Jděte 
domů a vezměte si slušné šaty a vraťte se o jedné hodině!“ Pohlédla 
na drahokamy posázené hodinky na svém zápěstí. „Nemáte času 
nazbyt – pospěšte si! Čekám Colleyho na návštěvu. Najde-li, že 
nejste zde, bude myslit, že jsem mu lhala.“

Šla s ním ke dveřím pokoje a zavřela je za ním, poněkud příliš 
rychle pro jeho důstojnost, a vrátila se s úšklebkem k pohovce, a jak 
se zdálo, byla úplně pohroužena do nejnovější z křečovitých novel, 
když byl ohlášen Colley.

Colley Warrington byl trapně „úzký“ muž s trapně úzkou hlavou, 
spoře pokrytou žlutým vlasem v sotva dostatečném množství, aby 
mohl pokrýt počínající holohlavost. Tvář měl dlouhou a zbrázděnou 
a působil dojmem předčasně zestárlého člověka. Lidé, kteří soudili 
ukvapeně podle obecně běžných názorů, říkali, že je zhýralý, a divili 
se, odkud má peníze, aby mohl vůbec hýřit.

V Londýně, Novém Yorku – opravdu ve všech společenských 
střediscích, které svět zná, jsou roztroušeni lidé, kteří si činí úko-
lem záležitosti jiných lidí. Zvláště těch lidí, jejichž jména lze nalézt 
v knihách věnovaných „vyšším vrstvám“.

Colley znal každého, aniž by bral v potaz nějakou příručku, dovedl 
odříkat jejich tituly a jejich nároky a práva na vynikající postavení, 
kdo byl jejich matkou a kdo byli ostatní příbuzní – aspoň pokud tito 
vzdálení příbuzní měli sami rovněž nějaké právo na důležitost. Znal 
jejich příjmy na haléř i stav zachovalosti nebo zchátralosti jejich 
majetku. Jít s ním po Bond Street znamenalo, že kráčíte po boku 
komedie i tragédie, neboť Colley viděl v obyčejných věcech význam, 
o němž průměrní lidé neměli potuchy.
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„… Lily Benerleyová ve svém rollsu – dal jí ho chlapík z egyptské-
ho vyslanectví – strašlivý člověk. Tamhle je stará lady Wanneryová, 
pije jako duha, ale má půl milionu liber. Její synovec Jack Wadser 
to po ní zdědí, až zhebne – oženil se s Mildred Perslowovou – tím 
děvčetem, co uteklo do Kenye v Africe s Leighem Castolem, synem 
lorda Mensenea…“

Nevlídní lidé naznačovali, že Colley nalézal ve svém čichu pro 
skandál zdroj příjmů. „Křivě zrozen a křivě smýšlí“ charakterizoval 
jej jistý lord kancléř, ne právě nevhodně. Byl nějaký skandál v Pad-
dockově klubu – hádka v karetní herně. Colley se v pokoji vzdal 
členství. Nebylo senzace. Byl na krajíčku případu s torkinston-
ským vyděračstvím a shledal vhodným, aby pobyl na prázdninách 
v Aix-en-Provence po dobu, kdy byl proces projednáván. Nebyla 
o něm učiněna zmínka u soudu, ale když se jeden učený advokát 
ptal: Pokud vím, byla vaším důvěrníkem ještě jiná osoba, když jste 
psal tyto výhružné dopisy? – věděl každý, kdo tou jinou osobou 
byl.

Takovým člověkem byl Colley Warrington, který vešel zamra-
čeně do Dianina pokoje a stanul zachmuřeně, pohlížeje na ni.

„Hello, Diano!“
Nebylo zvláštního nadšení v jejím pozdravu. „Sedněte si a ne-

mračte se!“
„Kde je Graham?“ ptal se.
„Šel domů – převléknout se.“
Usedl pečlivě na roh židle a zdvihl své dokonale nažehlené kalho-

ty, ukazuje dvé bílých hedvábných punčoch nad lesklou skvělostí 
svých lakových střevíců.

„Jste blázen, že vůbec něco máte s Grahamem – znáte jeho po-
věst!“

„A on zná vaši –,“ odpověděla napolo s úsměvem. „A zdá se mi, 
že vaše názory o tom, kdo jest a není žádoucím společníkem, mají 
něco společného s Grahamovými, jenomže on cítí, že vy jste tím 
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mužem mezi všemi, s nímž by žádná slušná žena neměla být viděna 
ve společnosti.“ 

Colley pronesl něco tiše k sobě.
„Neklejte a nebuďte v špatné náladě. Chci se vás na něco zeptat. 

Vy jste hotovou encyklopedií, Colley, a já jsem se s vámi dosud nikdy 
neradila. Kdo je Hope Joynerová?“

Jeho hlavní vášeň byla dosti silná, aby potlačila jeho špatnou 
náladu.

„Hope Joynerová?“ opakoval. „To je to děvče s velikým bytem 
v Devonshirském dvoře, není-liž pravda? Má dvě auta, rollse a ve-
liký americký vůz. Spousty peněz a je přítelkyní Dicka Hallowella…“

„To vím všechno,“ řekla netrpělivě. „Ale kdo je to?“
Potřásl hlavou.
„Nevím. Tak nějak se objevila odnikud. Chodila do dobré školy, 

tuším – do jednoho z těch módních elegantních ústavů v Ascotu, 
kde se rodokmen vyjadřuje v anglických librách. – Je to divné, 
že se o ni zajímáte! Já jsem o ní mluvil teprve tyto dny s Bobbym 
Longfellowem, tím gardistou –“

„Nevěděla jsem, že jste jeho přítelem,“ přerušila ho Diana rychle.
„Nejsem,“ přiznával otevřeně. „Ale i nepřátelé hovoří. – Ona je 

sirotek. Její otec byl z Chile a zanechal jí všechno jmění. Spravují je 
pro ni Roke & Morty, a proč by mělo být Rokovi & Mortymu svěřeno, 
aby spravovali takovýto majetek, to ví sám Bůh.“

Zamračila se při tom. Jméno znělo nepovědomě a on vysvětloval.
„Jsou to trestní obhájci – sami skoro zločinci, tuším, ale jsou ve 

většině velkých případů, které přijdou do staré soudnice. Dostane-li 
se kdo do zlé kaše, jsou to oni, koho jest si vzít za zástupce.“

„Jaká je její historie?“ ptala se Diana krátce, přerušujíc zajímavý 
životopis těchto mužů práva.

„Kozla, vím-li to!“ Colley si mnul řídce obrostlou lebku. „Žívala 
v Monk’s Chase, to je panství dole v Berkshire. Opravdu hezký starý 
dům. Pochází z dob posledního Jindřicha –“
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„Pro Boha, nemluvte mi o architektuře, anebo budu ječet,“ řekla 
Diana.

„Nuže, žívala tam,“ pokračoval Colley, touže usmířit bytost, která 
prve projevila schopnosti k nepříjemným odpovědím. „Byla pod 
péčí člověka jménem Hallet, starého gentlemana. Myslím, že tam 
byla několik let. Hallet byl v Americe většinu doby a děvče měla na 
starosti jeho hospodyně. Když odešla z Monk’s Chase, šla do školy 
a ze školy do Paříže k závěrečnému kurzu. Měla vždycky peníze – 
spousty peněz! Roke & Morty jí zařídili ten byt. To je vše, co vím. 
Proč se o to tak pekelně zajímáte?“

Diana vyfoukla dlouhou spirálu kouře z úst, nežli odpověděla.
„Zajímá mne to,“ řekla, „protože tato mladá a půvabná dáma 

musí být vědecky, ale účinně potlačena.“
Colley na ni zíral v údivu a pak se zašklebil.
„K tomu bude potřebí spousty potlačování, má drahá, a v Londýně 

je muž, který je do ní šíleně zblázněn.“
„To vím,“ přerušila jej hrubě. „Dick Hallowell.“
„Dick Hallowell!“ ušklíbl se. „Nemyslím na něj!“
Bylo teď na ní, aby byla překvapena.
„Koho tedy míníte? Kdopak je do ní zamilován?“
Colley měl sklon k divadelnosti. Byl divadelním teď a postavil 

se do pozice.
„Náš vznešený pán a přítel, Jeho Jasnost kníže z Kishlastanu!“
Kníže! – Diana mu nevěřila. Myslila, že si dělá nevčasný žert.
„Ale vždyť jí vůbec nezná!“ řekla.
Colley prudce pokyvoval hlavou.
„Viděl ji, má drahá, a vidět ji znamená milovat ji, jak praví básník. 

Chodí pravidelně každého jitra dolů na Row, aby ji viděl na koni. 
Platí si lidi, aby mu pověděli, do kterého divadla půjde, aby mohl 
sedět v loži a hledět na ni. Myslí na ni skoro tolik, jako myslí na své 
drahocenné ručnice a na svoje čtvrt míle dlouhé šňůry perel. A dnes 
večer se s ní setká.“
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„Dnes? Jak – při společenském večeru?“ ptala se rychle.
Colley přikývl.
„Večer je uspořádán schválně, aby se Rikimu dostalo příležitosti 

setkat se s jeho bohyní. Pročpak jste myslila? Nenávidí Angličany 
a nenapadlo by mu mnohem více, aby dával společnost, nežli by 
napadlo mně, aby ji zaplatil. Docílil seznámení s Hope velmi pros-
tým způsobem tím, že vzbudil její zájem o Sdružení pro orientální 
ženu. Znáte ten druh blbosti – zachránili naše hnědé sestry od hrůz 
mnohoženství. Je to velmi prostý prostředek, jak se seznámiti s kte-
rýmkoliv děvčetem chcete.“

Diana vstala a přecházela zvolna sem a tam po pokoji s rukama 
sepjatýma za sebou.

„Neřekl mi o tom ničeho,“ opakovala dvakráte.
„Proč by říkal?“ protahoval Colley. „Koneckonců, mužové zpra-

vidla neberou na potaz své – novinářské zástupce při svých zami-
lovaných záležitostech.“

„Vy jste velmi hrubý!“ řekla Diana.
Šla ke dveřím, zamýšlejíc jít si do ložnice pro kapesník. Když 

stiskla kliku a otevřela dveře, stanula strnulá údivem.
Venku přede dveřmi stála tlustá žena středních let, veliké tváře 

a mohutného nosu a se dvěma očima, které se mhouřily pobaveně.
„Kdo – kdo jste?“ vydechla Diana.
„Dobrý den, ma’am. Moje jméno je Ollorbyová.“ Hledala ve své 

kabelce, vyňala veliký kartonový lístek a podala jej dívce, jež byla 
příliš udivena a překvapena, aby se naň i jenom podívala.‘

„Zařídila jsem zde kancelář pro služebnictvo. Kdykoliv budete 
potřebovat komornou nebo kuchařku, bude mi potěšením, zatele-
fonujete-li mi. Tři – sedm devět čtyři – Soho…“

„Jak jste se sem dostala?“ ptala se Diana. A pak se probudil její 
hněv. „Jak se opovažujete vstoupit do tohoto bytu bez dovolení?“

Ohlížela se po Dombretové.



– 29 –

„Je to úplně mojí vlastní chybou,“ řekla paní Ollorbyová, skoro 
pokorně. „Dveře byly otevřeny a já jsem se nemohla nikoho dovolat, 
a tak jsem prostě vešla. Kdykoliv budete potřebovat služebnou –“

„Nepotřebuji služebnou a nepotřebuji vás!“ Diana ukázala na 
dveře chodby a paní Ollorbyová, nikterak nezdrcena, vyšla s rych-
lostí, kterou by bylo těžko čekat od jejího věku. Diana zapráskla 
dveře a vrátila se ke Colleyovi.

„Očpak to šlo?“ ptal se Colley líně.
„Hloupá dohazovačka služebných!“
Zazvonila zuřivě a po chvíli vešla Dombretová.
„Jak se opovažujete nechávat dveře otevřeny?“
„Já jsem nenechala!“ namítalo děvče. 
„Nelžete!“ bouřila Diana. „Nechala jste dveře otevřeny a vešla 

sem drzá ženská – Bůh ví, jak dlouho tam stála…“
Prozřetelností seslaný Graham přerušil svým příchodem utrpení 

rozhořčené Dombretové. Potom Diana vypudila podnikavou 
dohazovačku z mysli a během přesnídávky rozmlouvala hlavně 
o jednom předmětu – o knížeti z Kishlastanu a o jeho vášni pro 
hračky – hmotné i lidské.
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Kapitola III

Byli, kdo si myslili, že Jeho Jasnost kníže z Kishlastanu má nedo-
statek něčeho více nežli jenom nedostatek diskrétnosti. Vysoký, 
tenký muž s charakteristickou tváří orientálce byl v tuto chvíli 
nejenom v klatbě francouzské vlády, ale byl krajně neoblíbeným 
i u vlády v Indii. Ačkoliv byl podle jména francouzským poddaným, 
protože měl svůj titul od malého kusu země patřícího ke francouz-
ské državě – kusu země tak bídně spravovaného, že byl přiveden 
před francouzského guvernéra v Pondicherry – zakoupil k velkým 
rozpakům britské vlády ohromné statky v Britské Indii.

„Riki“, jak mu říkali, přišel do Londýna se zmatenými stížnostmi. 
A protože byl člověk nesmírně bohatý, nalezl mnoho sympatizujících 
v oné vrstvě společnosti, která je ochotna omlouvat výstřednosti 
domorodých vládců.

Byl denním návštěvníkem v hipodromu a neúnavným hostem 
premiér a jeho společenské večery vyznačovaly se přepychem 
a hojností, která neměla správného příkladu v zábavách sezóny. Je 
pravda, že žádná úřední osoba ze zahraničního ministerstva nebyla 
nikdy přítomna těmto společnostem a že nebylo možno setkat se 
s ním v kruzích spojených s oficiálním světem. Ale ačkoliv odvracela 
svoji tvář, byla zahraniční kancelář přece nezbytně zastoupena při 
Rikiho výpravnějších podnicích.

Dick Hallowell dostal pozvánku k recepci, kterou chtěla Jeho 
Jasnost konat, a současně mu bylo dáno soukromě na srozuměnou, 
že jeho přítomnost v Arridově hotelu nebyla by pozorována nepří-
znivě okem mocností, na nichž záleží. Dick strávil v Indii čtyři léta 
svého dětství a nabyl běžné znalosti hindustánštiny, kterou zdoko-
nalil z vrozené lásky k řečem. Byl v Indii jako pobočník generálního 
guvernéra v Bengálsku, když ho smrt jeho otce přivedla domů, aby 
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přejal zodpovědnosti titulu a úlohu dát do pořádku majetek, jenž 
byl trochu zatížen.

Vkročil do pokoje Bobbyho Longfellowa a nalezl tohoto dlouhé-
ho hocha ležícího v hlubokém křesle a pohrouženého do studia 
sportovních novin.

„Dobrý bože, ty ubohá dušičko!“ řekl Bobby, když přečetl po-
zvánku. A pak mu sklesla brada. „Ale nechceš na mně, abych se opět 
setkal s tím bláznivým ďáblem?“

Dick se usmál.
„Nevím, proč říkáš bláznivý. Ale myslím, že by to byl dobrý ná-

pad, kdybys šel se mnou. Budu se jinak k smrti nudit.“
„Šílený!“ mračil se Bobbie. „Ovšemže je praštěný! Jakže – já jsem 

sotva položil podešve na toto ohražené haraburdí, a už mi řekli, 
abych ho provedl po pokladní síni. Já nerozeznám pokladní síň od 
kurníku, ale jeden z těch starých ptáků v té směšně elizabetské 
uniformě, jak jim říkáte, masožrouti?“

„Býkožrouti,“ řekl Dick.
Bobby přikývl.
„Jeden z těch starých tvorů mne poučil a já jsem byl nucen běhat 

po těch příšerných schodech a ukazovat mu královské klenoty – já 
jsem je sám nikdy neviděl, a tak to doopravdy vzato nebylo tak zlé!“

„Proč mu říkáš bláznivý?“ ptal se Dick.
Bobby kýval prudce.
„Je opravdovým bláznem, aspoň pokud jde o klenoty. Nemohl 

jsem ho vůbec odtrhnout od koruny. Visel na mříži a čuměl na ni. 
A ty věci, které říkal tomu druhému Indovi, byly strašlivě zajímavé, 
jenomže já jsem jim nerozuměl. Mluvil indisky – či hindustánsky. 
Škoda, žes tam nebyl, Dicku! Jeden z jeho lidí mi řekl, že je šílený 
po diamantech. Že má v jedné místnosti v Kishlastanu kameny, 
které není možno koupit ani za deset milionů sterlingů! A když 
vycházel z pokladní věže, byl tak rozčilen, že byl zplihlý jako hadr. 
Chtěl mi dát na památku dvě perlové náušnice, ale já mu řekl: ‚Můj 
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drahý rádžo, já jsem zanechal nošení náušnic, jsou už po mnoho 
let z módy.‘“

Dick se tiše zasmál.
„Ať je, jak chce, budeš teď hodným hošíčkem a půjdeš se mnou 

dnes večer k Arridovým,“ řekl. „Dostal jsem výzvu, abych byl zdvo-
řilým k Jeho Jasnosti, a my tam nemusíme být déle nežli půl hodiny.“

Bobbie zasténal, odhodil noviny na nejbližší stolici a vyhodil své 
dlouhé tělo do vzpřímené výše.

„Mám si vzít svůj perlový náhrdelník, anebo svůj rubínový nára-
mek?“ ptal se sardonicky. „A já jsem si umínil, že půjdu do divadla 
s jednou z nejsladších malých bytostí –“

„Můžeš jít přesto,“ řekl Dick. „Nebudeme v Arridu déle nežli půl 
hodiny.“

Když se té noci dostali do hotelu, nalezli široké schodiště, ve-
doucí do prvního patra, oživené skvělým a pomalu se pohybujícím 
davem. Vše, co bylo v Londýně trochu velkého, bylo tam. Členové 
parlamentu, bývalí vládní ministři, kteří představovali stranu, která 
se pravděpodobně neměla dostat k vládě po mnoho příštích let, 
a kteří se tedy mohli ukazovat bez porušení svých zásad, dámy, které 
bylo vidět všude mimo u dvora, staré indické úředníky a důstojníky 
(kteří sami měli také stížnosti), jeden žurnalista, jeden nebo dva 
spisovatelé – tyto všechny poznali, když postupovali s davem.

„Tamhle je Diana Martynová,“ řekl Bobbie náhle, a Dick vzhlédnuv 
uzřel ji nahoře na oddílu schodiště, opřenou o balustrádu a hovořící 
s Colleym Warringtonem. Když se chystal přejít kolem ní, oblažila 
ho úsměvem a malým chladným pokývnutím.

„Toto je neočekávané potěšení, Dicku,“ řekla velmi sebevládně.
Bylo nesnadno i pro samého Dicka, aby uvěřil, že byl kdysi za-

snouben s touto chladnou a krásnou dívkou anebo že rozchod s ní 
proň kdy znamenal tragédii. Mohl se s ní teď setkat bez rozpaků, 
ano mohl ji i mírně obdivovat, neboť ve svých žetově černých šatech 
s řetězem velikých smaragdů kolem hrdla, se svou dokonalou pletí 



– 33 –

a vážnýma očima byla tak krásnou ženou, jakou mohl člověk doufat, 
že potká na celodenní procházce Mayfairem.

„Nejste dosud ženat?“ Usmívala se při této otázce.
„Ne dosud,“ odpověděl s dokonalou vážností.
„Malý ptáček šveholí, že zamýšlíte –“ Nedokončila větu.
„Váš malý ptáček jednou mluví pravdu.“
„Jak dokonale báječné,“ zamumlala a v příští vteřině byli rozlou-

čeni, jak on šel dále k otevřeným dveřím salonu, kde Jeho Jasnost 
přijímala své hosty.

Prošli obrubou hostí u dveří a pak Dick stanul, oněmělý pře-
kvapeným údivem. Uprostřed pokoje stál rádža v ametystové hed-
vábné říze, opásán kol boků širokou stříbrnou šerpou, a na jeho 
hrdle visela šňůra perel nad šňůrou. Ale nebyla to skvělá nádhera 
orientálcova, co zarazilo návštěvníka.

S rádžou mluvila dívka v bílém. Byla obrácena zády k Dickovi, 
ale poznal ji přece okamžitě.

„Dobrý Bože,“ vydechl Bobbie. „To je tvoje Hope – není?“
„Nevím, co míníš tím svým ‚tvoje Hope‘,“ odpověděl Dick se zby-

tečným podrážděním, „ale je to slečna Joynerová, myslím.“
V tom okamžení otočila hlavu a pozdravila ho úsměvem, jak 

přistupoval, aby učinil Indovi strnulou poklonu.
„Je to od vás rozkošné, že jste přišel, sire Richarde,“ řekl kníže 

svým umělkovaným způsobem a jeho líné, těžkými víčky kryté oči 
prohlížely Dicka beze zvláštní přízně. „Doufal jsem, že vás uvidím, 
když jsem byl v Toweru, ale měl jsem neštěstí, že jste nebyl příto-
men. – Znáte slečnu Joynerovou?“

Dick se usmál na dívku.
„Staří přátelé, že?“ řekl kníže právě tak s lehkým náznakem 

podezření v hlase. „Máte veliké štěstí.“
Jiné jméno bylo hlášeno od vchodu. Dick odtáhl dívku z kruhu, 

k rádžově rozmrzelosti.
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„Co u kozla děláte vy na této galeji?“ ptal se udiveně a Hope se 
tiše zasmála.

„Jsem jednou ze světových pracovnic – nevíte o tom, Dicku?“ 
odpověděla. „Jsem ve Hnutí pro orientální ženy, ačkoliv nemohu 
říci, že v něm jsem příliš silně. Lady Silfordová mne žádala, abych 
přistoupila k jejímu výboru.“

Dick znal lady Silfordovou velmi dobře jako ženu s nezřízenými 
společenskými ambicemi a s velmi slabými příjmy k jejich pod-
poře. Podle pověsti byla jednou z mnohých podporovaných tímto 
bohatým Indem a v Dickově mysli nemohlo být pochybností, že 
ačkoliv výzvu učinila lady Silfordová, pokyn k tomu určitě vycházel 
od jejího příznivce. Na okamžik byl trochu rozmrzen a znepokojen, 
neboť věděl něco o rádžově soukromé pověsti.

„Nemyslím, že bych chtěl mít mnoho společného s těmito tak zvaný-
mi hnutími,“ řekl. „Jest ovšem značný počet upřímných spo lečností, 
které konají opravdu dobré dílo, ale Sdružení pro orientální ženy je 
komedie – a to do té míry, že policie odmítá povolení ke konání sbírek 
v její prospěch.“

„Nemám o to příliš strašlivého zájmu,“ přiznávala, když spolu 
šli ke dveřím.

Venku v široké chodbě ocitli se tváří v tvář Dianě a Diana dívku 
pozdravila s vervou a nadšením, které mohlo být vysvětlitelno 
jenom důvěrným přátelstvím od dětství.

„Jakže, toť naše malá Hope,“ žvatlala. „A je to ten – úmysl, Dicku?“
Byla to Hope, která mu uspořila rozpaky odpovědi.
„Viděla jsem vás, když jsem šla nahoru po schodech, slečno 

Martynová, ale neměla jsem možnosti s vámi promluvit,“ řekla. 
„Chtěla jsem vám něco dát.“

Otevřela svoji skvostnou kabelku a vyňala z ní plochou koženou 
skříňku.

„Toto mi bylo doručeno zvláštním poslem, nežli jsem odešla 
z Devonshirského dvora,“ řekla. „Uvnitř je rádžova vizitka, ale 
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myslila jsem si, že se stalo nějaké nedopatření a že to snad za mne 
dáte do pořádku. Budete tak laskava?“

Diana vzala váhavě krabičku.
„Nevím, oč vlastně tu jde,“ počala. „Co je to?“
„Šňůra perel,“ odpověděla dívka pokojně. „Neřekla byste Jeho 

Jasnosti, že v Anglii není zvykem, aby dáma přijímala dary – byť 
pocházely od knížat ze zlatého Východu?“

Dick viděl, jak do Dianiných lící vstoupla výmluvná červeň.
„Proč bych já měla být vaším poslem?“
„Protože –,“ Hope se usmívala –, „uvnitř naleznete rádžovu 

vizitku. Moje adresa je na ní napsána vaším rukopisem.“
„Počkejte okamžik!“
Dianin hlas zněl tvrdě. Vztáhla ruku, aby zadržela dívku, jež se 

hnula k odchodu.
„Nevidím nikterak, proč byste neměla přijmout malý dárek 

od Jeho Jasnosti, jestliže Jeho Jasnost má v úmyslu prokázat vám 
přízeň. Koneckonců –,“ její pokrčení rameny bylo téměř nezna-
telné –, „nejste nikým zvláštním – odpusťte mi, jsem-li upřímnou –, 
či jste? Míním, člověk nenajde vaše jméno ani mezi pozemkovými 
majetníky, ani v Debrettovi, aniž v jiném z těch užitečných spole-
čenských příruček.“

„Ne! A také ne v Carlowově seznamu,“ řekla Hope chladně a Diana 
zrudla.

Hope nechala Dianu stát se strnulým úsměvem, ale v Dianiných 
očích svítila zloba, kterou Dick uzřel dosud jenom jedenkráte.

„Kdo u všech všudy je Carlow?“ ptal se, když vyšli ze zástupu.
„Nevíte?“ ptala se Hope nevinně. „Carlow je velké obchodní 

jednatelství – a vydávají listinu, velmi důvěrnou a tajnou, pro své 
klienty – a já jsem jedním z nich. Seznam obsahuje jména všech 
v Anglii a zvláště v Londýně, kdo žijí jen svým ‚důvtipem a ob-
ratností‘ a jsou ve spojení se zločinci.“

Dick vydechl.
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„Jaká jste to neobyčejná dívka!“
„Jsem?“ Usmívala se, ačkoliv dosud nikdy v životě necítila méně 

náklonnosti k úsměvu. „Ale já jsem opravdu v neobyčejném posta-
vení.“ 

Odmítla jeho doprovod a jela domů sama. Její mysl byla ve 
víru, neboť Diana Martynová dala ve svých slovech průchod všem 
nevolným, tíživým otázkám, které si kladla sama již po celých pět 
minulých let.

Byla „nikým“. – Diana řekla pravdu. Mimo okolnost, že byli její 
rodiče mrtvi, že měla majetek v Jižní Americe a že dostávala knížecí 
důchod, placený pravidelně do její banky každého čtvrtletí advokát-
skou firmou, která, jak i ona věděla, byla ve spojení s nejtemnějšími 
vrstvami – mimo toto vše neměla nejmenšího zdání, kým vlastně je.

Neviděla nikdy svého rodného listu, ba nevěděla ani, v které 
zemi spatřila poprvé světlo světa. Tajemný pan Hallet by jí byl mohl 
povědět, ale pan Hallet se s ní nikdy nesešel. Nevěděla o něm niče-
ho, nežli že to byl obstárlý muž, který velmi mnoho cestoval a jehož 
oči byly vadny od dob, jak daleko ho pamatovala. Ale přece žila po 
léta v páně Halletově domě. Přijížděla tam ze školy na prázdniny; 
užívala jeho majetku, jeho koní, úcty a péče jeho sluhů.

Neklidný muž, který dle všeho neustále cestoval, teď v Indii, teď 
v Americe, teď v jižní Evropě. A ona si téměř zvykla hledět naň 
jako na symbol všeho, co je v životě údivného. Nikdy neodpověděl 
na dopisy, které mu psala, a nikdy jí neposlal jediného přívětivého 
slova. Dary od něho přicházely o jejích narozeninách, o Štědrý 
den, květiny neomylně docházely desátého června každého roku, 
ale nikdy neuzřela ani řádky psané jeho rukou. Byl to muž, který 
konal svoji povinnost mechanicky, bez velké srdečnosti, jak cíti-
la, a vždy se jí vyhýbal. Byla jista, že to nebyla žádná náhoda, že 
opouštěl Monk’s Chase den předtím, nežli tam ona přijela na své 
letní prázdniny, a že se vracel několik dní po jejím odjezdu. Na její 
dopisy proň bylo jí odpovídáno jeho bankéřem – zrovna jím mezi 
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všemi lidmi – mrzoutským starým mužem, který žil v tmavé špi-
navé kanceláři v Threadneedle Street a který o ni neměl více zájmu 
nežli pan Hallet sám.

Když ji té noci komorná svlékala, byla její mysl upřena k Monk’s 
Chase a k malé zásuvkové skříni, na níž tlachavá Nanny jednou 
ukázala, že tam jsou ukryta všechna tajemství, která si přeje od-
halit. Byl to snad jenom výmysl staré ženy, aby ji pobavila – anebo 
uklidnila –, anebo bylo opravdu možno, že v té skříni. –

Jednou ve chvíli dětské dobrodružnosti shledala dohromady klí-
če, které mohla nalézt, aby nalezla některý, který by odemkl skříň. 
A nalezla opravdu takový klíč a otočila již zámkem, když ji hlas 
služky vstupující do pokoje přiměl, aby v poplachu opět zamkla 
vyřezávané dubové dveře. Po všechna ta léta chovala ten drobný 
klíč v malé kožené tobolce – a teď příležitost pominula.

Nikdo! A Diana Martynová měla pravdu. Před několika měsíci 
byl by takový pošklebek vzbudil jenom její smích. Ale teď – bylo 
dost a dost důvodů, proč bylo nutno odstranit tuto skvrnu. Byla 
dostatečně znalou světa, aby předvídala všechny hanlivé možnosti, 
které snad byly spojeny s jejím zrozením. Věděla o bohatých lidech, 
kteří měli děti, jež neměly být jejich. A byla-li v této myšlence hrůza, 
byl v ní i smutek od chvíle, kdy do jejího žití vstoupil Dick Hallowell. 
Mohla mu říci všechno – všechno, co věděla – a byla jista jeho 
sympatií i povzbuzením; mohla i zvědět to nejhorší, a přece nemít 
obavy o jeho chování k ní a o jeho lásku.

Probudila se, myslíc na Monk’s Chase a na malou zásuvkovou 
skříňku, a odpoledne došla k rozhodnutí. Měla v držení klíč k zadní-
mu vchodu. –
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Kapitola IV

Když Stimmings, správce domu, na noc zamkl a závorami a řetězy 
uzavřel velká vrata v Monk’s Chase, sdělil svému nedbajícímu pánu, 
že „venku prší jako z konve“. Pršelo celé odpoledne a večer proudil 
déšť vytrvale a důkladně. Pod dolní dubovou alejí počal se tvořit 
dešťový rybníček. Jenom střed oblázky sypané příjezdní cesty 
bylo vidět nad ženoucími se proudy, které stékaly po obou jejích 
stranách z Černého lesíku a z kopce za ním a tvořily miniaturní 
jezírko okolo vjezdních vrat, až přetékaly přes okraj do příkopu.

Noc černá jako v peci a plná šumící vody. Noc, kdy vesničané 
seděli pod protékajícími střechami a pomýšleli na novou krytinu 
a kdy nájemci nadávali na lakotu majitelů.

Staniční pošta z Worplethorpe přicházela pomalu lijákem. 
Vytrvalé klap, klap jejího starého koně bylo doprovázeno melan-
cholickým sténáním vozu a skřípáním ocelí okutých kol.

Zaklepání na okno a kočí zatáhl za mokré otěže, dveře starého 
povozu zaskřípaly a na silnici vystoupila štíhlá postava.

Byla to dívka, zahalená od brady po patu do lesklého černého 
kaučukového pláště. Klobouk měla stažený téměř přes oči, takže 
bylo z její tváře vidět v nejasném, žlutavém světle svítilny o málo 
více nežli bradu.

„Děkuji vám – to postačí,“ řekla. „Zůstanu asi hodinu – anebo 
i méně. Snad naleznete nějaký úkryt, nežli se vrátím!“

Kočí se sehnul, aby promluvil, a potůček vody odtekl mu z okraje 
klobouku.

„Nechtěla jste jít do Chase, slečno? Mohu vás dovézt po cestě až 
k domu. Promoknete na kůži.“

„Ne, děkuji vám,“ odpověděla mu chvatně. „Počkáte-li jen zde – 
já – já si nepřeji probudit celý dům.“



– 39 –

Šla rychle vpřed. Starý kůň ani nepozdvihl skleslou hlavu, když 
přešla kolem něho.

Domek vrátného byl tichý a opuštěný, železná vrata lehce po-
otevřena. Kdysi, jak pamatovala, žíval tu starý zahradník, ale ten ze-
mřel, když byla ve škole. – Brodila se po kotníky vodou a byla ráda, 
že ve chvilce rozvahy, která ovládla její plány, obula kaučukové boty. 
Došla na vrch příjezdní cesty, ale chůze nebyla méně nepohodlnou 
a vysoké topoly, vroubící přímou cestu, neskýtaly mnoho ochrany.

Bylo by bývalo vidět dům, kdyby bylo bývalo vůbec něco vidět, 
jakmile prošla zevními vraty. Teď jej uzřela – nezřetelnou hmotu 
proti kopčitému pozadí. Nikde nebylo světla. Její zprávy byly patrně 
správny – pan Hallet chodil brzy spát. S bolestně bušícím srdcem 
přešla přes oválovitý trávník – zelený ostrov ve žlutém jezeře (kdy-
by tyto bylo teď vidět!) a odešla kolem východního křídla.

Bylo to šílenství – byla šílená – říkala si to každých několik vteřin. 
Šílená, že šla dále, šílená, že vůbec vymyslila takový nápad, šílená, 
že ho prováděla. A ještě šílenější teď, jak tu stála s klíčem v třesoucí 
se ruce, před malou brankou v šedé, břečťanem obrostlé zdi, aby se 
definitivně rozhodla k tomuto šílenému kousku.

Přece však, bylo-li to vše pravda, co jí bylo řečeno, že za těmito 
malými dvířky bylo rozluštění všech jejích záhad – pak bylo její 
jednání ospravedlněno.

Vsunula klíč do zámku a otočila jím. Když zatlačila, otevřely se 
dveře trochu těžce. Vytáhla z kapsy elektrickou svítilničku, vrhla 
světlo rychle kamennou chodbou, nežli zavřela dvířka, a pak jdouc 
rychle a tiše ve svých kaučukových botách, vystoupila po třech 
schodech ke druhým dveřím.

Týž klíč otvíral i tyto dveře. Ocitla se v dlouhé, široké chodbě, 
s širokým kobercem. V mezerách stály malé skupinky soch, starých 
křesel a sedátek – obvyklá výzdoba, která jí byla tak známa.

Nic nebylo změněno od té doby, co tu byla naposledy. Těžké 
podobizny v těžkých zlacených rámech, čalouny, které kryly jednu 
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část zdi, dlouhé, karmínové záclony na konci, které kryly východní 
okno – znala to vše tak dobře!

Zde byl šplíchot deště zdušen. Slyšela hlasné tikání velikých pra-
dědečkovských hodin v široké vstupní síni. Někde v domě zarachotil 
vítr nedomknutou okenicí. – Vdechla hluboce a šla rychle dlouhou 
chodbou, obrátila se vlevo a byla v síni. Opět stanula, snažíc se pro-
niknout zrakem skrze tmu. Duchovitý přísvit ukázal jí obě dlouhá, 
zamřížovaná okna, která byla po obou stranách hlavního vchodu. 
Dohadovala se spíše jen točitého schodiště vedoucího vzhůru do 
horního patra. Potřebovala sebrat všechnu svoji rozhodnost, aby 
přešla síní a stiskla tiše kliku dveří do knihovny.

V krbu hořel oheň. Veliká lenoška stínila ohniště, ale pokojem 
šířila se slabá rudá záře. Pokoj byl patrně prázdný. Poznala starou 
lenošku a bezděky k ní kývla. Byla to ta, ve které se choulívala, když 
byla dlouhonohou školačkou, hltající romantické novely. – A pak 
nechala oči bloudit pokojem, až spočinuly na zásuvkové skříni. 
Zaťala zuby a skoro přeběhla přes měkký koberec, a třesoucími se 
prsty zastrčila drobný klíček, který vyňala ze své kabelky…

Prázdno! Otevřela překvapením ústa. Mělká skrýš byla úplně 
prázdná.

Něco ji přimělo k ohlédnutí a byla by málem padla. Od lenošky 
u krbu stoupal tenký proužek modrého kouře.

„Nehněvalo by vás zavřít za sebou dveře? Trochu tady táhne!“
Hlas zněl měkce a zdušeně.
Stála, zírajíc ve směru hlasu, a pak, v zoufalství, vytrhla z kabelky 

malý browning.
„Nehýbejte se!“ řekla tichým hlasem. „Já – já jsem ozbrojena!“
Z lenošky vstal vysoký muž – šedovlasý, mohutně stavěný, s tváří 

krytou velikými tmavými brýlemi. Veliká dýmka visela mu od úst. 
Měl na sobě společenský oděv, ale žaket byl z černého sametu.

„Pojďte a usedněte si – pojďte blíže k ohni,“ řekl. „Jste jistě pro-
moklá.“
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Váhala chvilku a pak šla pomalu k němu, svírajíc pistoli v chvějící 
se ruce.

„Nehýbejte se!“ – Sotva poznávala svůj hlas. A pak slyšela jeho 
hluboký, tichý smích.

„Myslím, že máte revolver anebo něco stejně dramatického 
v ruce? To je příliš zlé!“ řekl. A pak: „Myslím to velmi vážně s těmi 
dveřmi – nezlobilo by vás zavřít je? Jsem trochu příliš citlivým vůči 
nachlazení.“

Šla ke dveřím. Zde byla její příležitost – má uprchnout? V něko-
lika vteřinách by byla venku z domu. Ale on ji viděl. Bylo by to 
velmi nedůstojné odejít takto. Podivno, jak mohla v takovouto chvíli 
vůbec myslit na nedůstojnost!

Dveře se zavřely a ona se vrátila k ohni. Seděl opět, dýmku 
sevřenu v zubech, tvář otočenu k žhoucímu uhlí.

„Vešla jste zadními dvířky, myslím, že? Musím dát předělat zá-
mek. Usedněte – nechcete?“ 

Váhala.
„Oh, ano, já jsem věděl, že jste ženou!“ pokračoval svým tichým, 

měkkým hlasem. „Uhodl jsem to, když jsem slyšel šustot vaší sukně, 
ačkoliv to ovšem mohl být i plášť. – Co si přejete?“ 

Navlhčila si rty. V hrdle měla sucho. Učinila dvojí pokus, nežli 
dovedla konečně promluvit.

„Chtěla jsem něco… o čem jsem myslila, že to je v tomto pokoji. 
Nic… cenného… pro kohokoliv nežli pro mne. Nemůžete vidět… 
nemůžete uhodnout?“

Usmál se pomalu.
„Mohu hádat, ale nemohu vidět. Jsem slepý!“ 
Učinil toto sdělení tak všedním tónem, že na chvilku nemohla 

pochopit celý dosah zprávy.
„Slepý?“ vydechla. „Oh – já – je mi tak líto –“
A přece jí srdce poskočilo. Neviděl jí – nemohl jí vidět – a nepo-

znal by jí, kdyby ji viděl opět.
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„Já jsem vás opravdu nechtěla oloupit,“ řekla. „Jenom – já – moji 
lidé měli tento dům v nájmu předešlé léto – a – já jsem nechala něco 
zde, o čem jsem nechtěla, aby kdo věděl, že to mám.“

Měla teď pevnější půdu pod nohama. Věděla, že byla Monk’s 
Chase tohoto léta pronajata bohaté americké rodině.

„Oh –; vy jste jedna z rodiny Osbornových tedy? Dobrá, mladá 
dámo, můžete-li nalézt, co potřebujete, vezměte si to! Lituji, že jsem 
vás polekal!“

Ohlédla se na otevřená dvířka skříňky.
„Někdo to už vzal pryč,“ řekla. „A teď tedy půjdu – mohu?“
Vstal a šel přes pokoj, dotýkaje se při chůzi nábytku prsty. Bez 

váhání obrátil se vpravo, přešel síní a přišel k malé postranní bran-
ce. Chvilečku stál venku přede dveřmi a déšť stékal naň.

„Dobrou noc,“ řekl. „Doufám, že nepromoknete příliš!“
Čekal, až nebylo více slyšet zvuk jejích chvátajících kroků, pak se 

obrátil, zamkl dvířka a vyňav závoru, vrátil se do pokoje.
Když vstoupil do pokoje, rozsvítil všechna světla a kráčel k lenoš-

ce u ohně. Pět minut seděl bez pohnutí, čelo svraštělé v zamračení. 
Pak si pomalu nacpal dýmku, zapálil si, a vysunuv své temné brýle 
nahoru na čelo, vzal noviny a četl dále článek, z něhož ho vyrušil 
zvuk otevíraných zadních dvířek. A četl bez brýlí velmi droboučký 
tisk článku.

„Ubohá Hope Joynerová!“ mumlal si pak mezi oblaky kouře. 
„Ubohá Hope Joynerová!“
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Kapitola V

„Chci vám povědět pravdu,“ řekla Hope Joynerová zoufale a Dick 
se zasmál.

„Velmi radostný zážitek. Myslím, že ho snesu,“ řekl. „Copak vás 
trápí, má nejdražší?“

Vzal obě její ruce do svých a nechala je chvilku tiše tak, nežli je 
stáhla zpět.

„Možná, že si nebudete přát – znát mne více, až vám to povím,“ 
řekla trhaně. „Pamatujete se, co ta – co Diana Martynová o mně 
řekla?“

„Diana říká tolik věcí o všech možných lidech, že to nemohu mít 
v mysli,“ řekl Dick úsměvně.

„Ale vy se ovšem pamatujete!“ zamračila se. „Řekla, že jsem 
‚nikým‘!“

„Což je ovšem nesmysl,“ řekl Dick. „Neboť, zde jste hmatatelná 
a velmi krásná dáma, hostíc mne čajem ve svém krásném a draho-
cenném pokoji. A jste zrovna tak hmotně skutečná jako hotel Ritz, 
který mohu vidět z vašeho okna.“

„Nemluvte nesmysly!“ řekla. „Mínila jsem, že nemám počátku, 
původu, rodičů… že je možné, že jsem – oh, cokoliv strašlivého si 
dovedete myslit! Vy víte něco o heraldice, vy víte, co znamená černá 
čára – –“

„Oh, to!“ řekl Dick. „Ale opravdu – záleží něco na tom? Černé čáry 
se přiházejí v nejznamenitějších rodinách – já nejsem zcela jist, že 
nejsou i v mé.“

Jeho ochotné přijetí takové možnosti zarazilo jí dech. Na okamžik 
pocítila úlevu – a hned nato byla podrážděna.

„Já nevím, zda tím jsem,“ řekla. „Je to od vás strašné, Dicku, že 
věříte, že jsem!“
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„Já o vás nevěřím ničemu, nežli že jste nejdražším děvčetem na 
celé boží zemi a že si vás vezmu, vzdám se místa v armádě a budu 
s vámi žít nadále v štěstí!“

„Mějte rozum, Dicku – prosím! Cožpak nevidíte, v jakém jsem 
strašlivém postavení? Nevím, kdo mi posílá moje peníze, nevím 
ničeho o svých rodičích, jsem opravdu – nikdo! Musím se k tomu 
vrátit. Nějak mi na tom nezáleželo a já jsem se nad tím nikdy netrá-
pila, až – nu, až jste vy přišel do mého žití.“

„A do vody,“ řekl praktický Dick. „Myslím, že si dám do znaku 
lodní hák – zlatý hák do azurového pole – ačkoliv naše řeka je 
všechno, jenom ne azurová.“

Přemýšlela, čelo svraštělé v drobné vrásky. Náhle řekla:
„Povím vám něco.“ A pokojně, bez omluvných předmluv, bez vy-

světlování a ospravedlňování vyprávěla mu o své noční návštěvě 
v Monk’s Chase.

Dick naslouchal velmi vážně, a když skončila, řekl:
„Byla jste malým blázínkem, že jste se odvážila takového nebez-

pečí. – Kdo je Hallet?“
Zatřásla hlavou.
„Nevím o něm ničeho, nežli že je velmi bohatý a trochu lhostejný, 

pokud jde o mne. Má veliké statky v Kentu. Opravdu jsem tam 
strávila většinu svého dětství.“

„Nikdy jste ho neviděla?“
Zavrtěla hlavou.
„Nikdy. Mnoho cestoval. V pravdě byl pryč po celou tu dobu, 

co jsem byla tam. Ptala jsem se jeho právního zástupce, je-li mým 
příbuzným, a on byl velmi rozhodně důrazným v té věci.“

„Není?“ ptal se Dick.
„Vůbec ne! Znal moji matku – mám myšlenku, že tu byla nějaká 

stará romance – ale nemohla jsem o tom nikdy mluvit s panem 
Halletem. Je vykonavatelem poslední vůle mého otce – aspoň mám 
za to, že je tomu tak.“
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„Neviděla jste nikdy této vůle?“
Zavrtěla hlavou.
„Neviděla jsem nikdy ničeho, Dicku. Vím jenom, že dostávám 

ohromný důchod, a že když se setkám s nesprávnými lidmi – jak 
se jednou stalo –, dostanu velmi ostrý dopis od právního zástupce, 
říkající mně, že si dělám nežádoucí známosti. Jsou to oni, kteří mi 
posílají Carlowův seznam.“

„A nemáte vůbec jiných příbuzných?“
„Žádných,“ odpověděla trochu podrážděně a pak se zasmála. 

„Vidíte – jsem nikým!“
„Myslím, že dostanete od svých zástupců dopis o mně,“ žertoval. 

„Nejsem-li sám nežádoucím, mám dojista nežádoucí příbuzné!“
Myslil na své nežádoucí příbuzenstvo, když šel po Piccadilly, 

a nebylo to takovou náhodou, jakou se to zdálo, že když přišel na 
Okružní náměstí, potkal se se svým bratrem. Graham Hallowell již 
nebyl ošumělým, zchátralým ztracencem, jako když ho vyhledal 
v Toweru. Byl zrcadlem elegance a od špiček lakových střevíčků 
po dýnko svého šedého homburgského klobouku byl reklamou 
znamenité obsluhy. Na okamžik byl Dick překvapen. Pak se usmál 
a byl by prošel mimo, kdyby ho byl Graham nezadržel.

„Dovedeš-li snést hanbu, abys byl viděn s vězeňským chlapem, 
rád bych s tebou promluvil několik slov, Dicku,“ řekl Graham 
chladně.

„Zde k tomu čas i místo,“ odpověděl Dick. „Ale jsou-li to peníze –“
Grahamovy rty zkroutily se v úsměšku. „Nedovedeš myslit na 

nic nežli na peníze?“ ptal se pohrdlivě. „Ne – chci s tebou promluvit 
o Dianě.“

Úsměv zmizel z Dickovy tváře.
„To je ještě mnohem ztracenější téma –“ počal. 
„Chce, abyste byli v míru – to je vše,“ řekl Graham hrubě. „Nemá 

to smyslu, honit se za vendetou. Nemůžeš zapomenout, že kdy dala 
přednost jinému před tebou?“
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„Jestliže na to vůbec kdy vzpomenu,“ řekl Dick rychle, „pak je to 
s pocitem vděčné úlevy – je to jediná věc, za kterou jsem jí vděčen.“ 

Pohlédl na hodinky.
„Bojím se, že ti nemohu věnovat více času, Grahame. Mám v pěti 

minutách schůzku. Ale můžeš říci Dianě ode mne, že nemám vůbec 
nejmenšího hněvu. Tvoje řeč o vendetě je čirý nesmysl. Vše, čeho 
si přeji, je, abych se s ní nesešel. Ne snad proto, že by ve mně bu-
dila nějakého pocitu nešťastnosti, ale že znamená něco, co nenávi-
dím – zrádnost a faleš, a zdá se hloupým, abych k těmto sprostým 
vlastnostem připojoval ještě nevěru.“

S těmito slovy a malým pokynem šel dále a Graham, stoje na 
chodníku, hleděl za ním, jak přecházel přes ulici a zmizel v davu, 
jdoucím Dolní regentskou ulicí.

Diana naň čekala ve svém bytě a s rychlým pudem ženy uhodla, 
že se oba bratři setkali.

„Byl to opět starý, obvyklý všemohoucí pánbůh,“ bručel Graham, 
když usedl do pohodlné lenošky a natáhl nohy, aby hledal v kapsách 
pouzdro na cigarety. „Odpustil vám, ale nechce s vámi nic mít.“

„Copak jste čekal něco jiného?“
„Myslil jsem, že by to bylo snadnější, kdybychom byli opět po-

hromadě. Ale chlap je jako železobeton.“
Stála před ním, hledíc naň dolů a poklepávajíc špičkou střevíce 

v pomalém, odměřeném taktu, s prstem u rtů, a její nevyzpytatelné 
oči hleděly prázdně.

„Vy jste blázen,“ řekla pak. „Mluvil jste s ním o apanáži?“
Graham Hallowell se drsně zasmál.
„O apanáži? Co myslíte, že by byl Dick na to řekl? Ne – on ten ná-

pad zaplašil, nežli jsme začali hovořit. Mimo to, jestliže mne Trayne 
opravdu potřebuje k nějaké práci, pak z toho budou velké peníze 
a také bezpečnost.“

Diana si zamyšleně hryzla rty.
„Jaká je to práce?“ ptala se.
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„Jak to u čerta mám vědět?“ Byl podrážděn. „Trayne vám nepo-
vídá po telefonu, k čemu vás chce! – Nepracoval jsem proň dosud 
nikdy. Vy ano, Diano?“

Uhnula otázce.
„Je velmi štědrý, pravda,“ připouštěla. „A velmi nebezpečný.“
„Proč nebezpečný?“ ptal se rychle.
„Myslím, že takovíto lidé dojista nezbytně jsou,“ odpověděla, 

dosud v zamyšlení. „Práce, kterou ode mne chtěl, nebyla velmi 
nesnadna, ale teď vidím, že je k jeho plánu nezbytná. Byla jsem 
žádána, abych vzala lorda Firlinghama do jednoho z Traynových 
hráčských doupat – do domu, jejž najal na Portlandském náměstí. 
Měla jsem dělat, jako bych tam některé lidi znala, a stavili jsme 
se tam při návratu z opery. Trilingham ztratil čtyřicet tisíc liber 
v baccaratu na jedno posezení. Nezvěděla jsem o tom nic po několik 
dní potom, protože jsem ho tam nechala – a když jsem odcházela, 
tak vyhrával. První zprávu, kterou jsem dostala, že ho obral, byla, 
když jsem dostala dvacet stoliberních bankovek.“

„Dva tisíce liber!“ Graham si hvízdl. „Ten chlapík platí dojista 
dobře!“

„Zprvu mne to hrozně mrzelo,“ rozjímala, „ale Firlingham je 
bestie. Jeden z doopravdy nepříjemných lidí, s nimiž jsem se se-
tkala.“

Pohlédla na malé hodiny na římse krbu.
„Měli bychom jít.“
Zíral na ni překvapeně.
„Jdete také navštívit Tygra?“
Přikývla.
„Dostala jsem pokyn z třetí ruky od Jeho Veličenstva, že bych vás 

mohla doprovodit s prospěchem pro sebe,“ řekla suše.
Nedaleko od Soho Square jsou hezké místnosti klubu Myší 

pasti, společenského zařízení, které ve svých seznamech má za 
členy některá z největších jmen země. Přepych jeho zařízení, jako 
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ne elegantní poloha vyznačuje jej jako něco mimořádného. Bylo 
obecně povědomo, že se tam hraje velmi vysoko. Ale klub byl slavný 
hlavně svou znamenitou kuchyní a neobyčejnou mírností svých cen.

Přes pověsti o hře nedostalo se místu nikdy pozornosti policie. 
Několikráte se vysocí úředníci Scotland Yardu vmísili mezi hosty, 
ale neviděli nic horšího nežli bridž o padesáti librách za sto bodů. 
A protože výše, do jaké se hraje bridž, je úplně soukromou záleži-
tostí a týká se jenom klubovního výboru, nebylo potřebí nijakého 
zakročení. Byl-li hrán baccarat, bylo to bez úřední vědomosti 
klubovní správy, a dojista nebyl k těmto schůzkám vpuštěn žádný 
cizinec, neměl-li dobré ručitele. Ani jednou nebylo naznačováno, 
že by hra tam nebyla poctivou, a přece pan Trayne, který vysoce 
sázel a někdy přejímal bank, vstával pokaždé a neomylně s výhrou.

Dav večeřících se rozešel v době, kdy Diana a její průvodce vešli 
do vážného vestibulu.

„Pan Trayne je v tajemnickém pokoji,“ šeptl šedovlasý hlavní 
vrátný a návštěvníci šli za ním do zadních místností, chodbou 
krytou tlustým kobercem, až přišel ke dveřím z růžového dřeva 
a stanuv zaklepal.

Hlas je vyzval ke vstupu, a vrátný stisknuv kliku, ustoupil stranou, 
nechávaje je vstoupit do pokoje, a zavřel za nimi dveře.

Muž, který zdvihl modré oči k nevzrušené prohlídce návštěvní-
ků, byl blíže k šedesátce než k padesátce. Jeho velmi kratičce ostří-
haný vlas byl šedivý, ale hladce oholená, mohutná tvář byla téměř 
bez vrásek. I když seděl, byla nápadná jeho velikost a síla širokých 
ramen poutala pozornost. Nedokouřený doutník byl sevřen mezi 
zuby opravdu oslnivé bělosti, příliš nepravidelnými, aby mohlo 
být podezření, že jsou něčím jiným nežli darem přírody a pečlivé-
ho pěstění. – To byl Tygr Trayne, více lví než kočkovitý, mnohem 
lidštější zblízka, nežli Diana očekávala.

Vstal velmi pomalu, vyňal z úst doutník a vhodil jej do ohně krbu.
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„Buďte vítáni v mém doupěti,“ řekl se zábleskem humoru v očích. 
„Vy jste Diana Martynová, ovšemže?“

Měl hluboký, bohatý hlas. Jeho řeč byla rozvážná. Diana si mys-
lela, že se sotva kdy setkala s někým, kým se cítila tak příjemně 
zklamanou. A chápala mlhavě, jak to, že tento vůdčí duch v tak 
mnohých zločinných podnicích mohl po celý život uniknout rukám 
zákona. Vzpomínala na vše, co jí Colley řekl – o pastech, které mu 
byly kladeny, o pracném systému léček, jež byly nastraženy k jeho 
zničení. Nejlepší mozky dvou pevnin se pokoušely lapit tohoto 
tygra, ale on jim uklouzl všem.

„Měl byste se na mne pamatovat, pane Trayne,“ řekla a on ukázal 
zuby v úsměvu.

„Patří k mé politice nepamatovat se na nikoho a stýkat se i s mými 
nejbližšími přáteli jako s cizinci, kteří musí být vždy znovu předsta-
veni. Je to velmi zdravá zásada – měla byste ji zkusit.“

Mluvil k ní, ale jeho oči ulpěly na Grahamovi.
„A vy jste ovšem pan Hallowell! Usedněte, prosím. Libo trochu 

kávy?“
Stiskl knoflík zvonku a po chvilce dal rozkaz, ačkoliv nebylo 

vidět, že by se co hnulo, a nebylo vidět telefonu. Podle všeho ze zdi 
ozval se hluboký hlas: „Oui, monsieur!“

„To je můj malý tlampač,“ vysvětloval. „Je zapuštěn ve stěně, není 
ho vidět.“

„Nebojíte se, že vás budou tajně poslouchat?“ ptala se Diana zvě-
davě a on se zasmál.

„Mohou naslouchat jenom, přeji-li si toho. – Byl jste na venkově?“
Obrátil se ke Grahamovi, který znal dostatečnou měrou žargon, 

aby chápal, že to je jemný způsob mluvení o vězení.
„Ano,“ odpověděl krátce.
„Nešťastné – velmi nešťastné!“ Hlas Tygra Trayna zněl s jemným 

soucitem. „Nebyl byste odešel na venkov, kdybyste byl měl někoho, 
kdo by myslil za vás. Generálové jsou velmi neschopní lidé s bajo-
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netem a nejobratnější a nejstatečnější bojovníci mezi vojáky jsou 
ubohými generály.“

Podal mu krabici doutníků, a když si Graham jeden vybral, 
pokračoval:

„Nikdo nemůže mít zdar ve zločinu, pokud se nespojil s poli-
cejním mozkem. S někým, kdo myslí a uvažuje týmž způsobem, 
jakým budou uvažovat detektivové. Lupič rozvažující o svém kous-
ku učiní se především slepým vůči nebezpečím odhalení. Když to 
dokonale učinil, pustí se do toho a jde, aby vytvořil stopy, které by 
dovedl sledovat i krátkozraký amatér. Moderní bitvy jsou vyhrává-
ny zkušebními útoky na líčené pozice.“

Nevyrušili ho uvědomujíce si – alespoň Diana si to ihned uvědo-
mila, že toto není žvanivý muž, mluvící jen aby mluvil, aniž někdo, 
kdo dychtí, aby parádoval se svou znalostí a moudrostí pro jejich 
obdiv, ale že každé slovo, které pronáší, má svůj význam.

„Nuže, kdybych já chtěl spáchat anebo vymyslit velikou krádež – 
tady je káva!“

Skrytá zdviž nezpůsobila nejmenšího zvuku, jejž by hosté mohli 
slyšet, a přece šel hostitel ke stěně, odsunul výplň dřevěného ob-
ložení a v odhalené dutině čekal stříbrný podnos s koflíky kouřící 
se kávy. Zdvihl jej odtamtud, položil na stůl, zavřel výplň dotekem 
ruky a čekal chvilenku, naslouchaje se skloněnou hlavou. Patrně 
uspokojen, dal si do svého koflíku notnou dávku smetany, zamíchal 
a vypil obsah jediným douškem.

„Kdybych já měl v plánu veliký kousek, něco, co by mužům 
a ženám, provádějícím můj plán, vyneslo – řekněme –,“ odmlčel 
se okamžik –, „padesát tisíc liber, byl bych velmi pečlivým v dů-
kladném přezkoušení celé věci. Nechal bych toho muže, aby se cvičil 
ve šplhání po lehkých žebřících, seskakovat na nohy se značné výše, 
nechal bych ho studovat execírkový reglement – kdyby mu bylo 
jednat s vojáky – nařízení a pravidla místa, kam se má odebrat. 
Nechal bych ho studovat příliv a –“
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„Jaká je to práce?“ ptal se Graham netrpělivě.
Chladné oči obrátily se k němu.
„Mluvil jsem o nějaké práci?“ ptal se Tygr Trayne mírně, skoro 

s výčitkou. „Já jenom vykládám některé zásady.“
Varovný pohled Dianin umlčel mladého muže.
„Seděl jsem zde dnes ráno,“ pokračoval Trayne, „a snil jsem. 

Nevím, čím to bylo vyvoláno. Myslím, že to asi byl referát o vče-
rejším líčení ve Staré soudnici. Těch hrubých mozků zločinecké 
vrstvy! Tady je muž poslaný k nucené práci pro neobratnou loupež, 
která mu vynesla méně nežli sto liber. Jaký nesmysl, myslil jsem 
si. Mohl se vydat menšímu nebezpečí a prokázat tutéž rozhodnost 
a bylo proň připraveno padesát tisíc a žádné vracení zpět. – Padesát 
tisíc liber!“ rozjímal. „To je spousta peněz!“

Umlkl, jako by vyzýval k poznámce. Ale varován Dianou, zachoval 
Graham Hallowell mlčení.

„Není slávy v obyčejném lupičství,“ řekl Trayne, hledě zamyšleně 
oknem ven na Soho Square. „A věřte mně, sláva platí, má-li člověk 
obrazotvornost. Kdybych já byl lupičem, stál bych o to, aby zpráva 
o oné loupeži stála největšími písmeny ve všech novinách. Chtěl 
bych dojista vykonat něco senzačního, tak, aby o mně mluvil celý 
svět.“ Opět ustal, sešpulil rty a obrátil zrak nejprve k Dianině a pak 
ke Grahamově líci.

„Je tomu tři sta let od doby, co se packář pokusil o jednu z nejpo-
zoruhodnějších krádeží všech časů. Byl to honosivý, opilecký hejsek, 
a skoro by se mu to bylo podařilo bez aeroplánů nebo motorových 
člunů nebo pomoci, kterou moderní věda podává člověku dneška. 
Tento plukovník Blood –“ 

Přes svoje rozhodnutí Diana vyrazila lehký výkřik, ale pro Gra-
hama Hallowella jméno patrně nemělo významu.

„Tento plukovník Blood udělal ze svého pokusu bídný nezdar – 
a zasloužil si ho. Byl pověšen? Zapomněl jsem to. Je člověk pověšen 
pro ukradení korunních klenotů –“
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Graham Hallowell stál na nohou, ústa otevřena hrůzou a údivem.
„Ko – korunní klenoty!“ vyhekl.
„Jejich cena je – řekněme – milion sterlingů.“ Tygr Trayne si 

nevšiml tohoto vzrušení. „Jejich sentimentální cena je nekonečně 
větší. Šílená myšlenka, řeknete? Já si to řekl, když mně byla po-
prvé učiněna zmínka. Byla to jistě myšlenka šílencova. Neboť, jaké 
uspokojení může mít člověk, posadí-li si na svou špatně utvářenou 
lebku korunu Anglie – ne pro obdiv svých rozedraných poddaných, 
ale tajně, v nějakém temném, horkém pokoji v Kishlastanu, do kte-
rého nemá ani jeho harém přístupu?“

I sama Diana provinila se nediskrétností:
„Vy míníte, že kníže z Kishlastanu –“
Umlčel ji pokynem.
„Neznám žádných knížat. Indie je zemí, která mne nikterak 

nevábí. Pronáším jenom slovy zlomky zahálčivých snů. Šílená 
myšlenka… a přece šílenci jsou blízcí géniům, a velmi skvělé plány 
jsou časem zpracovávány v těchto zmatených mozcích. Zvláště, 
jsou-li posedlí. Taková posedlost bere někdy na sebe zvláštní tvar. 
Někteří sní o ženách, jiní o moci. Znám člověka, který ve dne v noci 
vůbec nemyslil na nic jiného nežli na hru ve vrhcáby, a jiného, jenž 
sbíral čínský porcelán a který se rozplakal při rozbití mísy. Jiní jsou 
šíleni po drahokamech a klenotech –.“ Povzdychl si. „Lidskou mysl 
není možno generalizovat. Má tak rozmanité výrazy.“ A pak odbočil 
stranou: „Padesát tisíc liber je kupa peněz. A všechno za několik 
týdnů zkoušek, za pečlivé držení se instrukcí… prakticky vzato, vů-
bec bez nebezpečí, rozbitou hlavu či dvě, ale ne vaši, předpokládaje,“ 
dodal omluvně, „že by se kdy přihodilo něco tak nemyslitelného, 
jako že byste se zúčastnili takového dobrodružství.“

Graham Hallowell byl bílý a třásl se. Pročistil si hrdlo, ale jeho 
hlas zněl přece chraptivě:

„Bude následovat něco přesnějšího a podrobnějšího?“ ptal se.
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Tygr Trayne vstal a šel k pokladně ve stěně, odemkl ji klíčem, jenž 
byl přivázán řetězem v jeho kapse, a vyňal odtud knížku v hnědých 
deskách, velikosti tlusté cvičebnice. Obracel rychle listy a Graham 
viděl, že byly psány strojem.

„Zde je můj malý román, jeden z těch několika málo, které jsem 
napsal,“ řekl pan Trayne, zapaluje si doutník a drže loket na knize. 
„Vzal jsem si list z kompozice jiného autora a položil jsem děj do 
smyšlené Ruritanie. V této Ruritanii je hrad zvaný Tvrdý. Stojí na 
břehu široké řeky a je stár tisíc let. V tomto hradu je věž, silně 
střežená, která obsahuje klenoty vládnoucího knížete. Ve svých 
prázdných chvílích nudy vymyslil jsem plán, jak se rozhodnutému 
a obratnému muži, jednajícímu přísně podle pokynů, podaří odcizit 
tyto klenoty. Je to důmyslná povídka. Napsal jsem svou knihu tak, 
že se vejde do mužské kapsy, a budete-li číst můj ubohý literární 
pokus, uvidíte, že jsem poklad nazval ‚ovocem‘ a stráž hlídačem. 
Kdyby se kniha náhodou dostala do jiných rukou, mohlo by být 
pro neoprávněného nezasvěcence nesnadno, aby tomu porozuměl. 
Otázkou je –,“ nechal roh knihy probíhat nedbale pod palcem –, 
„zdali vás to dosti zajímá, abyste věnoval pozornost studiu tohoto 
zajímavého románu?“

Graham přisvědčil.
„V dnešních ranních novinách je inzerován malý zařízený do-

mek,“ řekl pan Trayne. „Najdete jej v třetím sloupci deváté stránky 
‚Megafonu‘. Kdybyste nabídl najmout domek na několik měsíců, 
mám za to, že by vám jej zástupci přenechali za rozumný peníz. 
Ponechali tam domovníka a nemám pochybnosti, že optáte-li se 
ho zdvořile, ano i neučiníte-li toho, naleznete tuto knížku na svém 
stole každého večera v osm hodin. Bude opět vzata pryč o druhé 
hodině ráno. Ale za méně nežli za měsíc byste měl znát zpaměti 
každé její slovo.“

Vyňal z kapsy zápisník a z něho novinový výstřižek a podal jej 
Grahamovi.
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„Zde je ten inzerát.“
„Budu tam psát ještě dnes,“ řekl Graham chraptivě.
Pan Trayne přikývl, vložil knihu opět do pokladny a povstav 

protáhl se, obraceje veselé oči k Dianě.
„Mám pro vás k přečtení jiný malý románek, slečno Martynová,“ 

řekl. „Ale promluvím s vámi o tom později.“
Šel k oknu a hleděl ven, ruce hluboko v kapsách. Hledíc mimo 

něj, uzřela Diana povědomou postavu a vydechla.
„Jak podivné,“ řekla.
„Co je podivné?“ Tygr Trayne se neobrátil.
„To je ta hrozná ženská, co přišla dnes ráno do mého bytu optat 

se mne, nepotřebuji-li služku! To stvoření opravdu vešlo do mé síně, 
nalezla jsem ji přede dveřmi svého pokoje.“

„Opravdu?“ Pan Trayne se neobracel. „Jak napínavé! Míníte tu 
tlustou ženu – počkejte, jak se jmenovala?“

„Paní Ollorbyová,“ řekla Diana.
Trayne vážně přikývl.
„Pověděla vám svoje pravé jméno,“ řekl. „Je to Jana Ollorbyová.“
„Vy ji znáte?“ ptala se v překvapení.
„Ano, znám ji,“ řekl Tygr Trayne pomalu. „Je to jeden z nejob-

ratnějších ženských detektivů ve službách Scotland Yardu. Doufám, 
že nežli jste vyšla ven přede dveře svého pokoje, nehovořila jste 
o ničem obzvláště důležitém.“

Diana cítila, jak jí barva prchá z tváří.
„Ale – co – mohla chtít vyzvědět? Proč tam byla? Stopovala mne 

snad?“
Mluvila trochu nesouvisle.
„Je to velmi pravděpodobno. Povalečná zvědavost je u ženy od-

pustitelnou zvědavostí, ale zvědavost paní Ollorbyové přesahuje 
trochu meze povalečnosti.“

Obrátil k ní s úsměvem tvář.
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„Detektiv hlídá, ne nezbytně proto, že by něco věděl – nebo vě-
děla, ale protože chce vědět. Já jsem byl po celý život tak úporně 
hlídán, že se cítím nevolným, nejsem-li právě hlídán. Ona nejspíše 
chce vědět, proč vás pan Graham Hallowell navštěvuje, anebo zná-li 
toho důvody, jaké jsou jeho plány pro budoucnost. Scotland Yard 
má velký zájem o lidi, kteří byli propuštěni z trestnice.“

„Hlídá mne, myslíte?“ řekl Graham divoce. „To jí zarazím –“
„Nezarazíte nic!“ Hlas pana Trayne zněl velmi mírně, ale přece 

velmi pevně. „Nechte ji hlídat – dělá to dobře jejím očím.“
„Vypadá spíše jako pradlena,“ řekla Diana v údivu.
„Vyprala notnou dávku špinavého prádla, a většinou veřejně,“ 

řekl Trayne ironicky. „A je to velmi důkladná pradlena, to si nechte 
říci! Snad –,“ zaváhal trochu –, „snad by bylo lépe, slečno Martynová, 
kdybyste si vy najala ten domek v Cobhamu a pozvala tam své-
ho přítele Hallowella. To jest, dovedete-li přežít takovou urážku 
slušnosti? Myslím, že můžete, protože –,“ svraštil čelo –, „nemohu 
si přesně vzpomenout, jak dlouho jste provdána za našeho přítele 
Grahama, ale tak se mi zdá, že se to stalo měsíc před jeho odchodem 
na venkov.“

Dianiny rty se zaťaly, ale neřekla ničeho. Tedy toto malé tajem-
ství nepatřilo jenom jí!

„Ve Worcesterské kanceláři to bylo, že ano?“ ptal se Trayne s tvá-
ří člověka namáhajícího se vzpomenout si na něco, co uniklo jeho 
paměti. „A pod jménem – ale co na tom záleží?“

„Myslím, že záleží,“ řekla Diana chladně. „Máte velmi dobrou 
informační kancelář, pane Trayne.“ 

Usmál se.
„Je opravdu – přiměřená,“ řekl. „Vy a váš manžel snad stojíte o to, 

abyste studovali tu malou knížku společně.“
„Předpokládajíc, že nemám chuti přistoupit do toho?“ ptala se 

Diana. „Byl by to nějaký rozdíl?“
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„Rozdíl mezi padesáti tisíci liber a stem tisíců liber,“ řekl pan 
Trayne. „A možná více, co by přišlo potom. Představte si, dovedete-li 
to, má drahá slečno Martynová, ten poplach a shon, který by povstal 
v celém světě. Pamatujete se na zmizení Mony Lisy od Leonarda 
da Vinci? Zestonásobte to – přinejmenším. Ovoce – nazývejme to 
tak – zmizelo. Platy zaplaceny pánem, v jehož prospěch zmizelo. 
Jaký obnos myslíte, že by majitelé ovoce zaplatili, aby je obdrželi 
nazpět – a to bez kladení otázek? A žádné stíhání, kdyby pravda 
vyšla najevo?“

„Míníte, že byste podskočil,“ počal Graham.
„Podskočit je pro mne čínské slovo,“ řekl pan Trayne sladce. „Je 

mi obtížno udržet se au courant s hantýrkou dnešních zlodějů, 
a zvláště zlodějů amerických.“

Zkoumal upřeně dlouhý popel svého doutníku.
„A teď myslím, že bude lépe, jestliže půjdete,“ řekl. „Jsem trochu 

zvědav uvidět, co učiní paní Ollorbyová – myslím skoro, že s vaším 
odchodem přijde klub Myší pasti o poctu být předmětem její zne-
pokojivé pozornosti.“

Když odcházeli:
„Mimochodem,“ řekl Trayne. „Pan Colley Warrington není pojat 

v moji důvěru. Říkám vám to pro případ, že byste si v nestřeženém 
okamžiku mohli domýšlet, že jest.“

Položil důraz na slovo „moji“, a když jeli k domovu, přemýšlela 
Diana, v čí důvěře tedy pan Warrington asi je. Graham měl jiné 
myšlenky. Čas od času pohlédl nazad okénkem v pozadí povozu, 
aby zahlédl paní Janu Ollorbyovou, která hleděla na jejich odjezd 
z klubu Myší pasti s takovým nelíčeným zájmem.
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Kapitola VI

Jeho Jasnost kníže z Kishlastanu seděl se zkříženýma nohama na 
divanu ve svém soukromém pokoji a jeho temné oči hleděly do 
prázdna a jeho suché hnědé ruce pohrávaly si se šňůrou smaragdů 
visící mu na hrudi. Chvílemi vytahoval z kapsy malou zlatou kra-
bičku, ponořil prst do žlutavého prášku, jímž byla napolo vyplněna, 
a dotkl se prstem konce jazyku, nežli zaklapl krabičku a vsunul ji 
opět do řasnatých záhybů svého hedvábného županu.

Po jeho boku byla kupa novinových výstřižků a po chvíli – 
a s patrnými známkami hnusu – vzal kníže do ruky tento svazek 
a četl potištěné lístky jeden za druhým.

Rikisivi, kníže z Kishlastanu, byl vychován v Anglii na proslulé 
veřejné škole. Jeho znalost angličtiny byla dokonalá. Přesto – taková 
byla nechuť k jeho vrchním pánům – provozoval komedii, že vedl 
všechny své úřední rozhovory pomocí tlumočníka. Jeho nechuť byla 
skutečná. Byl potomkem sta králů, kteří vládli ve starých dobách, 
nežli John Company přišel do Indie, vydávali zákony života a smrti 
a panovali, někdy moudře, častěji surově, a sužovali lid, jenž uctíval 
členy jejich domu jako bohy. A teď byly ve vzduchu řeči o sesazení, 
o sražení jednoho vládce a dosazení jiného. Mohl být vyzván, aby 
přisel do Paříže a zůstal tam jako příjemce vládní penze, zatímco 
by jeho nástupce měl v rukou nesmírné bohatství, které bylo na-
hromaděno v průběhu tisíce let.

Přečin, který ho přivedl před guvernéra v Pondicherry, není po-
třebí vypisovat. Byla v tom vražda, chladnokrevné zabití, mučení 
ženy a zmizení jiné ženy. Krásná Eurasijka, která zmizela uprostřed 
sloupořadí jeho paláce, přivedla ho téměř k pádu a zničení. Kdyby 
byla bývala nalezena a vyptávána, byla by se zkáza stala úplnou; 
ale nebyla nikdy nalezena a nebude nikdy nalezena, pokud země 
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nevydá své mrtvé a pokud nebude jistá rozkošná zahrada rozhra-
bána rýči pátratelů.

Vzpomínka na zdar, který měl v oklamání obratných a zchytra-
lých politických úředníků a jejich zvědů, vyvolala v něm pokaždé 
pocit rozjaření. Zakoušel prchavé rozkoše neomylnosti. Co bylo 
vykonáno jednou, mohlo být učiněno opět, a zase by z toho nikdo 
nezmoudřel. Ale, myslil si a jeho oči zadívaly se bez mrknutí do 
prázdna, bylo něco docela jiného přivést napolo svolující dívku 
tajně z bazaru v Kishlastanu do prostor jeho bílého paláce, a něco 
docela jiného převézt přes tisíce mořských mil a vylodit docela 
nesvolující oběť jeho rozmaru. Jednou v Kishlastanu žádné oko 
by nevidělo, žádné ucho by neslyšelo, žádný jazyk by nepověděl. 
Neboť jeho lid vzdával mu fanatickou oddanost. Byla by to divuplná 
pomsta na mužích, kteří skrytě ohrožovali i samo jeho království…

Ale jak to mělo být vykonáno? Myslil na tucet, na sto způsobů, 
a zavrhl je všechny.

Za dveřmi zastřenými záclonou slyšel tiché zaklepání a zazvonil 
na zvonek po svém boku na znamení, že návštěvník může vejít. Byl 
to jeho tlumočník, jenž promluvil tichým hlasem ke svému pánu.

„Ať vstoupí,“ přikývl kníže a Colley Warrington byl obřadně 
vpoklonkován do klidného pokoje.

Přináší rozluštění? Rikisivi hleděl naň polozavřenýma očima 
a přemýšlel.

Pan Colley Warrington byl jedním z toho mála oblažených, kdo 
mohli obdržet slyšení v každou hodinu. Byl velmi užitečným Indovi 
ve velmi zvláštních věcech. Tak zvláštních, vskutku, že nebylo 
potřebí nijaké námahy ze strany Rikivisiho, aby mohl přikročit 
k promluvení o věci, která zaujímala vrch jeho zájmu. Ale mluvili 
dříve o mnohých věcech, nežli přistoupili ke hlavní věci, k Hope 
Joynerové.

„Tato strana byla by velmi snadná,“ řekl Colley důvěryplně. „Zdali 
by bylo možno dostat ji skrze Indii do Kishlastanu, to víte lépe nežli 
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já. Já neznám ani povahu pobřeží – je-li možno přistát na některém 
nenavštěvovaném místě břehu –“ 

Rádža přikývl.
„To by bylo velmi prosté,“ řekl. „Mnohem snadnější nežli zde 

v Anglii. Žena cestuje ‚purdah‘, to jest za spuštěnými záclonami, 
a znamenalo by to více, nežli zač úřední služba stojí, prohlížet 
ženský kočár. Ale zde –,“ potřásl hlavou.

„Bude to nebezpečné,“ řekl Colley, „ale nikoli nemožné. Vskutku, 
rádžo, bude to pouhou otázkou peněz. Jak pocestujete nazpět na 
východ?“

„P. & O.,“ řekl kníže a Colley si mnul bradu. 
„Znamenalo by to najmout jachtu,“ řekl, „a i to by bylo nebez-

pečno – vydávalo by to na milost mužstvu –, ale mohlo by to být 
provedeno.“ 

Jmenoval obnos – celé jmění –, ale Riki odvanul otázku peněz 
netrpělivým posuňkem.

„Peníze nejsou ničím. Budete potřebovat pomoc. Ten člověk 
Trayne –“

„Trayne ne!“ řekl Colley rozhodně. „Já vím, že s ním máte nějaké 
jednání, a nejsem zvědav zvědět, co to je. Ale Trayne by to určitě 
zkazil. Je nesmyslný vůči ženským.“

Vyprávěl příběh, který se mu donesl o Traynově „nesmyslnosti“ – 
příběh, který Tygrovi činil skoro úplně čest. A byl by ji činil úplně, 
kdyby v něm nebyl býval přimíšen rys něčeho jako pirátství na 
širém moři, neboť pan Trayne měl mnoho zájmů a jeho činnost 
objímala půl světa. –

„Ne, já ji sám neznám,“ odpověděl pan Warrington na rádžovu 
otázku. „Někteří moji přátelé ji znají. Je hezká… Myslím, že by nešla 
dobrovolně?“

Ind se naň zahleděl.
„Jsem snad takovým bláznem, abych se jí optal?“ ptal se. „Ne. 

Neuzřím ji více. Psal jsem jí, omlouvaje se pro svůj přehmat s těmi 
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perlami. A to je konec naší známosti. Slečna Martynová zná tu dívku. 
Pomohla by vám?“

Colley váhal.
Neměl iluzí o ničemnosti činu, o kterém tak chladně uvažoval. 

Život strávený v kalu zničil vše, co snad kdy bylo v jeho povaze, co by 
mohlo přijmout knížecí návrh s hnusem. Celý svůj život obchodoval 
v delikátních záležitostech. Čest, tato nezvažitelná látka, které 
se říká sebeúcta, slušnost – všechny tyto velké, čisté věci života 
byly jenom věcmi, které bylo pozorovat a vykořistit u jiných mužů 
a žen. Colley Warrington měl svoje vlastní ocenění pro hodnoty 
a nebyl beze svých vlastních ideálů. Nejhrubší z lidí, beze sklonu 
k umělecké schopnosti, může obdivovat krásu Corotova obrazu, 
aniž by proto toužil malovat, anebo aspoň pobývat v lesních rá-
ječcích, které tento génius kouzlil na plátno. Mohl obdivovat krásu 
a nevinnost, jako řezník obdivuje jehně, které jeho nůž je povolán 
zabít. Abstraktní obdiv. Nesmí se nijak mást a plést s obchodem. 
A Colleyovou chloubou bylo, že není žádnému muži dlužen ani haléř 
a že nikdy nenechal žádnou ženu čekat ani vteřinu, umluvil-li si 
schůzku. Sama jeho zvrhlost žádala, aby měl menší ctnosti.

Jel do Dianina bytu a přišel včas, aby ji viděl mizet ve dveřích domu 
v průvodu Grahamově, a nalezl je oba podivně zamlklé a zamyšlené.

„Nuže – co chtěl Trayne?“ ptal se téměř při vstupu do dveří.
„Nic zvláštního.“ Diana zavedla řeč jinam.
„Podivný ďábel – starý Trayne. Nadlotřík. Říkají, že mluví všemi 

evropskými jazyky mimo maďarštinu! – Mimochodem, Diano, vi-
děla jste v poslední době malou Joynerovou?“

Diana naň pohlížela podezřívavě.
„Tou ‚malou Joynerovou‘ míníte tajuplnou mladou osobu z Devon-

shirského dvora? – Ne, neviděla. Nejsme na návštěvní noze. – Proč?“ 
Mohl otázku odvát pokrčením ramen.
„Zdálo se mi, že jsem ji zahlédl, když jsem jel sem,“ řekl a optal 

se opět: „Co chtěl Trayne?“ 
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Diana byla ve lhaní pohotovější.
„Zařizuje novou hernu za Portlandským náměstím,“ řekla plynně. 

„Ale řekla jsem mu, že to nemá pro mne pražádnou přitažlivost.“
Jeho ostré oči zíraly na ni a ona vycítila jeho pochybovačnost, 

nežli promluvil.
„To není podobno Traynovi. Nebere zpravidla na potaz zevní lidi, 

nežli něco začne,“ řekl.
„Snad chtěl mluvit o Hope Joynerové,“ řekla kousavě.
Byla to rána nazdařbůh, ale viděla, že se jeho výraz změnil.
„Chtěl?“ tázal se rychle. „Copak o ní chtěl vědět?“
Skoro se prozradil v tomto okamžiku překvapení, ale vzpama-

tovav se rychle, jak četl v její tváři, dal se do smíchu.
„Nebyl bych překvapen ničím, co Tygr řekne,“ řekl, tváře se, 

jako by nemyslil na nic zvláštního, čímž však nikoho neoklamal. 
„A vztahovala se jeho nabídka – mám totiž za to, že učinil nabídku – 
též na Grahama?“

V jeho hlase byl názvuk posměchu. Colley nikdy neskrýval své 
nechuti ke Grahamovi, a Diana často přemýšlela, zdali snad Colley 
Warrington nezná „tajemství“, které aspoň pro Tygra Trayna nebylo 
tajemstvím.

„Nemyslím, že vám bude Tygr vděčným za to, že strkáte nos do 
jeho tajemství,“ pokračoval Colley. „Jak jsem řekl, Trayne je podivný 
ďábel, a čím méně s ním člověk má, tím lépe pro mír a klid duše.“

Obrátil hovor jiným směrem a pak položila Diana překvapující 
otázku. A tentokráte neměl Colley informací. –

„Paní Ollorbyová?“ opakoval. „Ne, nevím, že bych byl kdy slyšel 
o té dámě. Je z naší sféry?“

Zcela patrně nevěděl ničeho o této ženě a Diana pokládala za 
nejrozumnější nešířit se dále o tomto předmětu.

Paní Ollorbyová stávala se Dianě trochu příliš dráždivou obtíží, 
postavou, která se neustále tyčila v pozadí její mysli – dráždivou 
již pro samu svoji bezvýznamnost. Jestliže ta žena koho hlídala, 
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byl to jistě Tygr Trayne, kdo byl předmětem její pozornosti. Pravé 
vysvětlení její podrážděné nevolnosti možno nejspíše nalézt v tom, 
že až dosud nebyla Diana nikdy přivedena ani do nejvzdálenějšího 
styku s policií. Čekala ji nyní tato zkušenost? Nebyla to nikterak 
příjemná myšlenka.

Jak hodiny míjely, rozsvěcovalo se jí stále ostřeji, jak ohromující 
je Traynův úmysl. Strávila bezesnou noc, házejíc sebou v posteli ze 
strany na stranu, a nežli nadešlo rozednění, byla napolo rozhodnuta 
nepouštět se do té věci dále. Sdělila toto rozhodnutí Grahamovi, 
když se u ní stavil na krátkou návštěvu po snídani.

Zasmál se pohrdlivě.
„Není v tom nijakého nebezpečí, je-li za tím plánem Trayne,“ řekl. 

„Padesát tisíc liber snad se vám nezdá ničím, máte-li celé rádžovo 
bohatství, abyste z něho čerpala, ale pro mne to znamená trochu 
příliš mnoho. Mám už dost toho psího života, kterým žiji.“

„Paní Ollorbyová –,“ počala.
„Paní Blažková!“ poškleboval se. „Co je nám po ní? Hlídá klub 

Myší pasti!“
Diana vrtěla hlavou.
„Proč potom přišla sem do toho bytu dříve, nežli jsme vůbec 

byli u Tygra?“ namítala. „Proč stála, naslouchajíc venku před mými 
dveřmi? Jsem úplně jista, že Dombrettová řekla pravdu, když tvr-
dila, že dveře do síně nenechala otevřeny – ta ženská určitě měla 
k nim klíč! Jsem poplašena, Grahame, zcela vážně poplašena – a vy 
byste byl také, kdybyste chtěl této věci věnovat trochu pozornosti.“

Hryzl si ret a mračil se.
„Měli bychom povědět Traynovi o té ženě,“ řekl. „Budu-li s ním 

moci dnes dopoledne mluvit, zeptám se ho, co o tom soudí.“
Zazvonil telefonem v klubu Myší pasti, ale pan Trayne nebyl 

přítomen, anebo tak aspoň zněla zpráva, která se ozvala zpět. 
Šedovlasý vrátný – Graham poznal jeho hlas – mínil, že snad pan 
Trayne je v Královském pivovaru, kam zachází na dopolední apéritif, 
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a Graham se chopil tohoto pokynu, aby zašel na Piccadilly. A sotva 
usedl k jednomu z mramorových stolů v dlouhém sále, když viděl 
vstupovat pana Trayna, s doutníkem mezi zuby. Trayne se rozhlédl 
nedbale kolem a šel směrem, kde seděl Hallowell. Graham s ním 
znovu promluvil o příhodě z minulého dne v Dianině bytu a k jeho 
překvapení pohlížel Tygr na věc mnohem vážněji nežli při minulé 
rozmluvě.

„O čem právě mluvila slečna Martynová?“ ptal se.
„Nemůže si vzpomenout. Mohla ovšem být pouhá náhoda, že 

vůbec vešla do bytu –“ 
Trayne zavrtěl hlavou.
„Paní Ollorbyová nemá takovýchto náhod,“ řekl. „Já před tou 

ženskou smekám klobouk. Byla-li to náhoda – proč se stavěla, jako 
by jí šlo o obchod? Ne, pane, v tom není náhody a nemůže vůbec 
být. Přišla určitě schválně, protože měla nějaké podezření. Ale co 
by u všech všudy mohla podezřívat, ačli nevěděla, že jsem si přál 
mluvit se slečnou Martynovou?“

Tahal si zamyšleně za spodní ret.
„Snad to nebyla vaše paní, kterou očuchávala, ale spíše vy sám,“ 

řekl. „Je to znepokojivé.“
„Znepokojuje vás to?“
Pomalu zasvitl úsměv na hezké staré tváři. 
„Nikoli,“ odpověděl téměř vesele. „Znám náhodou postavení paní 

Ollorbyové u Scotland Yardu.“
Vysvětlil Grahamovi, že manžel tlusté dámy býval policejním 

strážníkem a ona že děkovala za své přijetí do úředního posta-
vení v policejním hlavním stanu své neobyčejné paměti pro tváře. 
Spatřila podobiznu Berta Howle, padělatele, kterého hledala policie 
celé Evropy, a nejenže ho poznala, ale i přivodila jeho zatčení a při-
vedla jej s pomocí strážníka na policejní strážnici.

„Má jakési bludné postavení – obchůzkové pátrání. Je vskutku ja-
kousi čmuchalkou po zločinu,“ vykládal Tygr. „Neslyšel jsem nikdy, 
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že by jí byli svěřili nějaký speciální úkol. Její úlohou je, aby spíše 
hledala práci pro své mužské kolegy. A měla dosud štěstí.“

Vypočetl řadu případů, které tato žena vyčenichala, a Graham 
byl překvapen jejich významem a důležitostí.

„Ollorbyová je úřední volnou skautkou Scotland Yardu. Ale není 
potřebí, abyste se trápil nad tím, věnuje-li vám pozornost. Okolnost, 
že vás hlídá, neznamená vůbec, že by vás z něčeho podezřívala, ale 
jen že doufá, že bude něco, z čeho vás podezřívat. A to u vás není 
nic divného, ne?“ 

Nezmínil se dále o paní Ollorbyové.
Graham očekával nové podrobnosti o velkém plánu a zdálo se, 

když Tygr Trayne položil otázku, zdali Graham již psal domovní 
agentuře, že rozhovor bude pokračovat tam, kde byl minulého dne 
ukončen. Ale Trayne patrně neměl v úmyslu rozmlouvat o věci dále, 
neboť ihned odbočil a počal hovořit o jednom společném známém, 
a teprve když Graham zaplatil svoji útratu a Trayne se zdvihal 
k odchodu, vrátil se k towerskému dobrodružství, ale tak nepřímo 
a zastřeně, že teprve po jeho odchodu uvědomil si mladší muž, že 
co Trayne řekl, vztahovalo se nějak vzdáleně k jejich plánu.

„Myslím, že se nezajímáte o plavectví a loďařství?“ ptal se Trayne 
bez souvislosti s ostatním hovorem.

Graham potřásl hlavou.
„Viděl jste snad někdy náhodou ‚Hezkou Andu‘ anebo jste o ní 

slyšel?“
„Ne,“ odpověděl Graham překvapeně. „Co je to – rybářská loď?“
„Není to rybářská loď.“
Trayne mluvil velmi rozvážně. Vypadalo to skoro, jako by pro-

nášel soudní rozsudek, tak se zdálo, že vybírá a pečlivě odvažuje 
každé své slovo.

„‚Hezká Anda‘ je oceánská loď, ne veliká, a myslím, že není také 
klasifikována AI v seznamech Lloydu. Kdybych byl vámi, zvěděl 
bych něco o ‚Hezké Andě‘ a navázal bych známost s jejím kapitánem 
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a majitelem.“ Umlkl na chvíli. „Jeho jméno je Eli Boss, a není to – jak 
bych to řekl – univerzitní člověk! Naleznete ho v klubu lodních kapi-
tánů – tuším, že jeho oblíbeným místem jsou ‚Tři veselí námořníci‘ 
v Limehouse.“

Graham naslouchal v údivu.
„Chcete, abych ho vyhledal?“ ptal se a pan Trayne se usmál.
„Chci, abyste činil, cokoliv si přejete činit. Já opravdu netrvám 

na tom, abyste si najal ten domek na venkově, ale kdybyste tak uči-
nil, měl bych z toho potěšení. Já vás nežádám, abyste se seznámil 
s kapitánem Elim Bossem, ale kdybyste byli náhodu spolu známi, 
měl bych z toho radost.“ Pak řekl: „Hněvalo by vás počkat plných 
pět minut potom, až odtud odejdu? Nepovažuji za radno, abychom 
byli spolu viděni na ulici.“

Graham si náhle vzpomněl na otázku, kterou chtěl položit.
„Dostaneme jistý obnos, budeme-li mít zdar, pane Trayne,“ řekl, 

ztišuje hlas. „Co se stane, jestliže bez vlastní viny či chyby budeme 
mít nezdar?“

Opět týž úsměv.
„Nemůžete mít nezdar,“ zněla prostá odpověď. „Je myslící rozum 

za tímto malým dobrodružstvím.“
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Kapitola VII

Hope Joynerová měla velmi slabou poštu, a ačkoliv nezbytná ozná-
mení a obchodní reklamy docházely v normálním rozsahu, byla její 
soukromá korespondence velmi malá.

Tohoto jitra, když jí komorná zároveň s čajem přinesla dopisy, 
uzřela povědomou modrou obálku a vzala ji s lehkým úšklebkem 
z ostatních listů. Její právní zástupce psal velmi zřídka, ale když 
psal, bylo vždy něco nepříjemného ke sdělení, a tento dopis netvořil 
výjimku. Zněl:

Drahá slečno Joynerová!
Zvěděli jsme, že jste seznámena s jakýmsi panem Hallowellem. 

Cítíme, že by Vaši ochránci neschvalovali tuto známost, a je naší 
povinností zpravit Vás, že Hallowell, ačkoliv vzdělaný muž, od-
seděl si svůj čas v trestnici pro podvodnou zpronevěru. Za těch-
to okolností může být radno, abyste přerušila známost, která 
nezbytně musí být neprospěšnou a nejspíše i bolestně trapnou.

Jsme, drahá slečno Joynerová,
Vaši věrně oddaní.

Hleděla na dopis se zamračeným čelem a pak se pomalu usmála, 
neboť viděla jasně, co se přihodilo. Blahovolný vyzvědač, který do-
hlížel na její pohyby, dopustil se omylu, že si zmátl Dicka Hallowella 
s jeho polobratrem. Byla by bývala velmi rozmrzelá, ale omyl byl tak 
hmatatelný, že si mohla dovolit, aby se dala do smíchu.

Ubohý Dick! Tohle bylo nejnevlídnější bodnutí ze všech, aby byl 
pleten se svým bídným bratrem. Jejím prvním hnutím bylo, aby 
odepsala a poukázala na tento omyl. Ale duch čtveráctví ji zdržel. 
Snad obdrží kupu těchto epištol, stále prudších a naléhavějších. 
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Bylo to trochu zábavným, shromáždit je pro Dicka a nakonec zdrtit 
pisatele důkazem jeho nedopatření.

Komorná jí připravila koupel a teď připravovala její šaty.
„Byla tu dnes ráno nějaká žena – chtěla s vámi mluvit, slečno,“ 

řekla. „Nelíbil se mi příliš její pohled, a tak jsem řekla, že nejste 
doma – vypadala, jako by hledala práci.“

Hope potřásla hlavou.
„Budu vidět raději, nebudete-li posílat lidi pryč, pokud nezvím, 

kdo to je a co chtějí,“ řekla – nikoli poprvé za podobných okolností.
„Lituji opravdu, slečno!“ Žaneta se omlouvala konvencionálně. 

„Ale učinila jsem to jenom, protože jsem –“
Žaneta byla trochu úřední, ačkoliv jinak byla dobrou komornou, 

a Hope měla od nedávná tak trochu jako stín podezření, že její 
právní zástupci, kteří o ní měli tak tajuplné zprávy, děkují snad za 
svoje vědomosti její komorné.

Byla téměř hotova s oblékáním a vklouzla právě do vrchních 
šatů, když vešla Žaneta se zprávou, že se ranní návštěvnice vrátila.

„Nějaká paní Johnsonová, slečno,“ řekla jakoby v horlivosti, aby 
napravila svoji předchozí chybu – neboť to byla chyba, jestliže 
chování její paní mělo nějaký význam. „Přichází kvůli komitétu pro 
mladé ženy Indie.“

To ovšem neučinilo „paní Johnsonovou“ o nic vítanější, neboť 
se Hope rozhodla, že tato stránka lidumilství není její slabůstkou, 
a poslala již list o svém vystoupení. Váhala okamžik.

„Přijmu ji za chvilečku,“ řekla a za několik minut vešla do svého 
hezkého malého návštěvního pokoje, kde nalezla tlustou, širokora-
mennou ženu s mužskou tváří, hledící zamyšleně dolů na Piccadilly. 
Hopin tázavý pohled byl oplacen širokým a odzbrojujícím úsměvem.

„Lituji, že vás vyrušuji tak časně, slečno Joynerová,“ řekla ná-
vštěvnice, „a myslím, že si uspořím notnou částku zbytečného lhaní, 
řeknu-li vám, že vůbec nejsem z komitétu mladých žen pro Indii 
a že je moje jméno Ollorbyová.“
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Pro Hope to nemělo smyslu, ale nejbližší slova návštěvy byla 
jistě znepokojivá.

„Byla bych ráda, kdyby nikdo nezvěděl, že jsem byla zde,“ pokra-
čovala. „Pravda jest, slečno Joynerová, že jsem z policejního hlavní-
ho stanu.“

Se zručností, která by nebyla činila nečest ani salonnímu kou-
zelníku, vytáhla lístek a Hope Joynerová četla: „Paní Emilie Ollor-
byová, kancelář č. 385, Nový Scotland Yard“.

Hleděla na návštěvu s údivem.
„Detektivka?“ ptala se a úsměv paní Ollorbyové se ještě rozšířil.
„Byla bych ráda, kdybych si tak mohla říkat, slečno Joynerová,“ 

řekla vesele. „My tlusté ženy máme svoje romantické chvilky. Ale já 
jsem jenom paní Ollorbyová, která tráví svůj život strkáním svého 
ošklivého nosu do záležitostí jiných lidí. Pán učinil některé z nás 
krásnými a jiné zase užitečnými, a pokaždé, když se podívám do 
zrcadla, uvědomím si lépe, jak velmi užitečnou musím se stát! – 
Ubohý Ollorby, to byl hrdina! Ten člověk měl své chyby, ale dojista 
měl odvahu. Možná, že měl i smysl pro humor, ačkoliv jsem ho 
u něho nikdy neobjevila a jediná směšná věc, kterou kdy udělal, 
bylo, že si vzal mne.“

Měla dunivý, smavý hlas a Hope cítila, že se usmívá, když paní 
Ollorbyová hrčela svoji nedůslednou řeč.

„Je to směšné, jakým způsobem pracuje zločinecký mozek,“ 
pokračovala žena. „Nedostala jsem nikdy špatného člověka do 
vážné tísně, aby mi nehodil do tváře moje vzezření. Byla jsem už 
porovnána se vším, co běhá po dvoře, s výjimkou kuřátek a snad 
jehňat. Ale nejsem citlivá. Kdybych byla, byla bych mrtvá. Měla jsem 
lidi v Staré soudnici, kteří říkali, že by raději dostali ještě deset let 
přídavkem k trestu, nežli by si mne vzali, ale myslím, že to je jenom 
takové dělání.“

Odmlčela se, aby nabrala dechu, a její jasné oči zíraly na dívku 
v dobrém rozmaru.
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„A teď, vy se divíte, proč jsem přišla do vašeho krásného bytečku. 
Nebylo to, abych mluvila o sobě samé, slečno Joynerová, ale o vás. 
Vy jste členem Komitétu mladých žen Indie, že ano?“

Hope zatřásla hlavou.
„Byla jsem, ale vzdala jsem se.“
„Oh!“ Paní Ollorbyová, která věděla tolik věcí, nebyla patrně 

obeznámena s touto okolností. „Tak je to tedy,“ řekla. „Je patrno, že 
nepotřebujete, abych vám něco říkala o tom podvodu. Je pan Hallet 
vaším osobním přítelem?“

Neočekávanost této otázky na chvíli dívku umlčela.
„Setkala jsem se s ním toliko jednou,“ odpověděla pak s úsmě-

vem. „Je to snad zoufalý zločinec?“
Paní Ollorbyová zavrtěla hlavou.
„Nic zoufalého při Halletovi,“ řekla, „pokud mohu objevit. Je 

slepý a slepí zločinci jsou vzácní. Ne – já se oň jaksi zajímám. Ale já 
se zajímám o tolik rozmanitých lidí! Vezměme ku příkladu knížete 
z Kishlastanu. Je to hezký chlapík.“

„Já myslím, že je škareda,“ řekla Hope a paní Ollorbyová se opět 
usmívala.

„Slečna Diana Martynová – je vaší přítelkyní?“ ptala se vlídně.
„Ne!“ řekla Hope s břitkou krátkostí.
„Hm!“ Paní Ollorbyová hladila prsty jednu ze svých plných brad. 

„Grahama Hallowella ovšem asi neznáte. Ale jste známa s jeho bratrem, 
že ano? Velmi hezký hoch! Viděla jsem ho onehdy v Toweru. Počkejte –“ 
Zkroutila tvář v strašlivé zamračení. „Neviděla jsem vás tam s ním?“

„Je to velmi možné,“ řekla Hope trochu studeně.
„Tower mně vždy zatočí hlavou,“ řekla paní Ollorbyová. „Zmrzlé 

dějiny! Chodíte tam často, slečno Joynerová?“
Hope jí pokynula k židli, a když si žena usedla, usedla rovněž.
„A teď, prosím, přestaňte být tajuplnou. Co jest to, nač jste se 

mne vlastně přišla optat?“ ptala se pokojně. „Je-li to něco, co vám 
mohu říci, povím vám to jistě. Ale nejasní lidé mne trochu dráždí.“
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„Mne dráždí také,“ řekla paní Ollorbyová, docela nic nezaražena. 
„Povím vám, proč jsem přišla, slečno Joynerová.“ Otevřela velikou 
koženou kabelku, kterou měla pod paží a která vypadala jako braš-
na na akta, a po chvilce hledání vytáhla malý list papíru, na kterém 
si někdo črtal poznámky.

„Zeptám se vás přímou otázkou a řekla bych, že ji budete pova-
žovat za impertinentní. A jestliže zazvoníte na zvonek a nařídíte té 
malé hromádce kučer, aby mne vyhodila odtud, nebudu nikterak 
překvapena.“

Tato zmínka o Žanetě, která dojista byla kučeravá, vyloudila Hope 
úsměv; ale Hope byla již příliš zvědavou, aby to odvrátilo její napětí.

„Vy jste přítelkyní sira Richarda Hallowella od Berwické ardy. 
A já se teď chci optat otevřeně na věc, která je v mé hlavě. Jste 
zasnoubena se sirem Richardem?“

„Ne!“ řekla Hope.
„Je vám velmi drahým přítelem?“
Dívka váhala.
„Ano,“ řekla nakonec, hledíc na ženu. „Je mi velmi drahým pří-

telem.“
„Je vám tak drahým přítelem –,“ paní Ollorbyová mluvila velmi 

pomalu –, „že by pro vás učinil všechno, ať je to cokoliv?“
Hope zírala na ženu v údivu.
„Nerozumím –,“ počala.
„Jste milenci?“ optala se paní Ollorbyová s přímostí, která vehna-

la do dívčiny tváře ruměnec, jenž byl sám odpovědí.
Nežli mohla Hope sebrat svůj hlas, pokračovala vyptavatelka 

rychle:
„Pomyslíte si, že mám odvahu – drzost, ovšem – a já mám! Ale 

co vám chci říci, mladá dámo, je toto: že sir Richard Hallowell je 
podle mého cenění dobrým mužem, a já bych chtěla, abyste si velmi 
dobře rozvážila, nežli ho požádáte, aby udělal něco, co by dobrý 
muž neměl udělat!“
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Hope mohla jen potřást bezmocně hlavou.
„Nemám nejmenší potuchy, kam směřujete, paní Ollorbyová,“ 

řekla. „Ale můžete být ubezpečena, že nikdy nebudu žádat Richarda, 
aby udělal něco nečestného, a jsem opravdu velmi rozmrzelá, že 
můžete naznačovat, jako bych to mohla učinit.“

„Já nenaznačuji, že byste chtěla –,“ paní Ollorbyová mluvila velmi 
důrazně. „Já jenom uvažuji, zdali –,“ váhala –, „možná, že jsem to 
všecko zpackala. Dala jsem vám ovšem důvody, abyste byla pohně-
vána, i když nejste. – Žádala jste někdy sira Richarda Hallowella, 
aby vám prokázal nějakou službu – službu, která by znamenala 
zanedbání povinností z jeho strany?“

„Ovšem, že mi to nenapadlo!“ řekla Hope rozhořčeně. „Opravdu, 
paní Ollorbyová, jste trochu více nežli tajemnou!“

„Nejsem?“ Paní Ollorbyová byla teď vtělenou lítostí. „Ne více, 
spíše hůře nežli to! Vidíte, slečno Joynerová, já jsem ve velmi ne-
snadném a choulostivém postavení. Já vím celou spoustu věcí, které 
bych neměla vědět – kdybyste věděla tolik a byla tak moudrá, jako 
já, nebylo by potřebí, abych obcházela jako kočka okolo horké kaše.“ 
Povzdechla si. „Ale vy nejste. Vy ovšem neznáte Tygra Trayna? 
Nemůžete dobře; nepohybuje se ve vaší vrstvě. A pan Graham 
Hallowell – toho neznáte?“

„Vím o něm,“ řekla Hope pokojně. „Je to sira Richarda bratr a byl – 
v nesnázi. Pravda jest, že on a Richard nejsou dobrými přáteli a já 
jsem mu ovšem nikdy nebyla představena, ačkoliv –“

Zamlčela se a usmála, vzpomínajíc na dopis, jejž dostala dnes 
ráno.

„Ačkoliv někteří lidé myslí, že ho znáte?“ nadhodila chytře paní 
Ollorbyová.

Zavřela svoji kabelku s cvaknutím.
„Sir Richard Hallowell je hodný člověk,“ řekla. „Já neznám niko-

ho, pro koho bych měla větší obdiv – leda byste to byla vy! To je 
ovšem velmi drzé lichocení, ale upřímnost je mojí slabostí.“ Držela 
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v ruce navštívenku, kterou jí Hope vrátila zpět, a teď, obrátivši ji 
rubem, psala rychle tužkou, kterou vytáhla odkudsi ze skryté kapsy, 
a vložila lístek dívce do ruky.

„Toto je moje soukromá adresa. Možná, že tam několik dní 
nebudu, ale jste-li či budete-li v jakékoliv nesnázi anebo budete-li 
mít starost nebo mrzutost o něčem, s čím nechcete obtěžovat sira 
Richarda, snad mi zatelefonujete, ne?“

„V jaké nesnázi mohu se pravděpodobně ocitnout?“ ptala se dívka, 
napolo pobavena a napolo podrážděna.

Paní Ollorbyová pokrčila svými širokými rameny.
„Bůh sám ví,“ řekla zbožně. „Londýn je město, kde se nesnáz 

dostavuje snadněji nežli osýpky v dětské opatrovně.“ Šla prudce ke 
dveřím. „Byla bych velmi ráda, kdybyste mi prokázala přízeň, slečno 
Joynerová. Neračte říkat té své malé komorné ani moje jméno, ani 
o mém zaměstnání.“

Nežli mohla Hope odpovědět – a byla by odpověděla s upjatostí, 
že nemá ve zvyku svěřovat své důvěrnosti své komorné –, byla paní 
Ollorbyová venku. –

Tlustá žena kráčela rychle po Piccadilly směrem k Okružnímu ná-
městí, hučíc si tiše nápěv hlubokým basem, a zdánlivě nemyslila ani 
na svět, ani na jeho obyvatele. Za ní v jisté vzdálenosti šel štíhlý, suchý, 
rudovlasý mladík s hroznými, rohem vroubenými brýlemi. Jeho ka-
bát mu byl trochu příliš malý, rukávy a kalhoty byly tak krátké, že 
ukazovaly značný kus kotníků a zápěstí. Nespustil z paní Ollorbyové 
oka, ale šel za ní na stanici podzemní dráhy a byl s ní v téže zdviži, 
která ji vynesla na povrch Totenhamské cesty. V Charlottině ulici 
obrátila se tlustá paní i její sledovatel, a když paní Ollorbyová prošla 
nevábivými dveřmi, mladý muž stanul, čekal několik minut zády 
k zábradlí, zíraje nahoru i dolů ulicí, a pak šel za ní, vytahuje z kapsy 
veliký klíč, a stanul na stupni u vrat, aby vyfoukl prach z rourky klíče.

Bez zaklepání odemkl, vstoupil a otevřel dveře malého pokoje. 
Paní Ollorbyová snímala svůj kolárky zdobený klobouk a sotva ob-
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rátila hlavu při jeho příchodu. Mladý muž usedl na pohovku a čekal, 
až se jí zlíbí.

„Nuže, Hektore?“ optala se.
„Nějaký chlapík tě sledoval až ke stanici podzemní dráhy na 

Totenhamské cestě, ale nešel dále,“ odpovídal Hektor krákoravým 
hlasem.

„Jaký to byl chlapík?“ ptala se jeho matka, neboť to byl její vztah 
k štíhlému hochu.

„Nu, mami –,“ Hektor si škrábal omrzlý nos, „vypadal jako cizi-
necký chlap. Čekal venku před domem, když jsi vyšla ven. Držel 
jsem se za ním, a tak jsem věděl, že stopuje tebe. Je to se mnou 
k smíchu –,“ Hektor si spokojeně mnul rudou hlavu – „že já je vidím, 
ale oni si mne nikdy nevšimnou.“

Paní Ollorbyová se ze široka usmála.
„Není na světě nic jistějšího, Hektore, nežli že si tě všiml,“ řek-

la s dobrým rozmarem. „Ty jsi jako maják s červeným světlem, 
Hektore. Nemohou tě přehlédnout. Ale ruší to jejich styl, když vědí, 
že jsou také sledováni, Hektore. A to jest, proč jsi užitečný.“

Hleděl na ni lítostně.
„Nevidím, že bych byl příliš k užitku, mami,“ řekl zdrceně. A pak 

nadějně: „Myslím, kdybych si obarvil vlasy –“
„Vypadal bys hrozně,“ řekla paní Ollorbyová. A pak, poklepávaje mu 

na rameno: „Netrap se, Hektore. Budeš detektivem jednoho krásného 
dne. Mluvila jsem dnes ráno o tobě s komisařem. Nepřijmou tě nikdy 
za pravidelnou sílu pro tvůj zrak, ale dostanu pro tebe úkol a najdeš 
svoje jméno v novinách, buď jist.“

Rozjasnil se zřetelně při těchto slovech, neboť svrchovanou cti-
žádostí Hektora Ollorbyho bylo, aby kráčel v šlépějích svého otce. 
Zemřelý pan Ollorby byl policejním strážmistrem, který se velmi 
vyznamenal, kterážto okolnost za války učinila vstup jeho ženy do 
řad policie dosti snadným.
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V pokoji byl telefonní přístroj a paní Ollorbyová zavolala číslo 
finančního ministerstva, propouštějíc svého poslušného potomka 
pohozením hlavy. Plných deset minut mluvila do přístroje, zatímco 
Hektor stál v chodbě na stráži, s rukama u uší. Po chvíli jeho matka 
vyšla ven, a stanuvši na schodech, aby dala rozkazy malé služce 
pro všechno, šla vzhůru po schodech do svého pokoje a do postele. 
Byla minulé noci velmi dlouho vzhůru a zdálo se, že je možno, že 
nastávající noc stráví zase beze spánku.

Šero se sneslo na Charlottinu ulici, když opět vyšla ven. Převlékla 
se a přeměna šatů byla rozhodně k horšímu. Vypadala teď jako 
žena v posledních troskách ctihodné chudoby. Její šat byl starý, byť 
čistý. Ošumělý klobouk, sešmaťhané boty měly patetické vzezření 
beznadějného zápasu s okolnostmi.

Čekala, až nadešla noc, nežli vyšla, nesouc otřelou plátěnou 
ruční kabelu, a bilo deset hodin, když došla k neelegantní ulici ve 
Východním konci Londýna, a propletši se plukem vřískajících dětí, 
plnících chodník, stanula před číslem 27 a zaklepala.

Nedbale ustrojená žena, která otevřela dveře, přinesla s sebou 
pach špatného lihu. Zírala krátkozrace na návštěvnici, špatně osvět-
lenou světlem malé, bezcylindrové olejové lampičky.

„Hallo!“ řekla nevlídně. „Tak vy jste přišla, opravdu? Já jsem vás 
už nečekala, vzdala jsem se vás!“

„Nevím, proč byste se mne měla vzdávat, když jsem zaplatila 
nájemné předem,“ řekla paní Ollorbyová vemlouvavě.

Domácí paní mumlala něco tiše pro sebe a šla napřed po scho dech 
bez koberců, otevřela strčením dveře malého pokojíku a ukázala 
postel, ne příliš čistou, která spolu s malým umývadlovým stojanem 
a jednou židlí tvořila všechen nábytek místnosti.

„Já zpravidla nepronajímám byt ženským,“ řekla. „Ale když jste 
celý den venku, je to něco jiného.“

Mluvila „na půl huby“, podle své vrstvy, a naznačovala, že přije-
tí nové nájemnice stalo se jenom na prohlášení paní Ollorbyové, 
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že nebude doma mezi devátou hodinou ranní a šestou večerní, 
a zmenší tak pronajimatelčinu práci a – abychom pověděli pravdu, 
umožní jí velmi výhodný systém pronajímací, neboť mohla přes den 
pronajmout tutéž místnost a tutéž postel nočnímu hlídači z doků.

V tomto malém domku paní Haggittyová hostila sedm podná-
jemníků. Okouněla u dveří, špinavé ruce složeny ještě na špinavější 
zástěře, aby vysvětlila, že je teď právě velmi zaměstnána, protože 
její tři „pravidelní“ jsou zrovna ve městě.

„A já bych ty pány nechtěla za nic na světě urazit,“ vykládala. 
„Bývají někdy devět i deset měsíců pryč, ale jejich peníze přicházejí 
pravidelně jako hodiny… námořní páni, kapitánem lodi je jeden. Ti 
druzí dva jsou jeho synové – … tak hodný pán, jaký jen kdy dýchal 
vzduch země, když není napilý.“

Tito privilegovaní nájemníci měli pro sebe dva pokoje. Kapitán 
obýval lepší z obou – byl v průčelí domu a jeho přednosti byly velmi 
ubohé.

„To jest, co jsem vám chtěla povědět, paní – Jak – se – jmenuje-
te –“

„Brownová,“ řekla paní Ollorbyová.
„Beru vás sem, abych vám udělala úsluhu,“ pokračovala žena. 

„Ale nechci, abyste se pletla do cesty kapitánovi, protože on je hroz-
ně krátký a já bych ho nechtěla dopálit ani za milion liber.“

Patrně mínila touto „krátkostí“, že je krátká kapitánova trpě-
livost, a ne postava. –

Sedíc té noci na posteli a čtouc v knize při světle malé elektrické 
lampičky, kterou vzala ze své kabely, slyšela paní Ollorbyová na 
schodech nejistý krok kapitánův a brukot nesrozumitelného po-
pěvku. Jeho okované boty dupaly po nepevných schodech a chodbě 
a pak práskly jeho dveře, až se celý dům otřásl touto ranou.

Paní Ollorbyová naslouchala, čekajíc na příchod kapitánovy 
rodiny, ale ti nepřišli, a po chvíli slyšela kapitánovy dveře, které se 
znovu otevřely, a obyvatel vyšel ven. Čekala, až vyšel z domu, a pak 
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odložila knihu a otevřela dveře a tiše naslouchala. Všude bylo ticho. 
Domácí paní stáhla se na svou bídnou postel v kuchyni. A pak slyše-
la doléhat sem zdola chrápání, z míst, kde spal jeden z nájemníků.

Beze zvuku – zaměnila boty za tlusté plstěné střevíce – přešla 
paní Ollorbyová přes chodbu, vystoupila po krátké řadě schodů 
vedoucích do vyššího patra a zkusila dveře privilegovaného ná-
jemníka. Měla pravdu, usoudivši podle sluchu – nebylo zamčeno. 
Otevřela, vstoupila do pokoje a otočila vypínačem. Rozsvětlilo se.

Pokoj byl o trochu lépe osvětlen nežli její vlastní. Byla tu šatní 
skříň a malý stůl užívaný patrně ke psaní, neboť po jeho desce bylo 
rozházeno trochu papírů a na kraji byla lahvička inkoustu a sloha 
pijavého papíru. Rychle prohlédla dokumenty a našla, že se týkají 
lodních zásob, zakoupených před několika dny. Prohlédla postel, 
obrátila polštář a nalezla plochou, otřelou tobolku, v níž však ne-
bylo nic významnějšího nežli lístek psacího papíru pokrytý číslice-
mi. Měla dostatečnou znalost moře, aby viděla, že znamenají lodní 
cestu, kterou si kapitán vypracoval. Proti každému zeměpisnému 
místu napsal datum a viděla, že prvním z nich je 26., za čímž stál 
otazník.

Dala lístek zpět na místo a pokračovala ve svém pátrání. A při 
této práci slyšela hlučné hlasy venku před oknem a pak škrabot klí-
če v zámku domovních dveří. Pohybujíc se s překvapující rychlostí, 
byla okamžitě venku z pokoje, zavřela dveře a byla za vlastními 
dveřmi dříve, nežli zaskřípal první schod dole v přízemí.

Tentokráte kapitán nebyl sám. Provázeli jej dva muži. Slyšela je 
jít do kapitánova pokoje a slyšela je zavírat tiše dveře a hlasy mlu-
vící polohlasem. Tiše vystoupila po schodech, které praskaly pod 
její váhou, a přistoupila ke dveřím. Sklonivši hlavu, naslouchala.

„… ten člověk – jak se jmenuje? Warring nějak… ta kuna řekla… 
čekat nad Gravesendem na příliv…“

Někdo přešel po pokoji. Bleskem byla opět nazpět ve svém 
pokoji, dveře pootevřeny, a naslouchala. Naslouchání bylo velmi 
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nebezpečnou věcí v tomto domě, kde každé prkno v podlaze skří-
palo a vrzalo pod nohama. Po čtvrt hodině slyšela, jak dva z mužů 
vyšli z pokoje a s bručivým „Dobrou noc, starý!“ vešli do jiných 
dveří. Zavřela tiše a ulehla úplně oblečena na postel a v několika 
minutách spala. –

Byl to zvuk kapitánových kroků, jdoucích dolů po schodech, jenž 
ji probudil do plného bdění. Po chvilce pak následovaly kroky obou 
jeho synů. Byl už jasný den. Paní Ollorbyová provedla chvatnou 
úpravu svého zevnějšku a sestoupila také a vyšla z domu. Posnídala 
u kávového stánku na rohu ulice Viktoriina doku a o půl hodiny 
později stála na chladném molu, hledíc se zájmem na malý, rezivý 
parník zakotvený uprostřed řeky. Pobřežní tulák přišoural se k ní, 
čenichaje zpropitné, což bylo v tomto případně oprávněno, neboť 
se ukázal být učiněnou studnicí zpráv.

„Ta malá loď, paní? Chcete jít k ní? Mohu vám sehnat člun v pěti 
minutách.“

„Ne,“ řekla paní Ollorbyová. „Nechci jet tam k ní.“
„Máte nějaké známé na palubě?“ ptal se muž, horlivý být uži-

tečným. „Snad byste tam ráda poslala dopis?“
„Co je to za loď?“ ptala se paní Ollorbyová. 
„Tohle? To je ‚Hezká Anda‘!“ Zasmál se pro sebe. „To je přece jmé-

no pro takovouhle rachotu, co? Ale já si ji pamatuji, když byla na 
Cardiffské linii a byla to tak dobrá loď, jaká kdy vyjela z Temžské řeky. 
To bylo, nežli ztroskotala v Cornwallu – vjela na skály – starý Boss 
ji koupil za padesát liber, povídají, a on a jeho dva synové ji opravdu 
dostali na vodu – aspoň se dostala na vodu za vysokého přílivu.“

To byla tedy historie „Hezké Andy“. Ztroskotána, zanesena 
u Lloydu jako úplně ztracená, prodána v dražbě za cenu starého 
železa šťastnému kapitánu Elimu Bossovi. A velmi šťastný muž byl 
tento kapitán Eli Boss, neboť již dvakráte unikl trestnici jen tak tak 
o vlásek, jednou pro „úmyslné ztroskotání“ a po druhé pro pašování 
sacharinu.
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„Zdali ho znám?“ Tulák odplivl pohrdlivě do vody. „To bych řekl, 
že ho znám! Kdo by neznal Eliho! Je to pes – nejezdí s bílými lidmi, 
jenom s laskary a se sebrankou, jakých je deset za penny. Nadělal 
peníze vožením lihu do Ameriky a nadělal peníze ze všech možných 
jiných špinavých věcí. Nedostane jakživ slušný náklad – protože 
pojišťovna jeho loď nepřijme do pojištění.“

„Jak tedy může být živ?“ ptala se paní Ollorbyová.
Tulák znovu opovržlivě odplivl.
„Dostává tu a tam náklad z Brém,“ vysvětloval. „Sudy rumu pro 

Západní Afriku – anebo zbraně – nadělal hodně peněz z marocké 
války.“

Paní Ollorbyová pohlížela na loď s novým zájmem. Nevzhledná 
loď. Se svým nenabarveným trupem, vysokým přídním krytem 
a nízkým stožárem zdála se mimo všechny mořsky správné rozmě-
ry, lodní nestvůra, špinavá, rezavá, s nátěrem komínu oprýskaným 
a otlučeným, takže to vypadalo jako úmyslně pestré obarvení – vá-
lečná kamufláže.

„Starý ji sám řídí, jeden z jeho hochů mu pomáhá, a druhý má na 
starosti strojovnu. Má mužstvo o šesti mužích.“

„Pod jakou vlajkou jezdí?“ Zájem paní Ollorbyové byl vzbuzen 
malým špinavým hadrem na vlajkovém bidle.

„Portugalskou. Nepustili by ji ven z řeky Temže, kdyby byla za-
psána v této zemi.“

Patrně měla „Hezká Anda“ své výhody, myslila si paní Ollorbyová.
„Dovede udělat dvanáct uzlů a já myslím, že ji mohou vyrazit i na 

patnáct, ačkoliv jsem neviděl starého Eli vydávat peníze na zbytečné 
uhlí,“ vykládal sdílný povaleč. „Nikdy jsem neviděl ani neslyšel, že by 
byla na správce v dokách od té doby, co ji starý vytáhl v Cornwallu 
na břeh, aby do ní zasadil nové plotny za tu díru po skále.“

„Nebyl v ní rozdělán oheň už po celý týden,“ tlachal povaleč dále. 
„Říkají, že starý Eli počítá rukou každý kus uhlí, který přijde do její 
pece, ten chlap je opravdu žhavec!“
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Paní Ollorbyová ho odměnila nad jeho očekávání, a opustivši 
molo, vešla do telefonní budky a za chvíli mluvila se svým ru-
dovlasým synem.

„Přijď rovnou sem ven, Hektore,“ řekla. „Přines si svrchník, 
protože noci jsou chladné. Potřebuji, abys za mne trochu hlídal. 
A poslouchej, Hektore: v mém pokoji, uvnitř v šatníku, nalezneš 
polní kukátko. Přines ho s sebou.“

Odzvonila a zavolala jiné číslo – číslo finanční správy, s kterým 
mluvila ze svého bytu, a velmi zaujatý policejní náčelník činil si 
podle jejího diktátu hojné poznámky.

„Máte nějakou myšlenku, oč v té hře jde?“ ptal se.
Paní Ollorbyová váhala.
„Já jsem nacpána myšlenkami,“ řekla opatrně. „Ale fakta – v těch 

je moje slabost.“ –
Čekala skoro hodinu, nežli se dostavil její rudovlasý pomocník, 

přicházeje s důležitou tváří, aby přijal její rozkazy a poučení 
a peníze na své vydržování. Na štěstí jí bylo možno získat zájem 
a pomoc pobřežního povaleče, který byl zvyklým strávit rok s ruka-
ma v kapsách a hleděním na řeku, z kteréhožto zaměstnání patrně 
vytloukal nějak zdroj svého živobytí, a byl velmi ochoten střídat se 
s jejím chlapcem.

„Nemyslím, že uvidíte mnoho, ma’am,“ řekl. „‚Hezká Anda‘ nepo-
jede dolů po řece ještě ani za týden, podle toho, co mi jeden z těch 
sádelníků řekl. Nemá na palubě vůbec žádný náklad, na to chci 
přísahat! Starý Eli musí dostat nějaký náklad, nežli rozdělá oheň. 
Nikdy jsem neviděl ‚Hezkou Andu‘ vyjet z Temže s pouhou přítěží.“

„Týden nebo dva – nezáleží mi na tom,“ řekla paní Ollorbyová ve-
sele. A mluvila pravdu, neboť to byla žena s nekonečnou trpělivostí.



– 80 –

Kapitola VIII

Slavný pluk má svoje slavné tradice a jedna z tradic Berwické 
gardy týkala se přijatelnosti manželek důstojníků pluku. Žádný 
z důstojníků nesměl se oženit s herečkou, byť byla nejoblíbenější 
a nejpůvabnější, a setrvat v seznamu aktivních důstojníků.

Bobbie Longfellow, který obědval v „rodině“ u plukovníka, 
ctihodného Johna Ruislipa a jeho paní, vrátil se do svého bytu v tro-
chu ochlazené náladě. Neboť ačkoliv příjemný velitel Berwické gardy 
měl trochu laxní názory o přijatelnosti, jeho přísná choť (třetí dcera 
lorda ze Stanfieldu) nahrazovala tento nedostatek velmi dokonale.

Bobbie, přes své mládí, měl velmi chytré pojmy o světských věcech, 
a protože Její Vznešenost nechala uklouznout náznak o vhodnosti 
toho, aby se řadoví důstojníci ženili pod svoji třídu, a hlavně proto, 
že tato poznámka měla trochu přímého vztahu, cítil pan Longfellow 
trochu nevole.

„První podmínkou zdárného manželství je rod,“ řekla vznešená 
lady, pohrávajíc smaragdovým prstenem, jenž zdobil její malík. 
„Jestliže děvče nemá rodu, je manželství nedopatřením.“

Tenkoretá, sporá a hezká žena nebyla nikdy tak neodvolatelně 
rozhodnou, jako když kroutila velikým smaragdem na prstu, jenž 
byl proň právě tak trochu příliš malým.

Bobbie přešel kolem dveří Dickova bytu, stanul, a vrátiv se za-
klepal na dveře. Veselý hlas Dicka Hallowella zval jej ke vstupu.

„Jako Salomo ve vší své slávě a velikosti,“ řekl Dick, pohlížeje 
s obdivem na slavnostní háv svého druha-důstojníka. „Obědvals 
venku, Bobbie?“

Sám byl odložil svůj šarlatový kabát, a oblečen lehce v pyžamu 
a hedvábný župan, prohlížel účty své kompanie. Bobbie si vybral 
s nekonečnou bedlivostí cigaretu, nežli odpověděl.
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„Krmil jsem se u starého,“ řekl. „A u staré!“ dodal. „Opravdu, naše 
lady je strašlivá ženská. Působí na mne vždy dojmem, jako by se byly 
věci změnily hodně k horšímu od dob, kdy byla dívkou, a já že jsem 
jednou z těch věcí.“

Dick se usmál.
„Ubohý starý Bobbie!“ řekl soucitně. „Já jsem si odbyl svůj úřední 

oběd více nežli před měsícem.“
„Plukovník není tak zlý,“ stěžoval si Bobbie, vnořiv se do hlu-

boké lenošky a sahaje nohou po druhé lenošce, aby odpočinul svým 
dlouhým nohám. „A mimochodem – víš o tom, že je Dianiným pří-
telem?“

Dick se usmíval.
„Diana má velký počet přátel – zdá se mi, že si vzpomínám, že se 

znali v starých dnech. – Chlubí se tím snad?“
„Nepovídal mi o tom před svou paničkou,“ řekl Bobbie nedbale. 

„Ale svěřil se mi s tím, když jsme byli spolu sami nad pelyňkem –“
„Jeho portské víno je nejlepším vínem v pluku!“ odporoval Dick.
„Možná, že jest,“ řekl Bobbie. „Já jsem nikdy nebyl milovníkem 

červeného vína. Ucpává mi to moji obdivuhodnou duchaplnost.“
„Říkal plukovník něco o Dianě?“
„Říkal, že je to takové roztomilé děvče,“ sděloval Bobbie, „a že to 

je taková škoda, že ji její milost vyškrtla ze své návštěvní listiny. ‚My 
jsme ji všichni shledávali velmi roztomilou, půvabnou duší‘ – znáš 
ten žvást, co starý dovede namluvit ve chvíli svého rozjaření –“

Nastala dlouhá pomlčka. Dick se vrátil ke svým účtům a pokoušel 
se upnout pozornost ke dlouhým sloupcům číslic. Náhle promluvil 
Bobbie znovu.

„Zmínila se o slečně Joynerové,“ řekl a Dick se prudce obrátil.
„Kdo – lady Cynthie?“
Bobbie přikývl.
„Copak říkala o slečně Joynerové?“
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„Ne mnoho.“ Mladý muž byl zcela patrně na rozpacích, ale jeho 
tíseň se nikterak nepřenesla na Dicka, který věděl, že lady Cynthia 
Ruislip dovede říci velmi málo pěkného o kterékoliv ženě. „Divila 
se, kým slečna Joynerová vlastně jest,“ řekl Bobbie „a nepomohlo 
příliš, když starý John vstoupil do šraňků a řekl, že to je jedna z nej-
roztomilejších dívek, s jakou se kdy setkal, ano i naznačil, že znal 
její rodinu.“

Dick se tiše smál.
„A co řekla jeho lady?“
„To víš, co asi mohlo být jejím stanoviskem. Bylo to to, co neřekla, 

co mně vehnalo horkost pod límec. Ten její způsob – zdvihnout 
obočí a stáhnout koutky úst – já bych vždy nejraději začal ječet. 
Ovšemže porazila starého dvěma hmaty. Vytáhla, že neví vůbec 
ničeho ani o Hope Joynerové, ani o jejích lidech, a byla nad ním 
opravdu velmi rozmrzena.“

Dick se pomalu vrátil ke svým účtům, ale ačkoliv držel péro 
v ruce, viděl Bobbie, že nepíše.

„Myslím –,“ počal a zarazil se.
„Myslíš – co?“ Dick neobrátil hlavy.
„Myslím, že je to všechno dobře stanoveno? Míním…“
„Míníš mezi mnou a Hope Joynerovou? Není nic stanoveno, ale já 

zoufale doufám, že bude myslit, že jsem pro ni dosti dobrým. – Proč 
se ptáš? Hlava, jako je tvoje, mohla to objevit už dávno!“

Bobbie pomalu vstal a protáhl své dlouhé údy.
„Nevím,“ řekl opatrně, „ale mám tušení, že ta stará Cynthie 

má smrtelně spadeno na tvoji mladou dámu. Proč, o tom nemám 
nejmenší potuchy, mimo to, že má spadeno na většinu lidí, kteří 
nemohou sledovat svůj rodokmen zpět až ke starým krvežíznivým 
Plantagenetům. – Mimochodem, plukovník mi řekl soukromě, že 
bude obědvat u toho člověka rádži.“

„Kishlastan?“ ptal se Dick překvapeně. „Nevěděl jsem, že jsou 
přáteli!“
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„Plukovník se s ním patrně setkal v Indii,“ vykládal Bobbie. „Ať 
jakkoliv, obědvá u něho zítra večer a zmínil se mimochodem, že tam 
bude i Diana Martynová – ale neřekl toho před svou paní.“

„Je to divný chlapík – Kishlastan, míním,“ mračil se Dick Hallo-
well. „V zahraničním ministerstvu říkají, že je trochu šílený. Státní 
tajemník byl trochu posedlý, abych proň konal trochu výzvědné 
služby.“

Bobbie se usmíval. Že by mohl být žádán někdo jiný, aby konal 
výzvědnou službu, když byl po ruce on, to ho trochu bavilo.

Poručík Bobbie Longfellow od Berwického gardového pluku 
byl přes svoje trochu prázdné vzezření velmi zchytralým mladým 
mužem. A byla-li jeho zchytralost mírněna iluzemi, byly tyto iluze 
velmi romantického a malebného charakteru.

Bylo ctižádostí Bobbyho – určenou, aby byla jednoho dne splně-
na –, že vstoupí do Oddělení pro vojenské zpravodajství v minis-
terstvu vnitra, a věnoval všechen svůj volný čas tomuto poutavému 
studiu. Byl hrdým na svoje detektivní schopnosti, a ačkoliv si toho 
nebyl vědom, měl velmi mnoho společného s rudovlasým synkem 
paní Ollorbyové.

Po svém rozhovoru s Dickem šel do svého bytu a seděl dlouho, 
probíraje v hlavě nelichotivé ocenění, které lady Cynthia vyslovi-
la o dívčině vhodnosti, aby byla puštěna do začarovaného kruhu 
Berwické gardy. Věděl dosti o Hope Joynerové, aby chápal, že sama 
o sobě ničeho neskrývá a že tajemství jejích vztahů je stejným 
tajemstvím pro ni samu jako pro zvědavé cizince. Zde tedy byl vel-
mi slibný předmět k pátrání pro rašícího výzvědného důstojníka. 
Nemohl by, bez pomoci, pouhým úsudkem a s velkou dávkou štěstí, 
nalézt v lidském lese kmen jejího rodu? Neboť to je jisto – že nej-
bídnější metař, zametající ulice, má svůj rodokmen, vedoucí stejně 
daleko nazpět, k Adamovi a k nižším živočichům, které přívrženci 
nauky o vývoji prohlašují za naše praotce.
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Jeho přítel nevěděl, že Bobbie nalezl v životě nový zájem. Že 
podnikl dlouhé a důležité výlety. Že rozmlouval se všemožnými 
genealogickými znalci – neboť Bobby byl bohatým mladým mu-
žem – a že je vyzval, aby upjali pozornost k 10. červnu neznámého 
roku, neboť to bylo desátého června, kdy Hope Joynerová dostávala 
květiny od neznámého strážce.
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Kapitola IX

Když Graham Hallowell přišel se ujmout domku v Cobhanu, shledal, 
že úplně ospravedlňuje přehnané nájemné – neboť je byl považoval za 
velmi přehnané. Pokud šlo o to, bylo jeho rozhořčení trochu zbytečným, 
protože to nebyl on, kdo je měl platit. Byl to pěkný domek v tudo-
rovském slohu, stojící uprostřed asi dvouakrové zahrady6 a stál o samo-
tě – opravdu, nejbližší dům byl půl míle daleko odtud. Poboční cesta, 
u které stál, byla něco méně nežli čtvrt míle od hlavní portsmouthské 
silnice a byla mnohem dostupnější z Londýna, nežli se domýšlel. Byl to 
dokonalý letní byt, s nádhernou zahradou, zářící barvami, se skupinami 
malebných smrčků a s maličkým koupacím rybníkem.

Diana jej do Cobhamu neprovázela.
„Napadá-li vám, že se půjdu zahrabat na venkov, a že nadto budu 

sypat popel a bláto na svoji pověst – vy a váš pan Trayne –, pak jste 
oba na omylu,“ řekla rozhodně. „Přijdu a pojím s vámi v poledne 
a snad se i zdržím na večer, ale více nežli to – ne!“

„Myslím, že si uvědomujete, že jste mojí manželkou, ne?“ řekl 
Graham sarkasticky.

„Zkouším, abych to udělala – ale v okamžicích pokleslé mysli 
je to těžké, nemyslit na to,“ odpověděla Diana pevně. „A zdá se, že 
zapomínáte, že mám ve městě mnoho povinností.“

Graham byl více nežli trochu ve strachu před touto ženou, s kte-
rou se spojil činem, jejž teď oba považovali za čiré šílenství. Nebylo 
lásky v tomto manželství a hrozně málo úcty. Pošetilost a poplašená 
ulekanost vehnala je tehdy jednoho mrazivého prosince do úřední 
kanceláře, a ani on, ani ona neustali od té doby litovat své zbytečné 
ukvapenosti.

6  1 akr = 40,5 aru. Pozn. překl.
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Graham šel tedy sám, mysle, jaké byly asi vykonány přípravy 
pro jeho osobní pohodlí. Nalezl domek v péči zahradníka, za-
kyslého, nesdílného muže, který žil v domečku na jednom konci 
malého pozemku. Zahradníkova žena byla zároveň kuchařkou 
i posluhovačkou pro celou domácnost a měla ku pomoci dceru, 
nešťastně vyhlížející šestnáctiletou dívku, jak se Grahamovi zdálo, 
trochu slabomyslnou.

Mlčenlivý zahradník provedl ho po pěkném domku, v němž byla 
většina pokojů uzamčena a v němž mu byly ponechány k použití 
dvě ložnice, jídelna a návštěvna a malá, tak zvaná knihovna, ačkoliv 
v ní vůbec nebylo knih. Zatrpklý zahradník byl dosti uctivý, ačkoliv 
šetřil slov. Jeho žena, ačkoliv hrubá a na pohled trochu nevlídná, 
ukázala se jako znamenitá kuchařka prostých, dobrých jídel, a Gra-
ham se usídlil k dobrým a pohodlným, nudným časům, ačkoliv rů-
žová zahrádka slibovala trochu zajímavosti člověku, který měl rád 
květiny. Pozemky byly mnohem rozsáhlejší, nežli si myslil. Táhly se 
k pustině zarostlé křovím a borovicemi a za zástěnou stromů přišel 
na podivné stavení.

Byla to čtverhranná kamenná věž, zdvihající se do výše asi deseti 
metrů. Neměla oken a dle všeho byla opatřena elektrickým světlem, 
neboť viděl, že je ke zdi připevněn elektrický kabel. Malá dvířka, 
tak nízká, že by se byl musil ke vstupu velmi hluboko sehnout, byla 
proražena v jedné zdi.

Nějaká zásobárna či co, pomyslil si, a obcházel kolem budovy. 
Nebylo vidět jiných dveří, a když se vrátil opět k čelu věže, nalezl 
tam zahradníka, jenž jej pozoroval s patrným zájmem.

„Co je tohle za místo?“ ptal se Graham.
Muž si prohlédl věž, dříve nežli odpověděl.
„Stará sýpka,“ řekl potom. „Není teď v užívání.“
„Ale je do ní zaveden elektrický kabel –,“ namítal Graham.
„Musí tam být světlo. Je to lacinější nežli prorážet okna skrze 

tyto zdi.“
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Nemluvili více a vrátili se k domku pospolu. Graham již na čtver-
covou věž vůbec nemyslil. Teprve později měl zvědět, jak důležitou 
úlohu hrála ve velkém podniknutí.

„Zde je klíč od psacího stolu,“ řekl zahradník, když se vrátili do 
knihovny. „Přinesu vám koflík čaje.“

Vyšel, zavíraje za sebou dveře. Graham hleděl na malý klíček 
ve své dlani a divil se, proč mu byl asi vlastně odevzdán, neboť 
to byl jediný klíč, jejž vůbec dostal. A pak mu přišel nápad a on 
šel k malému dubovému stolku a našel, že jsou všechny zásuvky 
nezamčeny, až na jednu. Vsunul klíč do zámku, vytáhl zásuvku a vi-
děl, že obsahuje velikou čtvercovou obálku s jeho osobní adresou, 
tlustý svazek pevných velikých obálek a tři klíče. Zapečetěná obálka 
obsahovala menší obálku a v ní dvacet pětiliberních bankovek 
a strojem psaný list, bez podpisu a bez oslovení. Zněl:

„Korunní garáž“ v městečku Vám pronajme auto. Může Vám být 
užitečným. Mawsey Vám jej umístí. Bude nejlépe, budete-li zítra 
večer u ‚Tří veselých námořníků‘ a seznámíte se s Elim Bossem, 
který Vás bude očekávat. Jeďte autem až do Greenwiche. Nechte 
vůz tam a jeďte omnibusem Blackwelským tunelem až do Poparu. 
Ostatek cesty vykonejte pěšky. Nemluvte s Elim o ničem. Vaší věcí 
jest jenom, abyste s ním vešel ve styk. Budete doprovázet ovoce do 
Indie. Nalodí Vás jako námořníka a opatří Vaše potřebnosti. Má 
pokyny, aby Vám udělal na lodi co nejlepší pohodlí, proto bude 
nejlépe, sdělíte-li mu hned svoje požadavky. Je nezbytno, abyste 
měl kabinu, kterou možno zamknout z vnitřku i zvenčí. Opatřte 
si nejlepší zámek, který mohou peníze koupit, a dejte mu jej, ale 
nedávejte mu klíč. Zařídil jsem, aby byla do vaší kabiny dodána 
malá bezpečnostní pokladna. E. B. má za to, že pašujete kokain. 
Neví ničeho o ovoci. Až zvíte podrobnosti o navržených opera-
cích, napište svoje vlastní poznámky a nechte je ve stole, kde jste 
nalezl tento dopis, který musíte spálit v přítomnosti Mawseyově.
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To bylo vše, a když Mawsey – což dle všeho bylo zahradníkovo 
jméno – přinesl koflík s čajem, podržel Graham dopis uvnitř krbu, 
přiložil k jeho růžku hořící zápalku a díval se, až shořel. Nebylo 
promluveno slova. Chápal, že každý pokus o rozhovor byl by ne-
užitečnou námahou, a když zahradník šlápl na popel a rozhrabal jej 
na drobno, pochopil Graham, že zahradník ví o obsahu listu právě 
tolik jako on sám.

„Kde jsou ‚Tři veselí námořníci‘?“ optal se ho.
Mawsey vzhlédl od ohniště a otřel si botu pečlivě do krbu pomo-

cí malého krbového košťátka.
„Neznám žádný hostinec tady v okolí,“ řekl potom.
Měl váhavý způsob řeči, jako by nevěděl, má-li mluvit vůbec, 

a jako by slova byla příliš drahocenná a on litoval, že jimi plýtvá.
„Ale když jsem byl chlapcem, pamatuji, že jsem znal hostinec 

zvaný ‚U tří veselých námořníků‘. Bylo to v ulici Viktoriina doku.“
A potom odešel z pokoje. Graham jej viděl kutit v zahradě a zdá-

lo se, ať už pan Mawsey hrál jakoukoliv úlohu, že má skutečně 
upřímnou lásku ke květinám. Vskutku, když nový nájemník domku 
vyšel k němu ven do zahrady, shledal, že je zahradník skoro lidským 
ve svém nadšení nad vzácnou odrůdou astry, kterou se mu podařilo 
vypěstit.

Paní Mawseyová mu přinesla oběd a pak byl ponechán o samotě 
až do deseti hodin, kdy bylo na dveře zaklepáno a vešel zahradník, 
zavřel za sebou dveře, a sáhnuv do vnitřní kapsy kabátu, vyňal jinou 
zapečetěnou obálku. Byla adresována „G. Hallowell“, a když roztrhl 
tuhý papír, nalezl v obálce tutéž knihu, kterou viděl v rukou Tygra 
Trayna.

Mezi deskou a první stránkou byl list papíru.

„Nežli bude kniha vrácena Mawseyovi, musí být vložena a zape-
četěna do jedné z obálek, které najdete v třetí zásuvce psacího 
stolu. To nutno učinit každé noci. Spalte tento pokyn.“
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Opět provedl Graham Hallowell tento rozkaz pod bedlivým do-
zorem zahradníkovým.

„Dobře, Mawsey,“ řekl, převraceje listy knihy. „Zavolám vás, až 
skončím.“

Zahradník potřásl hlavou.
„Lituji velice, pane,“ řekl drsně. „Ale musím zůstat zde po celý čas, 

pokud budete číst. On říká, že nesmíte dělat poznámky ani opisy.“
„Kdo je to ‚on‘?“ ptal se Graham, zvědav, zdali tento sluha přizná 

Tygrovu osobnost.
„Já ho neznám jménem,“ zněla neslibná odpověď.
Od desáté do jedné s půlnoci strávil Graham nad rukopisem, či 

spíše strojopisnou knihou. Pročetl knihu nejprve od začátku do kon-
ce, aby získal pojem o celkovém plánu. Ne jednou, ale mnohokráte 
ustal, aby vydechl nad smělostí plánu. Když došel ke konci, vrátil se 
zpět a četl velmi pomalu, stránku za stránkou, vtiskuje do paměti 
každou podrobnost. O jedné s půlnoci, když mu strojem psané 
písmo splývalo před očima, zavřel knihu, vytáhl jednu z obálek 
a zapečetil knihu do ní.

Po celé tyto tři hodiny seděl Mawsey strnule s rukama na 
kolenou, na pohled nikterak neznaven touto zkouškou. Jednou 
Graham přerušil četbu, aby navrhl, aby si strážce zakouřil.

„Já nekouřím a nepiji,“ zněla stručná odpověď a pak již Hallowell 
pokračoval v četbě, zapomínaje na mužovu přítomnost a na jeho 
možné nepohodlí.

Zahradník vzal zapečetěný balíček, vsunul jej pečlivě do vnitřní 
kapsy a se stručným „Dobrou noc!“ obrátil se k odchodu.

„Zítra večer nebudu zde,“ poznamenal Graham.
„Já vím,“ zněla mužova odpověď.
Graham naň pohlédl zvědavě.
„Náš přítel vám velmi důvěřuje,“ řekl.
„Důvěřuje vám, pane. Má lepší důvody důvěřovat mně,“ zněla 

záhadná odpověď.
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Druhý den ráno šel Hallowell do městečka sehnat si noviny 
a nějaké knihy, neboť dlouhá chvíle hrozila ho zachvátit ku podivu 
rychle. Nalezl „Korunní garáž“ a najal si malé zavřené auto. Večer 
pak jel pohodlně do města, dojel do Greenwiche brzy po západu 
a vykonal dle předpisu cestu ke „Třem veselým námořníkům“.

Bylo toho málo, co bylo veselým ve vzezření tohoto místa. Byl to 
špinavý hostinec na rohu domovního bloku, s plynovým osvětlením 
a plným puchu. Ale bylo to tradiční místo pro schůzky hrubých 
mužů jezdících po moři a mnoho lodních mužstev bylo najato 
na pískované půdě tohoto hostince, a abychom pověděli pravdu, 
mnohý nepěkný plán byl sjednán v oné části domu, která byla 
velkomluvně nazývána salonem.

Když Graham Hallowell rozevřel kývací dveře a vstoupil do 
této svatyně, viděl, že je třetím návštěvníkem v místnosti. V rohu 
místnosti, utvářené ve tvaru velikého L, seděl ve starém wind-
sorském křesle nějaký povaleč, ruce sepjaty nad žaludkem, klo-
bouk stažený přes oči, pokyvuje a kývaje hlavou v první dřímotě 
spánku. Proti zinkem krytému nálevnímu pultu stál obrovitý muž 
v hrubém vlněném kabátě navlečeném přes silný jersey, umaštěnou 
štítkovou čapku v týle prošedivělé hlavy. Ježatý šedý knír a hustý 
kartáč železně šedých vousů kolem brady a hrdla dodávaly tro-
chu pravidelnosti tváři, která jinak neměla vůbec souměrnosti. 
Rudolící, uhrovitý, se zlomeným nosem, malá očka podlita krví, 
nanejvýše nevábivý tvor. Graham Hallowell, který se setkal s ne-
uvěřitelnou ošklivostí těla i ducha za svého pobytu v Dartmooru, 
myslil si přece, že dosud neviděl přírodou tak špatně vypraveného 
muže.

Veliký muž vrhl na Grahama rychlý pohled, když vešel do sálu, 
ale pak si ho vůbec nevšímal, až se nový příchozí optal:

„Nechtěl byste se napít?“
Krví podlité oči prohlížely chvilku Grahama, a pak řekl obr krátce:
„Jalovcovou!“
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Kapitán Eli Boss nebyl právě hovorným řečníkem. Graham nevě-
děl, jak má začít hovor, a byl nucen sáhnout k výstřednostem počasí, 
o kterýžto předmět neměl kapitán dle všeho přílišný zájem. Vypil 
svoji sklenku jalovcové se sodovkou, protáhl se, a řekl zívaje:

„Já jdu domů. Možná, že půjdete stejnou cestou, pane?“
Měl hluboký, hrubý hlas, jenž jako by vycházel z podzemní 

jeskyně, a sotvaže vůbec pohlédl na Grahama, když pronesl svoje 
pozvání. Graham přikývl a šel za obrem ven. Šli dlouhý kus cesty 
mlčky, směřujíce k Silvertownu, a teprve když došli do mrtvé špi-
navé ulice, velikán promluvil.

„Pán povídá, že chcete zámek na dveře své kabiny – jsou to zby-
tečné peníze, ale můžete ho mít, a bezpečnou pokladnu. Pošlete 
obojí k Pigleyovi v Malé okouní ulici – dělá moje zásoby. Udělám vám 
takové pohodlí, jak mohu, ale ‚Hezká Anda‘ není žádná ‚Mauretania‘, 
na to nezapomeňte. Prostá, dobrá strava, ale hodně, to je moje hes-
lo. Hrajete euchre7?“

Graham nehrál euchre a kapitán zabručel nesouhlasně nad touto 
zanedbaností výchovy.

„Pak si raději přineste nějaké knihy,“ řekl. „Já a moji hoši nečteme 
příliš mnoho.“

„Kdy hodláte vyplout?“ optal se Graham.
Eli Boss naň pohlédl po straně.
„Kdy hodláte vy? To je ta otázka,“ bručel. „Tak kolem šestadva-

cátého?“
Hallowell, jenž neměl potuchy o datu, uvědomil si s trhnutím 

neklidu, že je šestadvacátý velmi blízko.
„Myslím tak asi,“ řekl.
„Ona trochu skáče na moři –,“ kapitán se patrně vracel ke své 

„Hezké Andě“ –, „ale já bych jí dal AI v každém počasí. Dejte mi 
loď, která se hýbe – ty strnulé bedny se celé zohýbají ve špatném 

7  Karetní hra. Pozn. red.
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povětří… Mnoho jídla, ale jednoduché. Není nic fajnového na 
‚Hezké Andě‘. A poslyšte – uděláte lépe, přinesete-li si na loď svoje 
vlastní kapky. Jalovcová je všechno, co já chci – a sklenka rumu 
pro mrazivou hlídku. Já jsem vyprázdnil kabinu Joeovu – je to můj 
strojník – uprostřed lodi za můstkem. Je to nejlepší kout v lodi, 
nejméně houpá, ale horký jako peklo v tropech.“

„Mohl bych si opatřit elektrický vějíř,“ navrhl Hallowell a kapitán 
se hluboce zachechtal.

„Elektrické nic!“ odsekl. „Protože proč? Není žádná elektrika na 
lodi – nic fajnově zbytečného. Petrolej jest dost dobrý pro mne. 
Já tam mám dynamo, ale nejde. Dynamo znamená páru – a pára 
znamená uhlí – a uhlí stojí peníze.“

Měl zvyk odbočovat na vedlejší kolej a vracet se z nenadání 
k něčemu, co řekl dříve.

„Joe může hnízdit se mnou a Fred může nalézt pelech v mapové 
boudě,“ řekl. „Mají rádi svoje vlastní kabiny, ale člověk nemůže mít 
vždy, co by chtěl.“

„Což připravím oba o kabinu?“
„Připravíte o ni Joea,“ řekl kapitán Boss. „Fredovu potřebuji 

pro –“
Graham slyšel cvaknutí zubů, které sklaply, jako by kapitán, 

vzpomenuv na zapomenutou diskrétnost, chtěl fyzicky zadržet 
slova, která chtěl pronést.

„Proč vozíte kok do Indie?“ ptal se po chvilce. „Brémy jsou 
pravým místem pro kok, můžete ho tam dostat na tuny. Já ho vyvezl 
odtamtud za milion dolarů do Buenos Aires a bylo to snadné.“

Stanul na konci ulice, vstrčil ruce hluboko do kapes a hleděl dolů 
na svého průvodce.

„Já teď jdu,“ řekl. „Nezapomeňte, Tigley v Malé okouní ulici. Fred 
vám ten zámek upevní.“ Umlkl, jako by se pokoušel vzpomenout na 
něco, co měl říci, a pak náhle se stručným „Na shledanou!“ přešel 
přes ulici.
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Graham nebyl příliš znám v Canning Townu, a aby nezbloudil, 
šel raději zpět toutéž cestou, kudy přišli.

Na konci dlouhé, příšerné ulice odbočil k ulici Viktoriina doku 
a přišel na tuto poměrně rušnou třídu, když místní biografový palác 
chrlil ze svých útrob svoje hosty. Prorazil si cestu s trochou obtíží 
skrze dav, přešel přes železniční most a čekal na chodníku na omni-
bus, který by jej dovezl skrze Blackwellský tunel.

Byla zde stanice, kde omnibusy sbírají své cestující, a Graham 
zpozoroval, že přešel tabulku, a obrátiv se kráčel volně zpět. Došel 
téměř k malému houfku lidí, kteří čekali u zastávky, když se téměř 
srazil s tlustou ženskou. Obrátila se rychle – ale ne dosti rychle. Ve 
světle uliční lampy uzřel veliký, mohutný nos a nepřehlédnutelnou 
bradu někoho, koho ihned poznal. A při tomto poznání zabušilo mu 
srdce rychleji.

Byla to paní Ollorbyová!



– 94 –

Kapitola X

Vrátil se do Greenwiche, vsedl do svého auta, a místo aby jel zpět 
do Cobhamu, vyhledal telefonní budku, která byla v této noční chví-
li přístupna, a zavolal číslo Myší pasti. Pan Trayne byl přítomen 
a v čase ku podivu krátkém slyšel jeho hlas.

„Viděl jsem jednu naši přítelkyni,“ řekl Graham opatrně. „Pama-
tujete se – tu ženu, kterou jsme viděli, hledíce z vašeho okna.“

„Paní O.?“ zněla kvapná odpověď. A když Graham přisvědčil, ptal 
se Trayne: „Kde byla?“

„V Canning Townu. Měl jsem dojem, že šla za mnou.“
Trvalo dlouho, nežli Trayne odpověděl. „Přijďte na západ. Najděte 

mne ve Wardourské ulici. Vaše auto je zavřené, že ano? Dobře. Budu 
na vás čekat za dvacet minut.“

Graham pokračoval ve své cestě a v opuštěné části Wardourské 
ulice dohonil svého zaměstnavatele a zvolnil jízdu dosti, aby mohl 
Trayne vskočit k němu.

„Regentský park – zevní okruh,“ nařídil Trayne a nepromluvil, 
dokud neprojížděli pomalu touto pustinou.

„A teď mi povězte o té ženské!“
„Je toho málo, co říci,“ řekl Graham s mrzutým zasmáním. „Ne-

viděl jsem ji, až jsem čekal na zpáteční cestě na omnibus, ale jsem 
jaksi jist, že mne hlídala po celý večer.“

Nové dlouhé, zamyšlené mlčení.
„Přemýšlím, co asi může vědět,“ dumal Trayne. „Nebyla ve ‚Třech 

námořnicích‘, když jste byl tam?“
Graham zavrtěl hlavou.
„Ne. Byl bych ji poznal ihned,“ řekl. „Nesmyslím, že mne přece 

jenom sebrala, když jsem opustil kapitána – přísahal bych, že nebyl 
nikdo v celé ulici, když jsem s ním mluvil.“
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„Hm!“ Trayne nebyl přesvědčen. „Ta tlustá ženská je báječná,“ 
řekl v neochotném obdivu. „Já bych nechtěl přísahat, že jste ne-
byl pod dozorem od chvíle, kdy jste opustil Cobham. – Co soudíte 
o Elim?“ optal se náhle.

„O kapitánovi? Není to příliš krásný exemplář.“
„Není na něm nic nežli jeho užitečnost,“ řekl Trayne. „Je to člověk, 

který by podvedl svého vlastního syna. Konal pro mne práci již 
dříve, ale nic takovéhoto. Je jedna věc, o které vám musím dát vý-
strahu: Nesmí zvědět, co vezeme do Indie, nebo se to tam jakživo 
nedostane. Pokud myslí, že je to kokain, není nebezpečí.“

„Je podobno, že by to zvěděl?“
Trayne potřásl hlavou.
„Nikoli, nebude-li loď zastavena v průlivu. On dělá, jako by měl 

bezdrátovou, ale já náhodou vím, že to je jen tak padělané zařízení, 
nasazené k uspokojení požadavků naší obchodní správy – byl dříve 
v nájmu anglické firmy. Až pošlete svoje zavazadla na loď, bude 
lépe, přibalíte-li dvě pistole a asi tak sto nábojnic – je možno, že je 
budete potřebovat.“

„Ví kapitán, že jste v tom vy?“ ptal se Graham zvědavě a k jeho 
překvapení odpověděl starší muž rozhodným „Ne!“

„Myslí, že prokazuje úsluhu jednomu mému příteli. Eli učiní vše, 
aby prokázal úsluhu. To je jeho ‚komplex‘, že prokazuje lidem ocho-
tu. Je to surovec, ale jeho druh surovosti vás nebude příliš mrzet.“

„Jaký je to druh?“
„Ženské,“ zněla lakonická odpověď. „Byl třikráte před úřady 

a uklouzl velmi těsně, že se nedostal na dlouhou dobu do želez 
pro nějakou věc, kterou měl s jedním děvčetem v Truro. Neměl 
byste to za možné, ale Eli má dojem, že je velmi krásnou mužskou 
figurou, na niž je radost pohlédnout! To je tvar, jejž na sebe bere 
jeho šílenství, a jeho oba synové jsou stejně špatní – hůře, protože 
povzbuzují toho starého ďábla v jeho ješitnosti. V té věci je asi zrov-
na tak zdravým jako úplný blázen. Peníze jsou jeho bohem, ale to 
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jediné, co ho vůbec může zpronevěřit jeho modloslužbě, je něco 
ženského. Na štěstí nebude vám jednat s touto komplikací, neboť 
patří k jeho smlouvě se mnou, či spíše s mým mytickým přítelem, že 
nesmí žádná ženská překročit lodní můstek, a cena, kterou dostane 
zaplacenu, je dosti veliká, aby ho přiměla dodržet úmluvu.“

Nemluvil již o paní Ollorbyové a krátce potom vysadil jej Graham 
v Gowerově ulici a ujížděl, aby se dostal domů.

Bylo velmi pozdě, když dojel, ale zahradník naň čekal a pozdravil 
ho u dveří otázkou:

„Očekával jste telefonické zavolání asi o jedenácté hodině?“
„Já?“ řekl Hallowell překvapeně. „Ne! Proč?“
„Očekával jste nějakou zprávu od své ženy?“
„Ne. Je velmi nepodobno, že by mne volala. Pochybuji, že zná 

číslo.“
„Někdo je zná docela dobře,“ řekl zahradník. „Byl jste volán o je-

denácté hodině – ženou. Udala vaše správné jméno a ptala se, kdy 
jste očekáván zpět.“

„Co jste řekl?“
„Řekl jsem jí, že nevím, o kom mluví. Nechtěla mi povědět, kdo 

jest, ale nechala vám vzkaz. Napsal jsem jej.“
Graham šel za ním do knihovny a na sloze pijavého papíru byl list 

s písmem psaným nepravidelným, chlapeckým rukopisem. Zněl:

„Není tak bezpečné pokladny jako pokoj č. 79, křídlo B.“

Graham Hallowell zbledl až po rty. Neboť č. 79 bylo číslem kobky, 
kterou obýval, a křídlo B bylo jednou z paprskovitých chodeb 
v onom malém pekle, které se nazývá Dortmoorská trestnice.
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Kapitola XI

Kníže z Kishlastanu dovedl pořádat společnosti, které byly velmi 
nejemny pro přílišnou okázalost a nádheru, ale dovedl také pořá-
dat večeře, které byly velmi vybrány svým vkusem. Jeho Jasnost 
v bezvadném úboru a k nerozeznání od kteréhokoliv gentlemana 
s výjimkou své měděné pleti a bílého turbanu okolo hlavy, vešla do 
vykládaného večeřadla svého bytu a prohlížela stůl.

Pan Colley Warrington, který se dostavil o půl hodiny dříve, nežli 
měl přijít prvý host, přikyvoval znalecky uznale, zkoumaje jeden 
z jídelních lístků.

„To polechtá plukovníka,“ řekl, tiskna nehet palce k řádce v krát-
kém, ale dokonale vybraném seznamu vín.

Kníže sešpulil tenké rty.
„Pokud mne se týče, bude oběd čirou nudou. Jsem velmi přesvěd-

čen, že by bývalo možno přimět slečnu Joynerovou, aby přišla, kdy-
by tomu bylo věnováno dosti námahy,“ řekl s dětinskou vzdorností.

„Jste na omylu, Excelence,“ řekl Colley s pokojným úsměvem. 
„Bylo by bývalo nejhorší taktikou pozvat ji. Byla by ovšem odmítla, 
ale pozvání bylo by mne učinilo vůbec nemožným, abych jednal 
dále v – er – v její záležitosti.“

„Vy jste jí ani nepsal!“ vybuchl Rikisivi nakvašeně. „Nechal jste ji pod 
dojmem, že jsme – jak bych to řekl – že jsme se jí vzdali jako kyselého 
hroznu – že se tolik stydíme kvůli těm perlám, že se neodvažujeme 
setkat se s ní znovu. A já ji chci mít zde – já ji chci mít zde! Je pro mne 
nezbytná! Když jí nevidím, jsem nešťasten. Kdybyste byl psal –“

„Já jsem psal,“ řekl Colley, upíraje dle všeho pozornost k úpravě 
stolu, neboť při svých slovech nepohlížel na Jeho Jasnost. „Sdělil 
jsem jí, že dáváte malý oběd a že mezi hosty bude i Hallowellův 
plukovník, ale že nemyslím, že by si přála přijít.“
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„Deset tisíc ďáblů!“ vrčel kníže. „Proč jste jí psal tohle, vy blázne?“
„Protože,“ odpovídal Colley s chladnou rozvážností, „bylo nutno 

způsobit u ní dojem, že máte jemnou péči o její pověst. Neboť jsem 
dodal, že tady bude i Diana, a že nemyslím, že by ji těšilo setkat se 
s ní.“

„Ale Diana nemusila přicházet!“ vybuchl Riki. 
„Ovšem, že nemusila,“ odpověděl druhý stále s chladnou rozvážnos-

tí. „Ale napsav to, uvedl jsem malou Joynerovou do železné nutnosti. 
Musí buď napsat, že za žádných okolností, ať je Diana tady, nebo ne, ne-
přijme vašeho pozvání, anebo, až ji pozvu opět, bude nucena přijmout.“

„A kdy zamýšlíte pozvat ji opět?“ Kishlastan byl stále podráždě-
nější.

„Až odjedete na východ, Excelence!“ řekl Colley pomalu. „A vy 
odjedete na východ o několik dní dříve, nežli já budu obědvat s Hope 
Joynerovou. Je to smrtelně nezbytno –,“ pokračoval –, „abyste nebyl 
vůbec na dosah ve městě, až – se věci přihodí. Je nutno, abyste byl na 
moři a aby celá lodní společnost P. & O. Line dotvrdila vaši úplnou 
nevinu.“

Kníže o tom uvažoval.
„Myslíte, že se vám to podaří?“
„Já jsem jist, že se mi to podaří,“ řekl Colley. „A chtěl bych pozna-

menat Vaší Excelenci, že jest ještě jeden důvod, proč máte odjet odtud. 
Nepřeji si mísit se do vašich záležitostí, aniž pátrat po jiných zprávách, 
nežli které mně sám milostivě ráčíte poskytovat o jistém podniknutí, 
které je v rukou jednoho přítele. Ale řeknu jen tolik: Že je velmi radno, 
abyste odtud odejel před provedením tohoto malého plánu!“

„Já odjedu o týden později,“ řekl kníže netrpělivě. „Já nemohu 
odjet na okamžitou výpověď. Potřebuji velmi rozsáhlé přípravy pro 
svoji družinu.“

„Které jsem vykonal na ‚Poltanu‘, jenž odjíždí v sobotu,“ dodal 
Colley s pečlivou pevností.

Kníže se naň zahleděl napolo hněvivě, napolo v údivu.
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„Můžete to považovat za impertinenci z mé strany, ale jest na 
mně, abych sloužil vašim zájmům, a já jsem si dal dnes odpoledne 
práci, abych objevil, kde lze získat potřebné pohodlí. Na štěstí pro-
padla velká řada zamluvených míst na ‚Poltanu‘ a já jsem je ihned 
prozatímně zamluvil pro Vaši Excelenci.“

Kníže si hryzl zamyšleně ret.
„Snad máte pravdu,“ řekl. „Jste velmi prozíravým a obratným 

mužem. Promluvím s vámi o té věci, až ti lidé odejdou.“
Byli v saloně sotva deset minut, když přišel prvních z „těch lidí“ – 

Diana, zářivě krásná, jak si myslil zamilovaný Colley, v šedém stří-
břitém obleku, který nějak zlaďoval její zralou krásu v mladistvost, 
kterou i kníže dovedl obdivovat. Šla do večeřadla, aby vrhla rychlý 
pohled na stůl, vyměnila místo dvou lístků a vrátila se k nim, aby 
jim pověděla, co učinila.

„Chci sedět vedle plukovníka,“ řekla. „Posadíte-li tam Janu Lyso-
novou, unudí ho k slzám. A co je horšího, Jana nenávidí jeho ženu 
a neodolala by pokušení, aby mu to řekla i s důvody.“

„Měl jsem pozvat lady Cynthiu?“ ptala se Jeho Jasnost v po-
chybnostech.

„Nebyla by přišla,“ řekla praktická Diana. „Aspoň ne, kdyby vědě-
la, že jsem zde já. A já si velmi přeji mluvit s plukovníkem.“

Hovor byl přerušen příchodem indického úředníka a jeho mladé, 
drahokamy poseté ženy, a krátce potom přišel plukovník Ruislip, 
který když nebyl provázen svojí lady, byl velmi žoviálním, ne-li 
dokonce překypujícím pánem.

„Bůh mi žehnej!“ řekl, drže jí před sebou na délku paže a hledě 
s obdivem do jejích úsměvných očí. „Vy jste den ze dne mladší! 
Jakým oslem byl Dick Hallowell – jistě!“

Nikdo nevěděl lépe nežli plukovník sám, že Dickovo oslovství 
bylo velmi odůvodněno, a jeho zvolání bylo jenom jedním z oněch 
zdvořilých činů umělé slepoty vůči skutečnostem, které umožňují 
příjemné styky společnosti.
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„Hallo, Colley! Neviděl jsem vás už léta!“ Plukovník podal chabě 
a napolo nuceně ruku uhlazenému světákovi. Neboť ať byl plu-
kovník Ruislip čímkoliv, dojista nebyl hlupákem. Colley Warrington 
byl jedním z mužů, s kterými se člověk setkává, ale které nikdy 
nevyhledává. „Musím si s vámi potlachat, Colley! Neslyšel jsem 
opravdový skandál už několik let!“

Kdyby byl úspěch hostiny závisel od veselí a dobrodušnosti 
hostitelovy, byla by to bývala velmi smutná chvíle, neboť Jeho 
Jasnost se chmuřila bez přetvářky, a sotva promluvil k důležité 
dámě po své pravici.

„Dick? Jak – ovšem, vídám Dicka velmi často!“
„Velmi dobrý důstojník,“ řekl plukovník, srkaje víno s výrazem 

vlastním všem skutečně dobrým znalcům. „Díky bohu, že jsme 
ho k nám zachránili od těch letounů! – Myslím, že víte, že se chtěl 
dát přeložit k leteckému sboru po – hm – po vaší malé mrzutosti? 
A on je opravdu velmi dobrým letcem, dozajista. Vzal mne s sebou 
do Aldershotu a vystrašil ze mne duši. Dejte mi pevnou půdu pod 
nohy – a nejraděj i koňská kopyta mezi mne a zemi.“

„Je opět zasnouben, či není?“
Plukovník cítil trochu rozpaků.
„Nemohu říci, má drahá. Já se nikdy nestarám o zásnuby dů-

stojníků, pokud nedojdou k činu, abych tak řekl. Stojím in loco 
parentis vůči svému pluku a oni musí přiklusat a povědět mi to 
dříve či později – a já dosud nemám žádné úřední zprávy.“

„Dostanete ji,“ řekla Diana sladce. „Slečna Hope Joynerová – zná-
te ji snad?“

„Setkal jsem se s ní – ano, setkal jsem se s ní,“ řekl plukovník 
upjatě a pokusil se přejít k jinému předmětu. „Po čertech hezké 
děvče. Lady Cynthia řekla teprve tyto dny…“

Ale Diana odvrátila ho zpět z říše výmyslů, ke které směřoval.
„Doufám, že bude Dick velmi šťasten,“ řekla tónem sladké ode-

vzdanosti, kterého tento předmět vyžadoval.
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„Jsem tím jist,“ zamručel plukovník.
Dodal něco o tom, že bude Hope ziskem pro pluk.
„Bude?“ ptala se Diana nevinně a plukovník poposedl nevolně 

na své židli.
„Proč – ano, myslím aspoň,“ řekl chvatně. „Velmi hezká – rozto-

milé děvče.“
A pak, ve své snaze, aby učinil hovor méně osobním, padl sám 

přímo do léčky, kterou mu Diana nastražila.
„Kdo jsou její lidé, mimochodem?“
Diana Martynová si teď mohla dovolit upnout pozornost ke 

svému talíři.
„Má nějaké?“ ptala se.
„Mrtvi?“ ptal se plukovník. „Hm, hm! Ubožátko!“
„Neví se ani, jsou-li mrtvi,“ řekla Diana, obávajíc se, aby jeho 

zájem nevyprchal. „A nikdo o nich neví méně nežli Hope sama.“
Starý pán se zamračil.
„To je trochu vážná věc, říci toto,“ odpověděl pokojně.
Diana pokrčila svými lepými rameny.
„Je to pravda,“ řekla suše. „Není nic vážnějšího nežli to.“
Velmi stručně načrtla historii Hope Joynerové, a ačkoliv pově-

děla úplně pravdivou historii, ponuré možnosti Hopina původu 
neztratily ničeho pro nedostatek zdůraznění.

„Ovšem, že by Dick sotva mohl zůstat u pluku, až by si ji vzal,“ 
žvatlala Diana dále. „Já ovšem nemyslím, že by vůbec chtěl –“

„Naopak, zamýšlí zůstat u pluku,“ řekl plukovník mrzutě. „Jeho 
kapitánský dekret čeká naň příští měsíc a já vím, že je jeho přáním 
velet své setnině a nakonec pluku, jako mu předtím velel jeho otec. Byl 
vždy některý Hallowell v Berwické gardě od doby, kdy byla založena.“

„Pak budete nuceni být nějakou dobu bez Hallowella,“ řekla 
s jarou veselostí. „Je to opravdu nemožno – nemyslíte, plukovníku?“

Neodpověděl jí. Pro jednoho člena společnosti byl celý další 
večer zkažen.
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Když opět navázal hovor, stalo se to zmínkou o předmětu, které-
mu by se byla Diana velmi ráda vyhnula.

„Dick měl dosti nesnází se svým vyděračským ničemou polo-
bratrem,“ řekl, „aniž mu to bylo čítáno k tíži. To děvče je dokonale 
roztomilé, skutečná dáma, a já bych se úplně spokojil s Dickovým 
ujištěním –“

Pohlédla naň plaše.
„Ovšem, že byste se spokojil,“ vrkala. „A lady Cynthia?“
Viděla, jak zaťal rty, a věděla, že střela zasáhla na plno.
Když toho večera všichni hosté odešli, mimo ni a Colleyho, ptal 

se rádža, který se trochu více rozveselil v průběhu hostiny:
„Vy jste mluvila s plukovníkem o Hope Joynerové. Co jste mu 

říkala o ní?“
Diana se usmívala.
„Co bych mohla říci mimo to, že je velmi roztomilá a velmi krás-

ná?“ ptala se nevinně. „Opravdu, nemluvili jsme tak o ní jako spíše 
o Dicku Hallowellovi. Richard zamýšlí oženit se s ní.“

Viděla, že se jeho výraz změnil.
„Oženit?“ Obrátil se ke Colleyovi. „Nevěděl jsem o tom.“
„Je tady jakási náklonnost,“ řekl Colley. „Ale já myslím, že nejsou 

zasnoubeni.“
„Jsou do sebe zamilováni,“ řekla Diana lehce. „A to je skoro totéž, 

jako by byli zasnoubeni. Jsou oba bohatí a jinak úplně volni. Proč by 
neměli být zasnoubeni? Dick Hallowell bude ovšem nucen opustit 
svůj pluk. Berwické dámy nedovolí, aby nějaká ‚nikdo‘ přišla mezi 
ně.“

„Co míníte tím ‚nikdo‘?“ ptal se Riki, hledě na ni zpod skloněného 
obočí. „Nikdo! Je slečna Joynerová nikým?“

„Oh, la la!“ Diana předstírala veselí, jehož necítila. „Jak velmi roz-
mrzele vypadáte, Excelence! A přece byste měl být prvním, abyste 
pochopil, jak velmi důležitým může být rod – vy, který pocházíte 
z rodu, jehož předky možno sledovat bez přerušení na tisíc let zpět.“
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Byl tím obměkčen, neboť byl šíleně hrdým na svůj původ.
„Není na mně, abych mluvil nevlídně o slečně Joynerové, a nezdá 

se mi dobrým činit to,“ řekl. „Je mnoho důvodů, proč by se to nemělo 
činit. Nesouhlasíte?“

Colley přikývl.
„Nesmí být náznaku, že někdo, kdo je i jen zdánlivě spokojen 

s Kishlastanem, je vůči ní v nejmenší míře nepřátelským.“
„Absolutně,“ řekl Colley a dívka naň pohlédla s údivem.
„Je nějaký zvláštní plán spojen s Hope Joynerovou?“ počala.
„Vůbec žádný,“ odpověděl Colley ihned. „Ale já úplně souhlasím 

s Jeho Excelencí. Nepřejeme si dělat nepřátel. Celým důvodem pro 
naše trvání je, abychom mu získávali přátele. Musíte být vlídnou 
i ke svým sokyním.“

Doufal-li, že ji podráždí, měl být zklamán. Byla k tomu příliš 
zaujata novou záhadou. Ano, tady šlo o nějaký plán, který se týkal 
Hope Joynerové! A ona doň nebyla zasvěcena! Ptát se Colleyho na 
další informace bylo marno, jak věděla. Ale snad je do toho zasvě-
cen Graham.

Brzy ráno příštího dne, když mlékaři rachotili svými bandaskami 
po ulici, telefonovala pro svoje malé auto do Cobhamu, a když přije-
la, nalezla Grahama sedícího před studenou a nedotknutou snídaní. 
Vzhlédl s trhnutím úleku, když vstoupila.

„Oh, to jste vy?“ řekl. „Jaká čest!“
Pohled na jeho tvář uvedl ji v pátravé zamyšlení. Jeho pleť měla 

nazelenalý nádech, který na ní viděla již jednou – v den, kdy byl 
zatčen.

„Co vás trápí?“ ptala se.
„Nic.“ Natáhl se a přistrčil jí židli. „Nalijte trochu kávy, nechcete? 

Já k tomu nemám energie.“
Usedla beze slova, naplnila koflík a podala mu jej, a její oči se 

nespouštěly z jeho tváře.
„Očpak jde?“ ptala se znovu.
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„O nic příliš zvláštního.“ Ohlédl se po dveřích, které nechala 
přivřeny, ustal a zavřel je, nežli se vrátil a pověděl jí tichým hlasem 
o svých zážitcích z předešlé noci.

Když skončil, vrtěla hlavou.
„Ne, já jsem vám neposlala žádnou telefonickou zprávu. Byla to 

ta hrozná ženská.“
„Ale ona přece věděla, že jsem v Londýně!“ namítal.
Diana se usmála.
„Ovšem, že věděla, že jste v Londýně. A rovněž ovšem věděla, 

že poselství, které vám poslala, bude napsáno a doručeno vám při 
vašem návratu. Je to hrozně těžko věřit, že je detektivkou, ale mám 
za to, že není nikterak hloupější nežli mužské exempláře tohoto 
druhu.“

Svraštila brvy v zamyšlení. Diana byla chytrá žena, nekonečně 
rychlejší a mnohem pohotovější a také mnohem statečnější nežli 
muž, s kterým ji její osud spojil.

„Kde jste byli, když vám říkal o té pokladně?“ ptala se po chvíli.
„Byl to Trayne, který mi o ní řekl. Ten námořní kapitán se ovšem 

o té pokladně zmínil, ale stáli jsme při tom na místě, kde bylo vůbec 
nemožno, aby nás někdo vyslechl.“

Přikývla pomalu.
„Nikdo nemohl dopis číst mimo zahradníka,“ dodal, sděliv jí, jak 

o pokladně zvěděl.
Po chvíli se Diana náhle usmála.
„Zvěděla to od Trayna. Ví, že koupil pokladnu a že nařídil, aby 

byla doručena kapitánu Elimu Bossovi. To je celé rozluštění.“
„Ale jak ví, že já s tím mám co činit?“
„To je přece prosté,“ řekla Diana chladně. „Paní Ollorbyová vás 

viděla s Bossem. Ví, že pokladna byla zakoupena s rozkazem, aby 
byla zaslána na – jak se jmenuje ta loď? – na ‚Hezkou Andu‘. Bylo 
tedy snadno dát dvě a dvě dohromady. Stačí, co víme, že ví. Ví, že vy 
jste mluvil s Traynem. Že Trayne poslal Bossovi pokladnu. Že vy jste 
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mluvil s Bossem. – Nejspíše poslala tu zprávu, jen aby se přesvěd-
čila. – Když jste to dostal, telefonoval jste Traynovi?“

Přikývl.
„Ovšemže ano!“ řekla skoro prudce. „A ona měla někoho, kdo na 

to čekal a naslouchal. Co říkal Trayne?“
„Nebyl doma,“ řekl Graham.
„A to bylo pro vás velké štěstí!“ varovala jej. „Já nemám starosti 

pro tuto paní Ollorbyovou. Je to jen hadačka. Sleduje vás, protože 
předpokládá, že po své dovolené něco začnete. Dohaduje se. Snad 
hádá správně, ale není si příliš jista, že hádá správně. Mám pro vás 
dobrou radu – zdržujte se telefonu. Nedejte se roztřást –“

Bylo zaklepáno na dveře, a nežli mohl Graham vyzvat ke vstupu, 
vklouzl do pokoje zahradník a zavřel za sebou dveře.

„Znáte nějakou paní Ollorbyovou?“ ptal se tichým hlasem.
Příliš udiven, aby mluvil; Graham Hallowell toliko přikývl.
„Chcete s ní mluvit?“
„Mluvit s ní?“ ptala se Diana v údivu. „Jak –“
„Je venku.“
Hleděli jeden na druhého, Graham a jeho žena.
„Chcete s ní mluvit?“ ptal se zahradník znovu.
Diana byla první, která se vzpamatovala z ochromení vyvolané-

ho touto údivnou a neuvěřitelnou zprávou.
„Kde? Tady uvnitř?“ ptal se zahradník.
„Tady uvnitř,“ řekla, a když Graham otevíral ústa k námitce, uml-

čela ho pokynem.
Uplynulo málo vteřin, pak se dveře rychle otevřely a paní Ollor-

byová vpadla do pokoje, všechna záříc úsměvem a zářivou jarostí.
„Dobré jitro, lidé!“ Její tón zněl s urážlivou jarostí. Nejevila nic z oné 

podlízavosti, která vyznačovala její první rozmluvu s Dianou. Mluvila 
spíše jako rovná s rovnými. „Jaká je to požehnaná věc, sluneční svit 
a květiny! Bože, stromy a listí šumí – člověk cítí, jako by byl znovu 
děvčetem! Někteří lidé milují moře –,“ brebentila rychle –, „ale dejte 
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mi venkov, trávníky a květinami posetý pozemek. (Jenom tu a tam 
byla její mluva vadnou.) A ty divné komíny! Lodi mají také komíny, 
ošklivé černé roury, s nichž oprýskává barva – ale nemají jedlových 
stromů a skal a zahrad – či mají, slečno Martynová?“

Diana neodpověděla.
„Nejlepší věcí při lodích je,“ pokračovala paní Ollorbyová bez 

povzbuzení, „že mají hezká jména. Vezměme ku příkladu ‚Hezkou 
Andu‘. A je na ní vůbec něco hezkého? Ani na jejím kapitánu! Já bych 
mnohem raději žila v tomto domku s kabelou na peníze, nežli bych 
jezdila na ‚Hezké Andě‘ po moři s bezpečnou pokladnou. Zvláště 
kdybych byla pánem, který již měl trochu nesnáze. Nesouhlasíte, 
slečno Martynová?“

Zahradník stál dosud u dveří, stejně zkamenělý jako ostatní 
při tomto nenadálém zjevení. Ale teď nalezla Diana slova a počala 
zasmávši se:

„Já opravdu nemám potuchy –“
Ale žena ji přerušila.
„Nevíte, co tím míním, že vpadám takto do vašeho hezkého 

domečku?“ řekla paní Ollorbyová se širokým úsměvem. „Víte, 
slečno Martynová, já jsem si zrovna myslila, jak asi začnete – zdali 
to bude ‚Já nemám potuchy‘ anebo snad: ‚Nechtěla byste nám las-
kavě vysvětlit –‘ anebo jen prostě: ‚Jak se odvažujete –?‘ Když si to 
rozmyslíte, je toho velmi málo originálního, co byste mohla říci, 
když jste dopálena či rozmrzelá, protože máte-li dosti inteligence, 
abyste si vymyslila něco nového, pak máte dosti inteligence, abyste 
zachovala svůj klid.“

Rozhlédla se po jídelně s jejími dřevem obloženými stěnami, 
s modrým porcelánem a vázou růží na leštěném stole, s pěknými 
záclonami na oknech, vlajícími lehce v lehkém ranním větříku.

„Je to hezoučký domeček,“ řekla, pokyvujíc důrazně hlavou. 
„Viděla jsem ho ovšem už dříve. Tygr Trayne pronajal ho Johnymu 
Dalbournovi – nežli Johny spáchal tu bankovní loupež. Vy jste se 
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s ním dojista setkal v Dartmooru, pane Hallowelle. Dostal dvacet 
let. Já se často divím, proč Tygr nezanechá Myší pasti a netráví svá 
sestupná léta raději na odpočinku zde. Snad že tu nejsou žádné 
myši, které by stály za chytání.“

Obrátila hlavu, setkala se se skelným pohledem zahradníkovým 
a pokývla mu důvěrně.

„Pan Mawsey, není-liž pravda? Býval to Colter a pak to býval 
Wilson – já jsem skoro zapomněla všechna vaše jména, ale vzpomí-
nám si na vaše odsouzení. Jak se daří té dobré ženě, vaší manželce?“ 
Pohlédla na jeho zelenou zástěru a pokyvovala si: „Zahradničíme – 
staré povolání. Anebo snad hospodářství? Či chováme kuřata? 
Mnohem lepší zaměstnání pro paní Mawseyovou či Wilsonovou, či 
jak znělo vaše jméno, nežli dělání andělíčků.“

Pak obrátila své veselé oči na bledou Dianu a dívka viděla s klesa-
jícím srdcem, jak Mawsey vyklouzl ze dveří a zmizel. Paní Ollorbyová 
čekala jakoby na novou poznámku z úst své nedobrovolné hosti-
telky, ale Diana byla příliš moudrá, než aby promluvila.

„Je to tady opravdu rozkošné místečko,“ řekla paní Ollorbyová, 
potřásajíc hlavou u vytržení obdivem. „Ale kdybych já měla celý ten 
pozemek, myslím, že bych chovala kuřata. Není nad takového něja-
kého koníčka – nebo sbírat něco. Já jsem sbírala výstřižky z novin 
od svých dětských let. Mé matce to působilo hrůzu, když viděla, jak 
vystřihuji zločiny z nedělních novin a vlepuji je do svých starých 
učebnic. Mám jich kufr – takhle vysoko –,“ ukazovala do výše svých 
ramen. „Já jsem si vždycky myslila, že si vezmu policistu, ačkoliv se 
mi nikdy nesnilo, že budu pracovat pro Scotland Yard. Hektor – to 
je můj chlapec – je to tak dobrý chlapec, jaký kdy žil, ačkoliv trochu 
krátkozraký – Hektor říká často: Mami, k čemu schováváš ty knihy 
s výstřižky, když to máš stejně všechno v hlavě? A já mám, tomu mů-
žete věřit. Zdá se mi to, jako by to bylo včera, kdy jsem stála v Staré 
soudnici a viděla – jakže si teď říká – Mawsey! – Mawseyho, když 
jich dostal pět tvrdých. Mawsey je dobrý kasař, jeden z nejlepších. 
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Říkají, že má nějaký způsob proříznutí oceli, nad kterým otevírají 
huby všechny americké kapacity. To ve vás vzbuzuje hrdost na vaši 
vlast, že ano, slečno Martynová?“

„Proč jsme dnes ráno poctíváni vaší přítomností?“ ptala se Diana, 
která se konečně ovládla.

„Potřebovala jsem čerstvý vzduch – velmi naléhavě,“ řekla paní 
Ollorbyová. „Pravda je, že jsem žila po dva dny v díře, v malé vlhké, 
špinavé uličce. Ani společnost kapitána Eliho Bosse nemohla být 
dostatečnou kompenzací – napadají mně dnes samá velká slova, 
tohle jitro – ani jeho přítomnost nebyla náhradou za to dušení. 
A tak jsem řekla Hektorovi: ‚Dojedu do Cobhamu a navštívím slečnu 
Martynovou anebo pana Hallowella, podle toho, jak se to hodí, 
a možná, že zabiji dvě mouchy jednou ranou a ušetřím jí mnoho 
nesnáze. A panu Hallowelovi také!‘“

Usmívala se rozmarně na bílou tvář Grahamovu.
„Co vás dva lidi rozčiluje,“ pokračovala, potřásajíc smutně hlavou, 

„je to, že nevíte, mnoho-li já vím. Opravdu, neznám nic více rozči-
lujícího. Nemůžete být jisti, jak mnoho se dohaduji a jak mnoho 
vyčítám přímo z knihy, abych tak řekla.“

„Slyšeli jsme o vás, paní Ollorbyová!“ Byl to Graham, který 
promluvil.

„Stávám se pomalu slavnou!“ Paní Ollorbyová se ušklíbla. „A to 
je zvláštní, protože přicházím velmi zřídka do svědecké lavice, 
a myslím, že byste mne byli vůbec neznali, jenomže Tygr mne vám 
představil. Viděla jsem vás všechny u okna a uhodla jsem – já dove-
du velmi dobře hádat, jak povídám.“

„Nejste zrovna skromnou.“ Graham Hallowell nabýval normální-
ho ducha. „A nejste dojista zábavnou. Alespoň nejste zábavnou pro 
mne. Máte-li nějakou povinnost, bude lépe, povíte-li nám, co to jest, 
hned. Nemáte-li žádnou povinnost, pak vás omluvíme.“

„Vždycky zdvořilý,“ mručela paní Ollorbyová. „Vy byste mohl 
skoro být knížetem z Kishlastanu, který nikdy nezabije žádné 
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nautch ské děvče, aniž by dříve smekl klobouk. Pomýšlíte na 
dlouhou cestu, pane Hallowelle?“

Graham vstal od stolu, otevřel dveře a ukázal na cestu do zahrady.
„Chcete, abych šla odtud? Bojím se, že vás nudím, ale já jsem 

obyčejně považována spíše za velmi zábavnou. Hektor říká, že by 
mne mohl poslouchat po celé hodiny. Ale ovšem, to je jenom můj 
syn. Sbohem, paní Hallowellová!“

Diana neodpověděla na tuto zdvořilost.
„Sbohem, pane Grahame Hallowelle!“
Zavřel jí dveře před nosem a paní Ollorbyová šla rychle, vykraču-

jíc po nerovné stezce, bzučíc si tichý nápěv, s širokým úsměvem na 
tváři. Cizí pozorovatel byl by mohl být omluven, kdyby si byl myslil, 
že odchází od přátel, u nichž se znamenitě pobavila.

Hleděli za ní oknem, až její kývající se klobouk zmizel za plotem, 
a pak hleděli mlčky zase na sebe navzájem.

„Mnoho-li ví?“ ptala se Diana pokojně. 
„Nemohu vědět. Ne mnoho, jinak by byla podrobnější,“ řekl za-

myšleně. „Jejím úkolem není zatknout, ale varovat.“
Diana přikývla.
„Dostala do rukou dva anebo tři konce niti a pokouší se přimět 

nás, abychom je spojili,“ řekla. „Kapitán Boss – to je ten člověk, kte-
rému patří ta loď, ne-li? Vy jste tedy tu ženskou viděl v noci v East 
Endu a je jisto, že to byla ona, která vám telefonovala. Ale ona neví 
ničeho, Grahame. Jenom hádá, ale neví. Neviděl jste, jak po celou 
tu dobu číhala, že vy anebo já vyhrkneme s něčím, co by spojilo její 
nesouvislé konce?“

Zaznělo lehké zaklepání na dveře a zahradník vešel a jeho suchá 
tvář sebou škubala.

„Je už pryč?“ ptal se chraptivě.
„Znáte ji?“ ptala se Diana.
„Vím o ní.“ Mawsey nebyl ochoten kompromitovat se. „Znal jsem 

lépe jejího muže. Byl detektivním strážmistrem u Scotland Yardu. 
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Byl by –,“ muž váhal –, „byl by málem dostal moji ženu do velmi 
vážné nesnáze, ačkoliv byla nevinná jako novorozeně.“

„Zdá se, že ona dostala do nesnáze vás, jednou, či dvakrát?“
„Ona ne, její muž,“ opravil Mawsey.
„Myslíte, že je to všechno pravda?“
Odpověděl na Dianin tázavý pohled přikývnutím.
„Oh ano, byl jsem v base,“ řekl bez rozpačitosti. „A divím se, co 

asi ví – hádání je jejím vlastním polem. Ale ona už dohádala trochu 
příliš mnoho dobrých mužů do vězení, protože byli tak hloupí, 
aby se prozradili hned na poprvé, když je začala vytřásat. Vy jste 
jí neřekli ničeho, či řekli?“ ptal se rychle, a když zavrtěli rozhodně 
hlavou, řekl s úlevou: „Myslil jsem si, že neřeknete. Ta stará ženská 
je jed, nezapomeňte na to. Dokáže věci, na které mužský policista 
by se nikdy neodvážil, a podaří se jí to. Ale – co vám řekla? Potřebuji 
to říci pánovi. Zazvoní za několik minut.“

Tak věrně, jak bylo jen možno, sdělila mu Diana obsah její řeči 
od chvíle, kdy zmizel.

„Dostala několik kusů docela jistě,“ souhlasil Mawsey. „Ale nemá 
tušení o velikém plánu. Viděla vás jenom kolem Eliho Bosse, ví, že 
jste navštívili pána, a dohaduje se, že tedy o něco jde. To je všech-
no.“

Aniž by i jen řekl „s dovolením“, šel k oknu a hleděl ven.
„Neodešla,“ řekl tichým hlasem. „Načpak asi ještě čeká?“
Paní Ollorbyová přešla přes silnici a stála pod velikým stromem 

s větvemi převislými přes cestu.
V ruce měla kus bílého papíru a střídavě kamsi hleděla a zase 

četla. Náhle viděla Diana, že se zahradník strnule vzpřímil.
„Jde před Rektorské pole,“ řekl a Diana viděla, že tlustá žena 

zmizela. „Já tu starou kočku vystraším pro celý život.“
Byl mžikem venku z pokoje a za několik vteřin jej viděli běžet 

přes cestu s puškou pod ramenem. A v běhu vrazil do zámku pušky 
dvě patrony.
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Stezka přes Rektorské pole je nadcházkou k hlavní esherské 
silnici, ale je to jedna z těch nerovných nadcházek, jejichž cena 
jako spořičů času a námahy je velmi pochybnou. Trochu lepší vo-
zová cesta, po které běžel Mawsey, vedla kolem smrkového hájku 
a Mawsey zvolnil krok, když přišel ke kraji kopečku, a šel mnohem 
opatrněji. Tu ji uzřel. Kráčela po žluté cestě, ne více než dvacet kro-
ků od něho. Šklebě se, zdvihl pušku k rameni a obě hlavně vybuchly. 
Rány letěly vysoko, neboť neměl v úmyslu více nežli postrašit ji. 
A když se její klobouk sehnul, byl by se málem svalil smíchy. Ale 
jenom na vteřinu. Veliká kabelka, kterou měla pod ramenem, 
upadla – něco se objevilo v její ruce. –

Bum!
Stál strnulý v nehybnost, když viděl rudý plamen vytrysklý z její 

ruky. Koule narazila na hladký kmen mladého stromu a letěla mu 
bzučíc kolem ucha. Vyskočil do volného prostoru, mávaje divoce 
rukama.

„He! Co to děláte?“ křičel.
Paní Ollorbyová šla k němu, browning v ruce, a veselý úsměv na 

široké líci.
„Neříkejte mi, že jste myslil, že jsem vrána,“ řekla, zdvihajíc ruku 

k napomenutí. „Jsem vrána, v lidovém smyslu slova – stará vrána –, 
ale taková, která vrací rány.“

„Co u čerta děláte?“ hekal muž, zbledlý na smrt. „Já jsem si jen 
udělal s vámi žert – myslil jsem, že vás postraším – to je vše.“

„Směji se snad?“ ptala se paní Ollorbyová, kladouc velikou ruku 
na rty, a hlaveň automatické pistole čněla ji z hrsti jako uťatý ocas.

Skýtala směšný, neškodný pohled. Klobouk se jí smekl šibalsky 
přes jedno oko. Její rudá tvář byla ještě rudější a vlhká. Byla to žena 
s mnoha bradami, a on měl teď dojem, že jako u holuba voláče hněv 
nadul její masitý obojek k puknutí. Ale zatím se jen smála a opravdu 
byla všechno jiné spíše nežli poplašena a řekla mu to.
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„Kdybych byla myslila, že to byl pokus o vraždu, co jste chtěl, pak 
bych vám teď ukazovala cestu na kingstonskou policejní stanici, 
milý muži. Ale já chápu, že to byla jenom přirozená žertovnost.“

Narovnala si klobouk, zastrčila prstem kadeř vlasů, která sklouz-
la přes její čelo, a prohlížela svoji prachem začerněnou ruku.

„Buďte hodný!“ řekla stručně a obrátivši se, šla zpět k místu, kde 
upustila svoji kabelku.

Stál přimražen k zemi, až zmizela za hustým stromovím v Sutton 
Holme. Pak se vrátil a nalezl starostlivého Grahama čekajícího na 
cestě.

„Co jste dělal?“ ptal se Graham drsně.
„Šel jsem ji jenom postrašit,“ bručel Mawsey.
„Postrašit ji! Slyšel jsem tři rány –“
„Měla pistoli,“ řekl Mawsey mrzutě. „A poslyšte, Hallowelle, ne-

musíte o tom pánovi nic říkat!“
Graham mu nedal žádného slibu, ale vrátil se do jídelny k Dianě 

a pověděl jí o obsahu zahradníkova žertu. Diana kývala rozvážně 
hlavou.

„A to je okamžik, kdy odcházím domů, a to rychle,“ řekla. „Stará 
teorie, že jsou všichni zločinci blázni, zdá se mít pravdu. Mám to říci 
Tygrovi – anebo mu to povíte sám?“

„Povězte raději vy,“ řekl Graham. „Je-li to pomoc, na kterou 
spoléhá, pak o tom nemůže zvědět příliš brzy.“

Diana odešla za chvíli potom, dojela domů a nalezla tam právě 
toho, koho si přála nejvíce vidět. Byla však přece překvapena, že se 
Tygr dopouští takové nediskrétnosti a navštěvuje ji za denního světla. 
Byla to první návštěva, kterou vykonal v jejím bytě, a ona tím byla tro-
chu rozmrzena. Nejspíše jí četl náladu z tváře, když přišla do pokoje 
a nalezla jej sedícího na sedátku a čtoucího ilustrované noviny.

„Já mám také jeden byt v této skupině domů,“ sděloval k jejímu 
překvapení. „Mám jej už dvě léta. Policie o tom ví, ačkoliv se zdá, že 
vy toho nevíte. – Co to je s tím Mawseym?“
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„Jak o tom víte?“ ptala se v údivu.
„Váš manžel mi telefonoval – přál bych si, aby nebyl tak hor-

livý s tím svým telefonem. – Odvedu Mawseyho. Je to znamenitý 
pracovník, ale špatný myslitel. Nemyslím, že by vzešlo něco zlého 
z toho hloupého kousku, který Ollorbyové provedl, ale bude uži-
tečným šestadvacátého, a bude lépe mít ho zatím někde, odkud nám 
ho nemohou štípnout.“

„Pane Trayne, proč zaměstnáváte takového člověka?“
Usmál se dobromyslně – a Tygr Trayne měl opravdu pěkný 

úsměv.
„Je dobrým pracovníkem, jak jsem prve řekl, a já jsem trochu 

zavázán jeho ženě – jenom velmi málo, je pravda, a ona o tom vůbec 
ani neví. Ale loajálnost je mojí slabůstkou.“

Oštipovala nehet o zuby v hlubokém zamyšlení.
„Řekl jste šestadvacátého?“
Přikývl.
„To je hrozně brzy.“
„Zvěděl jsem teprve dnes ráno určitě, že to je den, kdy Richard 

Hallowell má velení na strážnici.“
Otevřela ústa prudkým překvapením.
„Richard Hallowell? Kterak to s tím souvisí?“
„Všemi konci,“ odpověděl. „Vy jste tu knihu nečtla?“
Zavrtěla hlavou.
„A zdá se, že přítel Graham neměl kdy vysvětlit vám, co a jak. – 

Šestadvacátého se vše hodí z mnohých důvodů. Je zrovna správný 
příliv a zároveň správný měsíc – což znamená, že nebude vůbec 
žádný měsíc. A mimo to je to několik dní před slavným zahájením 
parlamentu, kdy bude regálií8 zapotřebí. Nevím, jaké bude počasí, 
ale mohu jen doufat, že bude pršet.“

„Vy vezmete zahradníka pryč?“ ptala se. 

8  Korunovační klenoty. Pozn. red.
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Přikývl.
„Byl bych ho vzal pryč tak jako tak,“ řekl. „Potřebuji tam teďka 

člověka jiného druhu – někoho, kdo je dobrým krejčím.“
Přes svoji úzkost byla hnuta k smíchu.
„Proč dobrého krejčího? A, pane Trayne, vy jste mi slíbil vel-

mi slušný obnos,“ řekla rozpomínajíc se. „Co mám činit, abych ho 
dostala?“ Hleděl na ni rozmarně.

„Vaše úloha je velmi jednoduchá. Potřebuji jen, abyste obědvala 
s lady Cynthií Ruislipovou.“

Diana hleděla naň.
„Obědvat –?“ Zasmála se opovržlivě. „Máte tušení, co by mi lady 

Cynthia Ruislipová řekla? Jaké poselství by mně její sluha přinesl? 
To je nesmyslný nápad. V tom nemohu dělat ničeho.“

Vstal z pohovky, složil pečlivě noviny a položil je na stůl, odkud 
je vzal.

„Naopak, můžete učinit velmi mnoho. Byla jste zasnoubena 
s bratrem Grahama Hallowella, že ano?“

Přikývla.
„Dobrý hoch?“ ptal se. „Nevím o něm ničeho, nežli že patří k mo-

hovitým a počestným lidem.“
„Je –,“ počala, ale zarazil ji mávnutím ruky.
„Nepotřebuji o něm vědět ničeho nežli to, jak vypadá v uniformě, 

a to vím. Mám dvacet jeho různých momentek, vzatých v různých 
chvílích, aniž by o tom mnoho věděl. – Ale když jste byla jeho snou-
benkou, setkala jste se s lady Cynthií?“

„Ano,“ řekla Diana pomalu, divíc se, co asi přijde.
„Nejste jí cizinkou, to je, na čem záleží. Není doopravdy žádného 

důvodu, proč byste nemohla obědvat v Toweru večer šestadvacá-
tého.“

Vydechla zklamáním.
„Ale – – to je absolutně nemožno,“ řekla.
„Čekal jsem, že to řeknete,“ odpověděl s úsměvem.



– 115 –

„Ale tedy – dejme tomu, že bych tam byla, čím bych mohla 
prospět?“ vpadla. „A nechápete, že kdyby byl Graham v podezření 
a já byla právě téhož večera v Toweru, že by se podezření upjalo 
i na mne?“

Sklonil hlavu.
„Můžete mi věřit, že jsem uvážil všechny stránky celé situace,“ 

řekl pokojně. „Zůstanete-li tam přes oběd, postačí to úplně. A teď 
poslyšte, Diano – smím-li si dovolit tuto důvěrnost –,“ dodal s malou 
poklonou.

Nebyla v náladě pro obřadnost a projevila to netrpělivým mávnu-
tím.

„Londýnský Tower je jedním z našich nejmalebnějších anachro-
nismů,“ mluvil Trayne. – „Jsou některé praktiky a zvyky v Toweru, 
které pocházejí až z dob středověku, a mezi jinými věcmi je i prak-
tika, že se každého večera vydává zvláštní heslo pro tu noc. A toto 
heslo musím mít. Ráno šestadvacátého budu vědět, že to je jedno ze 
čtyř slov. Které z nich, o tom bude rozhodnuto až v poslední chvíli.“

Usmívala se naň.
„A kdo myslíte, že mi poví tuto drahocennou zprávu?“ ptala se 

sarkasticky.
„Plukovník,“ odpověděl. „Přijdete do Toweru v sedm hodin večer, 

přistrojena k hostině.“
„A provedu svůj odchod z Toweru v sedm hodin pět minut,“ do-

plnila se zamhouráním ve veselých očích. „Neznáte lady Cynthii!“
„A dojdete do plukovníkova bytu,“ pokračoval, nevšímaje si jejího 

přerušení, „ohlásíte se sluhovi, který vás bude nejspíše znát, a ten 
vás opět ohlásí plukovníkovi –“

„Lady Cynthii,“ opravila Diana. 
„Plukovníkovi,“ trval Tygr chladně na svém. „Lady Cynthia nebu-

de přítomna. Bude vskutku povolána z domu hodinu před obědem, 
na návštěvu k někomu. Není potřebí, abyste měla obav. Lady Cynthia 
Ruislipová nebude v Toweru. A plukovník bude jistě udiven, když 
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vás uvidí, snad i trochu znepokojen a zmaten. Řeknete mu, že vám 
někdo telefonoval – a vy že jste byla přesvědčena, že to byl hlas lady 
Cynthie –, a že vás žádal, abyste přišla na večerní oběd. Bude udi-
ven. Naznačíte, že jste odložila velmi důležitý závazek, abyste mohla 
přijít. Co může učinit jiného nežli pozvat vás na oběd a poobědvat 
s vámi? A o tom, jak od něho zvíte heslo –,“ pokrčil rameny –, „to je 
vaší věcí. O desáté hodině ho požádáte, aby vás doprovodil domů. 
On je trochu galantním starým pánem a neodmítne toho, zvláště 
když ho do té doby lady Cynthie zpraví, že se nevrátí, až o půlnoci.“

„Vy jste náramně jistým, že se všechny tyto věci přihodí,“ řekla 
podrážděně.

„Jsem ovšem jist, protože způsobím, aby se přihodily,“ řekl pan 
Trayne. „Až vyjdete z Toweru, přistoupí k vám chlapec s novinami, 
a vy mu řeknete ‚Ne!‘, bude-li tím heslem první slovo; anebo řeknete: 
‚Děkuji, ne,‘ bude-li to slovo druhé, a tak podobně dále. Myslím, že 
to bude jedno ze čtyř měst: ‚Newport‘, ‚Cardiff‘, ‚Montmouth‘ anebo 
‚Bristol‘. Zapamatujte si je dobře v tomto pořadí, a až vás plukovník 
doprovodí k vám, co potom? Zdržte ho tak dlouho, jak budete moci, 
a až od vás odejde, jděte do postele a sněte –,“ roztáhl ruce –, „o něčem 
velmi příjemném.“

Šla k oknu a mračila se ven do ulice. Srdce jí bilo trochu rychleji 
při pouhé vyhlídce na toto dobrodružství, a obnos 50 000 liber 
nepřipadal jí teď náhle tak ohromným, jako dosud. Měla couvnout? 
Nestarala se o Grahama; nebyl důležitým činitelem v jejím životě. 
Ve vězení či mimo ně, Graham Hallowell znamenal zodpovědnost 
a obtíž. Myslila si, zdali by se s ní chtěl rozvést, kdyby – Na neštěstí 
jí nechtěl poskytnout příčinu, aby žádala o rozvod.

„Nelíbí se mi to příliš –,“ počala, ale cosi ji přimělo, aby se obrátila.
Pokoj byl prázdný. Tygr Traine si zvolil psychologický okamžik 

k odchodu.
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Kapitola XII

Padesát tisíc liber šterlinků! Diana se pokoušela vybičovat se 
k nadšení pro tento záměr. Kishlastan byl velmi štědrým, ale jevil 
při tom vždy, že ho vše unavuje. Byl to muž bez pevné páteře a sku-
tečně vytrvalé vůle a teď, když nalezl jinou a skvělejší pomstu proti 
lidem, kteří ho pokořili, pramen jejích příjmů jistě vyschne.

Právo či nepravost činu, kterému šla napomáhat, nebylo Dianě 
ničím, nad čím by se nějak rozmýšlela nebo vůbec na to myslila. Ale 
šlo jí velmi o bezpečnost a o nebezpečí, které zde cítila. Měla jakési 
neurčité ponětí o zločinu zvaném velezradou a o jeho vážnosti – 
totiž o trestech zaň, které byly skutečně ničivé. A přece – její úloha 
byla tak nepatrná, a Trayne, věren svým zásadám, bude ji tak věrně 
chránit, že bylo všechno prozrazení přinejmenším velmi pravdě-
nepodobné.

O jediné věci byla rozhodnuta. Nepodívá se na knihu, kterou 
Graham každé noci studuje, aniž připustí, aby byla nějak obezná-
mena s podrobnostmi celého činu.

Dick Hallowell – jakou úlohu měl v tom bezděky hrát on? Pokus 
byl ustanoven na noc, kdy bude velitelem stráže, a Diana zčásti cítila 
zlomyslnou radost, že bude zavlečen do tohoto poplachu. Dick by 
zuřil, kdyby se dověděl o její malé rozmluvě s plukovníkem. Ale 
aspoň mu rozbila tento sňatek. Vědoma o jeho lásce, s kterou lpěl 
na svém pluku, nepochybovala nikterak, že bude-li mít na vybranou 
mezi touto neznámou dívkou, do které se zamiloval, a mezi svým 
plukem, že se rozhodne pro svoji milovanou kariéru.

Dostala nápad, a usednuvši ku stolku, napsala krátký dopis, 
adresovala jej poručíku R. H. Longfellowovi, a poslala jej zvláštním 
poslem do Toweru. Snad Bobbie nepřijde. Ale znala jej od eton-
ských dnů a on k ní byl vždy velmi roztomilým. Toužila velmi po-
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znat náladu v Toweru. Zvědět, jaké city měl Dick Hallowell vůči ní. 
A když Dombretová ve čtyři hodiny odpoledne přišla a oznamovala 
mladého důstojníka, přivítala jej Diana s vřelostí, která byla pro 
Bobbie Longfellowa opravdu zarážející.

Necítil se docela volně. Viděla to na prvý pohled a nebylo to 
právě nadějným znamením. Bobbie vypadal jako člověk, který byl 
přistižen při kradmém činu, koktal a omlouval se, že ji tak dlouho 
nenavštívil, a hned v prvním proudu oznámil, že má o páté hodině 
schůzku – o které hádala, že je pouhou smyšlenkou.

„Vy jste ale – nedáte se celý čas vidět!“ řekla mu. „Jak se vede 
Dickovi?“

Bobbie odkašlal.
„Oh, docela dobře,“ řekl neobratně.
„Říkal jste mu, že jdete ke mně?“ V jejích očích byl mhouravý 

záblesk, když pronášela tuto otázku, a nebyla nijak překvapena, 
když přikývl.

„Myslil jsem si, že to bude dobře, řeknu-li mu to, víte?“
„Já jsem strašlivě zvědavá, Bobbie. Bude se Dick ženit?“
Bobbie se díval na strop a vyznal, že o tom nemá nijakých zpráv. 

Nebyl to dobrý začátek, ale pomalu ho dostávala přece na hovor 
o plukovníkovi, což bylo snadno – její setkání s ním předešlého 
večera skýtalo tak dobrou záminku, a od plukovníka k lady Cynthii 
byl jenom krok.

Bobbie mínil, že je stále stejná.
„Chtěla bych, aby mne Cynthie tak nenáviděla,“ řekla Diana s po-

vzdechem. „Bývala tak roztomilá. Opravdu, pokud byla dívkou, byla nej-
veselejším a nejrozpustilejším členem mladé londýnské společnosti – 
moje matka mi řekla, že o ní kolovala spousta skandálních historek.“

Bobbie lapl vzduch otevřenými ústy.
„Není naprosto nic skandálního na naší lady teď,“ řekl. „Zrovna 

naopak, Diano – je spíše jako notně mrazivý ledovec nežli jako lid-
ská bytost. Mne opravdu mrazí.“
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„Zmínil jste se jí kdy o mně?“ ptala se Diana nedbale.
Bobbie byl zcela patrně na rozpacích.
„Nepamatuji se,“ řekl – trochu hlasitěji a horlivěji, nežli bylo 

potřebí. „Možná – je to velmi možné.“
A pak se Diana trochu pustila do vyzvědačství. „Myslíte, že byste 

mohl pětadvacátého přijít ke mně na malou společnost?“ ptala se.
Bobbie rychle počítal.
„Lituji, ale já budu mít pětadvacátého tu proklatou stráž,“ řekl. 

(Znělo to snad úlevou v jeho hlase?) „Dick ji bude mít šestadvacá-
tého – máme teď trochu málo důstojníků, tři z našich hochů mají 
chřipku a Joynson a Billingham jsou na dovolené. Opravdu, Tower 
je nejhorší služba, do které jsem padl. V tom zatraceném kurníku 
je více hlídek a stráží nežli ve válečném táboře.“

A pak se zeptal k jejímu údivu:
„Vy nemáte ráda Hope Joynerovou?“
„Hope Joynerovou? Jak – ovšemže ano, Bobbie! Považuji ji za 

velmi roztomilou. Neznám ji ovšem příliš dobře – ale ostatně, kdo 
ji vůbec zná? Je to trochu tajemná osůbka, nezdá se vám?“

„Nevím,“ odmítal Bobbie zamračeně. „Není o nic tajemnější nežli 
jiné ženské. Myslím, že je to velmi milé děvče.“

„A Dick v ní bude mít velmi dobrou ženu,“ řekla pokojně. „Ale 
Dick bude ovšem nucen opustit pluk.“

Zde byla výzva, kterou Bobbie ve své mladistvé horlivosti oka-
mžitě přijal.

„Proč by měl opouštět pluk?“ ptal se. „Myslím, že to není žádná 
sboristka ani žádná – er – osoba se spoustou skandálu kolem svého 
jména.“

„Ovšemže bude nucen opustit pluk,“ mračila se Diana. „Vy to víte 
zrovna tak dobře jako já, Bobbie – Hope Joynerová nemá jediné 
nitky, která by ji pojila k někomu, koho známe, k známému ani 
k neznámému.“

Bobbie se zavrtěl a zrudl.
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„Není-li Hope Joynerová dosti dobrou pro Berwickou gardu,“ 
řekl umíněně, „pak není Berwická garda dosti dobrou pro mne! Já 
nejsem tak strašlivě zakouslým do armády, abych tam zůstal i jen 
jediný den, kdyby šel Dick pryč. Já neslyšel od nikoho ani slůvka 
proti Hope. Všichni myslí, že je okouzlující a roztomilá.“

Po chvilce mlčení řekla Diana táhle:
„Sdílí lady Cynthie tento názor?“ A k této otázce neměl Bobbie 

odpovědi.
Ale byl by mohl učinit několik zajímavých sdělení, neboť Bobbie 

Longfellow vzal věc této neznámé dívky za svou.
„Nebyl bych opravdu překvapen –,“ mluvil odměřeně, protože 

mu bylo vybírat slova s největší pečlivostí –, „kdyby bylo velmi 
mnoho známo o Hope Joynerové, nežli bude vůbec nějaká řeč 
o zasnoubení.“

Diana naň zírala pátravě.
„Jak velmi tajuplné!“ řekla. „A kdopak vám to poví?“
Bobbie na to nemohl dát odpověď. Zařídil si na tento večer ná-

vštěvu u pana Halletta v Monk’s Chase, ačkoliv pan Hallet nevěděl 
o tomto úmyslu.

„Nebyl bych překvapen, kdybychom zvěděli celou spoustu věcí,“ 
řekl trochu malomocně.

Diana si mohla dovolit, aby byla pobavena.
Bobbie odcházel od Diany trochu v údivu, proč vlastně Diana 

proň poslala. A byl ještě více než kdy jindy přesvědčen, že v této 
roztomilé dámě vězí něco jako důkladná kočka. Dianin byt byl 
v prvém patře. Bobbie došel do síně, když se otevřely dveře vedle 
něho a z nich vyšel muž, jenž přešel prudce kolem něho. Bobbie za-
hlédl jeho tvář a byla mu povědomá, ačkoliv si nemohl vzpomenout, 
kdo to je. Přede dveřmi viděl vrátného a zavolal jej pokynem k sobě.

„Toho pána bych chtěl znát – kdo je to?“ ptal se.
Vrátný se ohlédl za odcházející postavou.
„To je pan Trayne. Je to velmi známý pán ve městě.“
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„Trayne?“ Bobbie se mračil. „Snad ne Tygr Trayne? – Ne, ten 
chlapík co –,“ chtěl říci, „je majitelem všech hráčských klubů?“ Ale 
považoval za dobré odmlčet se diskrétně.

„Ano, pane, je to pan Trayne.“ I vrátný byl diskrétním člověkem 
a vzpomněl, že Tygr Trayne byl podle všeho, co se říkalo, pravým 
majitelem této skupiny domů, a tudíž jeho zaměstnavatelem.

Ale ovšem! Bobbie si teď vzpomněl na zimničnou noc, která 
skončila v nádherném West-Endském paláci, kde byly nápoje 
zadarmo a kde se malý zástup shromáždil kolem stolu krytého ze-
leným suknem, aby házel zlaté výzvy bohyni Štěstěně. Bobbie přišel 
o peníze – ne o příliš mnoho, neboť Bobbie měl všechnu opatrnost, 
která tak často vyznačuje velmi bohaté lidi.

Když teď šel k Piccadilly, pokoušel se spojit v hlavě jisté ošklivé 
pověsti, které kolovaly o Dianě. Pověsti, které v pravdě a podle 
spravedlnosti měly jen velmi pranepatrný podklad. Neboť ačkoliv 
kdysi působila jako Traynova agentka a přivedla kroky spekulu-
jícího mladíka k jeho zelenému stolu, bylo to něco, co již nikdy 
neopakovala.

O Tygrovi věděl jen tolik, co mohl slyšet průměrný člověk jeho 
kruhů. Byl to dobrodruh spojený se stem temných „obchodů“; 
člověk žijící na pokraji dobré společnosti, a měl mocné přátele na 
nejneočekávanějších místech.

Bobbie měl malý dům v Curzonově ulici a tam šel provést svoje pří-
pravy a nahlédnout do poznámek a zpráv, které mu dodali jeho agenti. 
Nebylo to právě mnohoslibným. Původ Hope Joynerové zůstával stále 
stejně neznámým. Ať se pátrání obrátilo kamkoliv, narazilo vždy na 
cihlovou stěnu, představovanou kanceláří právních zástupců ne právě 
příliš čestně známých, kteří spravovali její majetek a obstarávali její 
potřeby. Dlouhá a pečlivá prohlídka soudních zápisů nemohla nalézt 
poslední vůli, která by byla kde napsána v její prospěch.

Velkou zchytralostí objevil Bobbie, že je jí dvacet tři léta, a sou-
středil síly na narození, udavší se 10. června 1901. Ale ačkoliv mu 
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Sommerathský dům vydal všechna svá tajemství, nebylo žádné 
Hope Joynerové, narozené toho dne. Zdálo se velmi prostou věcí 
navštívit slepého pana Halletta a promluvit s ním. Ale jak se hodina 
návštěvy blížila, mizelo trochu Bobbyho sebedůvěry. Svěřil svoje 
pochybnosti náčelníku svých pátratelů – saturninskému soukromé-
mu detektivu.

„Nemám žádného locus standi, starý brachu,“ řekl zoufale. „Víte, 
žádné půdy, na kterou bych se postavil. Modus operandi je skvělý – 
ale locus standi nesnese pátrání.“

„Můžete říci, že jste přítelem rodiny,“ navrhoval jeho pomocník.
Bobbie potřásl hlavou.
„Které rodiny?“ ptal se se zarážející logikou. „Není tu žádné ro-

diny, jejímž přítelem bych mohl být. Kdyby jaká byla, nechodil bych 
po světě shánět stopy!“

„Proč byste tedy nemohl být přítelem Hope Joynerové?“ navr-
hoval druhý znovu, a Bobbie byl rozmrzen.

„Cožpak jsem vám nevysvětlil tisíckrát, můj starý, hloupý brachu, 
že slečna Joynerová nesmí být vůbec nijak zatažena do této věci a že 
nikdo nesmí ani tušit, že se vůbec míchám do jejích záležitostí?“ 
ptal se zoufale. „Mějte svědomí!“

V klidu letního večera dostal se k Monk’s Chase a sestoupil ze 
svého auta právě na tomtéž místě, kde asi před týdnem sestoupila 
Hope Joynerová do proudícího deště. Vrata byla opět otevřena 
a vrátnický domek patrně neobydlen. Směle šel dále po vjezdní 
cestě a stiskl pak knoflík zvonku u přímého hlavního vchodu. Za 
několik vteřin otevřely se bez hluku dveře a v nich stanul smutně 
hledící sluha.

„Pan Hallett, pane? Máte smluvenou schůzku?“
Bobbie vysvětlil pečlivě, že nemá, ale že přijel schválně z Londýna, 

aby mluvil s majitelem Monk’s Chase.
„Já se podívám,“ řekl sluha a uvedl Bobbyho do malé návštěvny, 

vyšel a vrátil se za chvíli. Vrátil se s omluvou:
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„Pan Hallet se necítí zdravým,“ řekl, „a žádal, zdali byste nebyl 
tak laskav a nenapsal mu a nesdělil svoji záležitost. Pan Hallet se 
právě vrátil z Paříže a cítí se velmi znaveným.“

„Nemohl bych s ním mluvit jenom na pět minut?“ A pak v zoufal-
ství, napsal jméno na list papíru, jejž vzal z malého psacího stolku, 
vložil jej do obálky a řekl: „Dejte mu toto.“

Sluha zavrtěl hlavou.
„Pan Hallet je slepý, pane. Nejspíše o tom nevíte –“
Bobbie proklínal svoji hloupost.
„Nemá tajemníka anebo někoho, kdo by mu četl?“
„Lituji, pane, nemá!“
Zde tedy byla nová zeď a Bobbie byl veden velkou síní a vchodem 

a dveře se za ním zavřely, aniž by byl získal nejmenší odměnu za 
svoji námahu.

V nepříliš příjemné náladě šel zpět cestou, skrze bránu ve zdi na 
silnici. A tam Osud převzal vedení.

Před motorem jeho dvousedadlového auta stál starý muž, prohlí-
žeje se stařeckou zvědavostí trochu odvážnou figurku – maskota, jenž 
zdobil jeho radiátor. Byl to velmi starý muž. Ohlédl se po příchozím.

„Ta mladá dáma vypadá studeně,“ smál se. „Nikdy jsem neviděl 
něco takového zde v kraji.“

„To věřím, že ne,“ řekl Bobbie. „Jak dlouho zde již žijete?“
„Devadesát osm let,“ zněla údivná odpověď. 
„Mojžíši!“ vyhekl Bobbie. „To tedy znáte zdejší kraj znamenitě 

a všechno, co tu je a kdy bylo!“
„To ovšem,“ řekl starý pán uspokojeně. „Pamatuji se na Monk’s 

Chase ještě, když je měl starý lord Wilsome.“
„A nežli je měl pan Hallett?“ ptal se Bobbie se zájmem.
„Ano,“ řekl starý muž s opovržlivým pohledem. „Eh, vždyť se mi 

to zdá jako včera, všechen ten poplach a shon, co tu byl, když utekl 
s tou mladou dámou a když sem její otec přišel ho zastřelit. Měla 
velmi vznešené příbuzenstvo.“
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Bobbie se třásl rozčilením.
„Kdypak se to stalo?“
„Léta a léta dávno, byla válka v Africe. Můj vnuk v ní přišel o nohu 

a má až do dneska penzi. Hezký chlapec –“
Bobbie umlčel rodinné rozpomínky.
„Ví o tom ještě někdo jiný?“ ptal se.
„Zde ve vsi?“ řekl starý muž opovržlivě. „Ti nevědí nic! Jsou to 

samí noví lidé – věru, není tu ve vsi nikdo, kdo by tu byl déle nežli 
deset let – jenom hostinský v ‚Pluhu‘ a já!“

„A jak vy o tom všem víte?“
Stařec se šklebil.
„Moje snacha byla kuchařkou v Chase a ta o tom věděla všechno.“
Pokud mohl vyzvědět, byla neznámá velká dáma provdanou dá-

mou, provdaná za muže mnohem staršího, nežli byla sama, a utekla 
od něho do Chase s vábivým panem Hallettem. Byla odvezena zpět 
svými rozhořčenými příbuznými. Manžel sám zdál se být podivně 
lhostejným v této věci, a jak se zdálo ne bez důvodů, neboť zemřel 
krátce potom a měl tehdy podle všeho už jen pramálo zájmu o věci 
tohoto světa. A ona se po jeho smrti opět vdala.

„Bylo to vše udržováno v tichu,“ řekl staroch. „Ututlali to – jak se 
říká – ututlali. Podle toho, co jsem slyšel –,“ žvatlal staroch dále –, 
„ta dáma, jak se jmenuje – vdala se opět.“

„Za pana Halletta?“
Staroch potřásl hlavou.
„Ne, ten se nikdy neoženil. Zdá se, že na něm něco našli. To jsem 

se nikdy nedověděl pořádně. Ale ta lady Cynthia –“
Bobbie položil ruku na horký radiátor, aby se opřel, a jeho roz-

rušení a napětí bylo tak silné, že ani nevykřikl, když se spálil.
„Lady Cynthia?“ vyhekl. „Oh, moje tetičko!“
„Je vaší tetou?“ řekl zmýlený venkovan. „Já nechci mluvit nic 

proti vašim příbuzným!“
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„Není! To já jen tak říkám – víte? – Nepamatujete se, koho si ta 
lady Cynthia vzala?“

Starý muž vrtěl hlavou.
„Nemohu říci. Neznám nikoho, kdo by ji znal. Viděl jsem ji jenom 

jednou – velmi vysoká, krásná dáma s velikým zeleným prstenem 
na malíku. Stál sta liber, říkali lidé!“

Bobbymu se točila hlava. Znal ten veliký smaragd. Jak často viděl 
lady Cynthii Ruislipovou otáčet jím kolem malíku, když její chladné 
oči oceňovaly ctnosti a nectnosti lehkomyslných nižších důstojníků!

Bylo toho již málo, co mu starý muž mohl říci, a tak odešel tro-
chu omámen velkolepostí zpropitného, které mu Bobbie vtiskl do 
scvrklé ruky. Pan Longfellow usedl na stupátko svého vozu s rukou 
v dlaních – skýtaje velmi zajímavou hádanku místním dělníkům, 
vracejícím se z práce.

Jedno bylo jisto: musí dnes v noci vidět pana Halletta!
Šel po silnici, až došel k malebné vesnici, a první, co viděl, byl 

hostinec s vývěsním štítem, který mu připomněl něco, co staroch 
řekl. Hostinský u „Pluhu“ byl jedním z těch, kdo znali příběh velkého 
dobrodružství pana Halletta. – Vešel do sálu, jenž byl prázdný, až na 
staršího muže za pultem, čistícího sklenice. – Bobbie pozdravil. Ale 
hostinský nebyl tak tlachavým, jako staroch. Trvalo dosti dlouho, 
nežli jej Bobbie přiměl k řeči.

„Myslím, že jste mluvil s Gammerem Hollandem. Ten starý pán 
žvatlá jako ženská! – Já sám vím o té věci velmi málo a nestojím o to, 
abych povídal skandály o svých sousedech, zvláště o pánu, jako je 
pan Hallett, který je – nu, ne zrovna mým hostem, ale děláme spolu 
obchody.“

„Znáte tu dámu, která v tom byla?“
Hostinský zatřásl hlavou.
„Ne, pane, nikdy jsem po tom nepátral. Mám o tom myšlenku – 

ale moje myšlenky nejsou důkazem, že? Vím, že si vzala nějakého 
důstojníka v Gardě, nějaký čas potom, ale to je asi tak vše, co vím.“



– 126 –

Patrně tomu bylo tak a Bobbie z něho nemohl dostat již žádných 
dalších zpráv.

Setrval v hostinci asi hodinu – hostinský mu podal velmi obstojný 
oběd –, a jakmile se setmělo, vyšel na obhlídku. Byl dychtiv vrátit 
se do půlnoci do Toweru, neboť nezapsal svoje jméno do knihy 
odchodů, a bylo možno, že strážmistr, jenž měl vpouštět důstojníky, 
nebude mezi půlnocí a třetí hodinou po ruce.

Bylo dosud šero, když kráčel k domu. Ne přímo, jako šel prve, ale 
sledoval stezku, která ho přivedla bez obav z pozorování k místu 
proti západnímu křídlu budovy. Ve chvíli, když tam přišel, bylo dosti 
tma pro jeho účel, a tak přešel opatrně přes široký trávník, a došed 
k domu, šel pomalu kolem a přešel – aniž toho ovšem tušil – dveře, 
jimiž onehdy vstoupila do domu Hope Joynerová.

Bylo nutno obejít dveře a zde byl polokruh sypaný oblázky, které 
při chůzi tolik chrastí. Váhal ještě, nemá-li jít raději kolem po trávě, 
když spatřil světla automobilu, mrkající skrze stromy na druhém 
konci vjezdní cesty. Ohlížel se po nějakém úkrytu. Byl tu jenom je-
diný – výklenek tvořený vystrčeným podjezdem, a Bobbie se vtiskl 
mezi zeď a pilíř, doufaje, že nebude ozářen světly auta. Patrně nebyl 
spatřen, neboť řidič zastavil u dveří a sestoupiv, zaklepal na ně.

„Přijde za minutku!“ řekl hluboký hlas a šofér se vrátil na svoje 
místo.

Bobbie čekal a srdce mu bušilo trochu rychleji. Jestliže tím, kdo 
přijde, je pan Hallet, co má dělat? Má vyskočit ze svého úkrytu, chy-
tit ho společensky pod paží a říci: „Musím, s vámi chvilku mluvit“? 
Anebo. –

Neměl kdy rozmyslit se. Prudký krok zazněl na kamenných dlaž-
dicích podjezdu. Pan Hallet prošel ke dvířkům auta, stanul okamžik, 
aby si zapálil cigaretu a Bobbie, vyhlížeje opatrně ze svého koutku, 
uzřel mužnou, silnou tvář.

Cítil, že to není vhodná chvíle, aby prozradil svoji přítomnost.



– 127 –

Kapitola XIII

Graham Hallowell měl mnoho nepříjemných chvilek. Okamžiky po-
chybností, úzkosti a čiré skleslosti. Jeho osamělost ponechávala mu 
příliš mnoho času k rozmýšlení. Jednou navštívil Dianu a naléhal 
na ni, aby přišla ven k němu. Ale Diana měla nějakou důležitou 
záležitost. Myslil si, že lže, ale tentokráte jí křivdil.

Mawsey, zahradník, byl pryč a jiný, mladší muž, nastoupil na jeho 
místo, aby konal svoje povinnosti s toutéž puntičkářskou pečlivostí 
jako jeho předchůdce.

Tou dobou znal již Graham celý plán nazpaměť. A čím lépe jej 
znal a čím prostším se mu zdál, tím se cítil nevolnějším. Neboť 
toto Traynovo vypravování bylo sebedůvěrným a ubezpečeným 
až k šílenosti. Nemluvilo vůbec o tom, jak měly klenoty být vzaty. 
Grahamova úloha byla velmi prostá. Ale Graham věděl více nežli 
jen něco velmi málo o běžné praxi sledované v Toweru a o neoby-
čejných zajišťujících opatřeních, která obklopovala korunní klenoty. 
A protože jeho nevolnost stále stoupala, rozhodl se přesvědčit se 
z první ruky, jaké obtíže bylo překonat.

Zvolil si sobotu, která byla veřejným polosvátkem a kdy věděl, 
že bude Tower pln návštěvníků. Připojil se k dlouhé řadě čeka-
jících u vstupenkové kanceláře a dostal zelený lepenkový lístek, 
který mu skýtal vstup k pokladnici, a šel za ostatními návštěvníky 
skrze první strážný oblouk a podle stínící zdi, až přišel ke Krvavé 
věži.

Strážce by ho byl vykázal odtud, protože se žádalo, aby hosté 
sledovali přesně vykázanou cestu, ale když mu ukázal zelený lístek, 
dovolil mu projít, aniž by byl nucen navštívit věci a místa, pro něž 
neměl zájmu. Opět byl nucen čekat, stále ve strachu, aby nebyl spat-
řen někým, kdo ho zná. Viděl důstojníka stráže, jenž mu byl cizím, 
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a oddechl si s úlevou. A pak stoupal po schodech Wakefieldské věže, 
kde jsou chovány korunní klenoty.

Zevní dveře byly ze silných dubových fošen a hádal, že byly pod-
loženy ocelí. Ale když došel do patra, kde byly dveře vedoucí ke 
klenotnici, dostalo se mu prvního úleku. Dveře klenotnice sestávaly 
ze dvou ocelových desek. Byly to dveře bezpečnostní pokladny, čtyři 
palce silné. Uprostřed pokoje byla ocelová klec, jejíž stěny byly ze 
silného tabulového skla. Hledě dovnitř do klenotní skříně, viděl 
malý tlakoměr, jenž mu pověděl více, nežli si přál. Ukazoval velký 
tlak vzduchu uvnitř skříně. Otevřít ji anebo jen prorazit otvor – stla-
čený vzduch unikne, a přístroj vzbudí poplach. A viděl padací okeni-
ce, jež měly patrně být uvedeny v činnost, buď tímto změněným 
tlakem, anebo jinak. Nejmenší známka nebezpečí, a hlídač určený 
ke zvláštní službě klenotnice stiskne páku a těžké ocelové závěsy 
slétnou s třeskem.

Na noc spouštějí se tyto závěsy pomalu a automaticky zavírají. 
Viděl veliký ocelový dráp, který je udržuje. Klenoty samy sotva 
zahlédl. Ponurý svit rubínu Černého prince, třpytná nádhera af-
rických démantů – nic z toho jej nezajímalo.

Byl zvědav vidět, zdali je možno odhalit elektrický poplach, který 
by při prvém pokusu hnout závěsem anebo rozbít sklo rozezvučel 
poplašné zvonky po celém Toweru. Spojovací dráty byly neviditel-
ny, byly ale přesto někde zde.

Vykonal pomalou obchůzku zároveň s ostatním zástupem a byl 
opravdu rád, když se opět ocitl na čerstvém vzduchu.

Vedle Wakefieldské věže byla veliká, ošklivá strážnice z rudých 
cihel, nejšerednější anachronismus z celého Toweru.

Nalezl nezaměstnaného hlídače a najal ho, aby mu ukázal vnitřek 
malého kostelíku – „nejsmutnější místo v celém křesťanstvu“. Ale 
nebyly to znaky ani mozaiková podlaha nad těly mrtvých a velikých, 
ani bezejmenné hroby pretendentových obětí, co ho vábilo.
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„Ano, pane, v noci je v klenotnici zvláštní stráž. Vlastně jsou tam 
dvě.“

„Myslím, že jsou dobře hlídány?“ nadhodil Graham.
„Hlídány?“ Hlídač se zasmál. „To bych řekl, že jsou! Někdy ty za-

tracené dráty dostanou náhodou krátké spojení v noci a celý Tower 
je ve zbrani!“

„Mnohoslibná vyhlídka,“ myslil si Graham zadumaně, když ne-
chával ponurou pevnost za sebou. Měl původně v úmyslu vrátit se 
do Cobhamu, ale cítil, že musí vidět Dianu, a zkusil štěstí, zdali ji 
nalezne doma. A jeho nálada nebyla nikterak zlepšena, když tam 
našel Colleyho Warringtona, usazeného v obývacím pokoji. Neboť 
Colley ve chvílích, kdy si dopřál klidu, bral na sebe vzezření, jako by 
tu byl skoro domácím pánem. Byl by opravdu mohl být pánem bytu, 
myslil si Graham, podle chladného pokynu na uvítanou, s nímž nově 
příchozího přijal.

„Hallo! Graham! – Na venku, říkali mi?“
„Je tu Diana?“ ptal se Graham krátce.
„Ano, je tady. Jdeme spolu na čaj do Carltonu.“
„Bude lépe, naleznete-li si jinou společnost. Já s ní potřebuji 

dlouhou rozmluvu.“
Colleyův drzý pohled doháněl k šílenství.
„Jaký je to velitelský muž!“ řekl v posměšném obdivu. „Na štěstí 

má Diana závazek – obchodní schůzku.“
„Pak jí může zanechat.“ Ve své zlosti byl blízek tomu, aby prozra-

dil svůj poměr k ní. Na štěstí Diana v tu chvíli vešla a jediný pohled 
na jeho tvář jí řekl, že není něco v pořádku.

„Potřebuji s vámi soukromou rozmluvu, Diano. Colley mi řekl, 
že s ním chcete jít na čaj. Je vám snad možno zrušit tento závazek?“

„Myslím, že ano,“ řekla k jeho překvapení. 
„Má drahá Diano –“ počal.
Potřásla hlavou.
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„Lituji, Colley, ale myslím, že toto je trochu důležité. Nehněváte-li 
se, přijdu za vámi do hotelu o šesté hodině. Carlton, že ano?“

Mluvila-li Diana tímto tónem, bylo marno odporovat, a pan 
Colley Warrington, věren svým tradičním metodám, usmál se ne-
určitě a učinil, co dovedl, aby zakryl svoji rozmrzelost.

Šla s ním ke dveřím, a když byli venku v chodbě, řekl jí tichým 
hlasem:

„Nemyslím, že by bylo rozumným zasvěcovat přítele Grahama 
do – do té věci, o které jsme spolu mluvili dnes odpoledne.“

Neodpověděla mu na to. Zavřela za ním a vrátila se rychle ke 
Grahamovi.

„Co se stalo?“ ptala se.
Hleděl na ni přivřenýma očima.
„Co vám měl ten chlap říci, co nemohlo být pověděno zde?“ ptal 

se. Nebyl žárlivcem, ale jeho nervy byly v napětí.
„Žádal mne odpoledne, abych si ho vzala,“ řekla chladně. „A jeho 

poslední slova byla žádost, abych se vám nesvěřovala a neříkala 
vám o této zajímavé nabídce. Colley je nepatrný, ale užitečný. – 
A teď, oč jde?“

Přecházel po pokoji sem a tam, ruce v kapsách.
„Trayne je šílený – blázní jako zajíc v březnu. Byl jsem v Toweru 

podívat se na klenotnici. Je mnohem snazší vyloupit Anglickou 
banku.“

Několika větami pověděl jí o neobyčejných opatřeních, vyko-
naných proti vloupání.

„Ten starý blázen myslí špatně, jako dvoustoletá kachna,“ řekl. 
„Klenotnice, to je bezpečnostní pokladna. Nejobratnější kasaři 
světa, ať evropští, či američtí – nemohli by otevřít ocelové dveře, 
a kdyby to dovedli, měli by dvojnásobnou nesnáz, aby se dostali 
dovnitř skříně. Poplašné zvonky jsou všude a vedení je skryto, 
nejspíše ve zdech.“

Hryzla si zamyšleně rty.
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„Nevypadá to na Trayna, aby se chápal nemožného. Mluvila jsem 
o něm dnes s Colleym a Colley říká, že to je nejobratnější muž světa 
při jeho hře.“

Hleděla naň dlouho a vážně.
„Vaše úloha, Grahame – myslíte, že je nebezpečná?“
Zavrtěl hlavou.
„Je nebezpečná, ale je možná. Opravdu, myslím, že to je nejdů-

myslnější část celého plánu. Znám důkladně vojenskou rutinu – byl 
jsem v Sadhurstu, jak víte, a dvě léta u Westshireských střelců. Ne, 
o to nemám nijakou starost – moje nervy jsou dosti dobré a dosti sil-
né. Ale je to skutečná, vlastní loupež, co mi činí starost. Trayne na to 
vykázal jenom čtvrt hodiny. Bude ho stát čtvrt hodiny, aby se dostal 
jenom skrze ty dubové dveře, a bude mít štěstí, vykoná-li to za tu 
dobu. Mluvil jsem se všemožnými zkušenými lupiči v Dartmooru – 
Vrenehy, co rozbil Jižní banku, mně řekl, že ani nejobratnější lupiči 
dneška nemohou rozrazit moderní bezpečnou pokladnu dříve nežli 
za tři hodiny. Potřebují prázdeň konce týdne, aby mohli práci vyko-
nat důkladně, a i pak musí mít volnost, aby se mohli pohybovat – 
elektrické spojky – eh, ta věc je nemožná! Naprosto nemožná, Diano. 
Musím mluvit s Traynem!“

Přisvědčila k tomu.
„Přijde do Cobhamu zítra večer,“ řekla. „Dostala jsem od něho 

lístek, žádá mne, abych tam byla. Musíme tu věc jednou řádně roze-
brat, Grahame. Já jsem pro to už celá ustaraná.“

Hleděla naň, jak si zapaluje cigaretu, až odhodil zápalku s ne-
omylnou obratností do krbu přes půl pokoje. V Grahamovi bylo 
nadání na dobrého muže. Nevyrostl rovně. Bylo trochu drobných 
překážek v cestě jeho duševnímu i mravnímu vývoji, něco, co ho 
srazilo z cesty pravdy a správnosti. Milovala ho kdysi, bouřlivě, bláz-
nivě – a nikdy jí nebyl protivným. V této chvíli rozpaků a napětí cítila, 
že se jí vrací trochu staré náklonnosti. Nebyl to nepříjemný pocit.
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„Budeme to musit zítra večer dostat spolu z hrudí, Grahame – 
budeme se o to pokoušet spolu.“

Objevil okamžitě změnu v jejím tónu a pohlédl rychle na ni. Snad 
i on viděl v ní něco více nežli obtížné pouto, neboť se jeho napjatá 
tvář svraštěla v úsměv. Byl to první úsměv, jejž u něho viděla, co 
opustil trestnici.

„Snad to nestojí za to, aby se tím člověk nechal roztřást,“ řekl. 
„Starý Trayne není právě bláznem ani hlupcem. Zná všechny obtíže 
právě tak dobře jako vy anebo já.“

„Povídá vám to kniha?“ ptala se. „Míním, povídá vám o tom, jak 
má být provedeno vloupání do Wakefielské věže?“

Zavrtěl hlavou.
„Přechází přes to vznešeně,“ řekl a usmál se znovu. Pak jí náhle 

podal ruku. „Jsem rád, že jsem přišel k vám, Diano,“ řekl jí srdečně. 
„Nevím, je-li to ovzduší tohoto pokoje, anebo vaše vlastní osobní 
vlastnosti, ale cítím teď mnohem veseleji o tom všem.“

Zanechal ji v nikterak docela veselé náladě. K ostatním jejím 
starostem přibyly nové, které až do nedávna pro ni neexistovaly – 
úzkost o jeho bezpečí.
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Kapitola XIV

Dick Hallowell nekonal často návštěvy u choti svého plukovníka 
a lady Cynthia byla zřejmě překvapena, když byl ohlášen. Seděla 
na konci nízké pohovky s čajovým stolkem před sebou, vzpřímená, 
štíhlá osoba s jemně rýsovanými tahy, se rty trošku příliš tenký-
mi, aby mohly být krásné. Bobbie Longfellow vystihl lady Cynthii 
Ruislipovou jedinou větou: „Když ji vidíte, myslíte, že jí je třicet; 
slyšíte-li ji, pak víte, že je jí sto,“ řekl nezdvořile. Všechen půvab 
a čerstvost dívky, všechna žhavá vědomost ženy byly spojeny v této 
unylé dámě.

„To je velmi vzácná čest, Dicku,“ řekla protáhle. „Jste prvým, kdo 
dnes přichází. Mám zazvonit pro čaj?“

„Prosím, ne. Doufal jsem, že s vámi budu moci hovořit, nežli 
ostatní přijdou,“ řekl.

Bylo to „odpoledne“ lady Cynthie. Doba utrpení a zkoušek pro 
mladé důstojníky, neboť lady plukovníková měla pozoruhodné 
zdroje zpráv a mnohý mladý muž stál v úděsu, když vypravovala 
nějaké dobrodružství, o kterém myslil, že je navždy skončeno, když 
dal spropitné rozzlobenému policistovi anebo usmířil pobouřené-
ho zřízence, jenž jej vyprovázel ven z nočního klubu, kde se stal 
obtížným.

„Usedněte si. Nechcete čaj – chcete mluvit o slečně Joynerové, 
ovšem!“

Přese vše přemáhání cítil Dick, jak se mu krev žene do lící.
„Ano, je to o slečně Joynerové. Poprosil jsem ji, aby přišla zítra 

na oběd ke mně do mých pokojů, a myslil jsem si, zdali byste byla 
tak dobrotivá a představovala hostitelku, lady Cynthie?“ 

Její jasně modré oči zíraly naň bez mrknutí. Chvilková pomlčka – 
a pak řekla:
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„Ale ovšem – bude mi to dojista rozkoší! Je to ta slečna Joynerová, 
to děvče, co žije v Devonshirském dvoře – kdekdo o ní mluví. Říkají, 
že je nesmírně hezká.“

„Je také nesmírně milá,“ řekl Dick s nadšením. Téměř nezna-
menatelné pokrčení rameny, viděl, a byl tedy připraven, že přijde 
útok.

„Je jednou z yorkshireských Joynerů, či není? Anebo je warwick-
shirská – znala jsem tam před lety velmi dobrou rodinu toho jména.“

„Neznám její rodiny,“ řekl Dick.
Obočí lady Cynthie se tázavě zdvihlo.
„Myslíte to vážně? Chcete snad říci –?“ Nechala odpověď jemu.
„Myslím, že nevím, kdo jsou její lidé, a myslím, že toho neví sama. 

Je to dáma a je velmi roztomilá. Doufám, že ji uvítáte do pluku, lady 
Cynthie!“

Hleděla teď dolů na čajový stolek, a když dokončil, povzdechla.
„Je to velmi nesnadné, že ano? Uvědomujete si, Dicku, jak opatr-

ným musí člověk být – o ženách, s nimiž se naši lidé žení? Doufám, 
že budete velmi šťasten, ať už zůstanete –“

„Prosím, nerozhodujte se, zdali mám zůstat, anebo ne – máte-li 
na mysli, zdali zůstanu u pluku, lady Cynthie,“ řekl s veškerou trpě-
livostí, kterou dovedl nalézt. „Nechtěla byste ji dříve poznat?“

„Ale ovšemže ano,“ odpověděla ihned. „Snad jste se jí neptal – na 
její rodinu, myslím.“

„Oh ano, ptal jsem se jí,“ řekl Dick pokojně, zdvihaje se k odcho-
du. „Mohu vás tedy očekávat v osm hodin?“

Podala mu svou prsteny obtíženou ruku a usmívala se naň vzhůru.
„Doufám, že bude všechno v úplném pořádku, Dicku,“ vrkala. 

„Byla by to taková hrozná ztráta pro pluk, kdybyste byl nucen 
odejít!“ –

Vrazil doslovně do Bobbyho, když vycházel z plukovníkova bytu.
„Jdu vykonat svoji týdenní oběť,“ řekl Bobbie nevesele. „Jaká 

je stará?“
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„Stará paní je sama,“ řekl Dick zuřivě. „A já ti přeji její zábavu.“
„Můj bože!“ vzdychl si Bobbie a dal se ohlásit. –
„Zrovna ten, koho jsem chtěla vidět!“
Neviděl nikdy lady Cynthii tak rozjařenu a nadšenu. Jat zlou 

tuchou špatného svědomí, přelétl rychle v mysli všechny kousky, 
které měl na účtu z tohoto týdne, ale nenalézal příčinu ani k nej-
menšímu záchvěvu.

„Zrovna teď jsem mluvila s Dickem Hallowellem. Vy jste jeho 
velikým přítelem, či nejste?“

„Hezky velkým,“ řekl Bobbie opatrně, nejsa si zcela jist, do jaké 
míry by mohl být volán k zodpovědnosti, kdyby učinil určitější 
prohlášení.

„Kdo je to, to prožluklé Joynerovo děvče?“
„Velmi milá dáma,“ řekl Bobbie bezmocně. 
„Je zasnouben?“
Bobbie zatřásl hlavou.
„Ale bude?“
Bobbie přikývl.
„Nemůžete mu to rozmluvit?“
„Podívejte se, lady Cynthie,“ Bobbie byl ponuknut k ostré odpo-

vědi a při rozhodném tónu jeho hlasu pohlédla naň lady Cynthie 
ústy údivem téměř otevřenými. „Já myslil, že jsou to jenom ženy 
s minulostí, které nechcete do pluku!“

Usmála se pomalu.
„To je právě ten druh, který potřebujeme,“ řekla dobromyslně. 

„Minulost, kterou můžeme sledovat aspoň tak na sto let zpět.“
„Ne dvacet či třicet let nebo tak nějak?“ optal se Bobbie a ona 

k němu okamžitě obrátila oči. „Myslím – nechtěla byste uvážit –,“ cítil 
hrozné sucho v ústech, bylo to jenom se skutečnou námahou vůle, 
že mohl přiměti jazyk k pohybu, takovou měl hrůzu z této krásné 
ženy – „byla by některá dáma považována za hodnou pro pluk – kdy-
by měla – nepěknou aféru – před dvaceti pěti nebo šestadvaceti léty?“
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V pluku bylo mnoho rozjímáno o tom, zdali je barva lady 
Cynthie přirozená, či zdali růžovost jejích lící vděčí za něco umě-
lým pomůckám. Bobbie byl by býval mohl rozhodnout všechny 
tyto pochybnosti, neboť tvář lady Cynthie náhle velmi zbledla.

„Nerozumím vám příliš, pane Longfellowe!“
„Já se jen tak ptám,“ pokračoval umíněně; „smazává čas takové 

věci, anebo je to jako automobilistická licence, kde můžete dostat 
nový čistý lístek každé tři roky? Anebo je to jedna z těch roztomi-
lých Knih soudů, kde listy zůstanou trčet?“

„Zůstat trčet – to mi zní trochu cize,“ řekla. „O kom mluvíte? 
Kdopak to je, že měla nepěknou aféru v životě před dvaceti pěti 
léty?“

„Já jsem neřekl, že to byla ‚ona‘.“ Bobby by byl jásal nad vlastní 
skvělostí.

„Mluvil jste o nějaké ženě,“ opáčila rychle.
„Nemluvil jsem o nikom,“ řekl Bobbie lživě. „Já jsem se jen ptal, 

zdali jsou takovéhle věci – retrospektivní?“
Vdechla velmi pomalu a velmi hluboce. Barva se jí pomalu vra-

cela do tváří.
„Hádanky mi způsobují bolení hlavy.“ A když v tuto chvíli přišli 

adjutant a Bobbyho velitel setniny, nesnažila se skrýt svoji úlevu. –
„Dostal jsem tě, stará paní!“
Bobbie si hvízdal, když vycházel ven na hradní náměstí, a byl tak 

zabrán do myšlenek, že téměř zapomněl opětovat pozdravy, když 
jej jeho dlouhé nohy nesly kolem strážnice pod osm set let starými 
padacími mřížemi Krvavé věže.

Strážmistr stál na konci mostu nad příkopem, dívaje se na cvi-
čení vojáků. Strnul v pozor, když se blížil jeho důstojník, a Bobbie, 
vzpomenuv na něco, stanul a položil mu otázku.

„Ano, pane,“ řekl strážmistr. „Sir Richard právě vyšel ven.“
Pustiv se do běhu, dohonil Bobbie brzy svého kamaráda, právě 

když vstupoval do taxi.
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„Já jdu také na západ,“ řekl Bobbie a vklouzl do vozu.
Pohlédl na Dickovu zachmuřenou tvář a zasmál se.
„Cynthia byla dnes dojista v nejlepší formě, stará sportsmanka!“ 

řekl. „Byla by mne málem také roztřásla. Z tvého divokého a zuřivé-
ho výrazu jsem vyrozuměl, když jsi do mne vlétl, že jsi s její milostí 
mluvil o Hope Joynerové?“

Dick přikývl.
„Zdá se, že rozhodla, že musím opustit pluk,“ řekl trpce. „A já 

opravdu nevím, jak bych se jí mohl postavit vzhledem k tomu vše-
mu. Plukovník byl velmi slušným, když šlo o Grahama, a já budu 
musit povolit v této otázce. Mně na tom opravdu nezáleží, mám-li 
opustit armádu, ačkoliv to ruší rodinnou tradici. Co mne činí ší-
leným, je, že naznačuje příhanu na Hope.“

A tu si Bobbie na něco vzpomněl.
„Mluvíme-li o Grahamovi – byl dnes odpoledne v Toweru.“
Dick naň pohlédl s údivem.
„U čerta! Kdo ti to řekl?“
„Můj sluha ho viděl, jak chodil jako turista okolo klenotnice.“
Dickova tvář se zachmuřila.
„Graham není z těch ptáků, kteří si libují v davech, a poloviční 

svátek je posledním dnem, kdy bych ho byl čekal, že půjde na pro-
cházku po vyhlídkách. A mimo to zná Tower skoro zrovna tak dobře 
jako já. Je to divné.“

„Nemyslím, že by to bylo tak divné, jak si myslíš,“ řekl Bobbie. 
„Je to ze všech dnů den, kdy může přijít do Toweru, chce-li přijít 
vůbec – je tu spousta lidí, takže může projít nepozorován.“

Dick zatřásl hlavou.
„Proč by si měl přát projít nepozorovaně?“ ptal se. „Klenotnice? 

Nevěděl jsem, že by byl měl Graham kdy vlastenecký zájem o ko-
runní skvosty.“

Myšlenka na bratra ležela mu v mysli, až projížděli po Trafal-
garském náměstí, kdy Bobbie řekl znenadání:
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„Já bych rád, abys mi něco slíbil. Nevzdávej se svého místa, ba 
ani neříkej plukovníkovi ani žádnému jinému z důstojníků, že vůbec 
pomýšlíš na rezignaci, dokud jsi o té věci nepromluvil se mnou.“

Dick se usmál.
„Jest jenom jediná osoba, s kterou o tom mohu promluvit, Bob-

bie,“ řekl. „A já s ní budu mluvit během pěti minut.“
Bál se této rozmluvy, když procházel krásným vestibulem Devon-

shirského dvora. Že jí má ublížit, byť i jen vzdálenou a samozřejmě 
uvedenou otázkou o jejím původu, bylo mu hrozným pomyšlením. 
A ona asi četla správně v chmurách a rozpacích jeho tváře, když 
přišla vykládanou síní jemu vstříc, neboť její úsměv náhle vyprchal.

Pak náhle, bez úvodu, vzal ji za ramena, a sehnuv se k ní, políbil 
ji. Nepolíbil jí dosud nikdy a cítil, jak se mu chvěje v rukou. Nebylo 
promluveno ani slovo, nebylo ani šeptaného prohlášení, ani plaché 
odpovědi. S paží kolem jejího ramene šel s ní do návštěvny a zavřel 
dveře. – – –

Vteřinu stáli, hledíce na sebe vážně, pátravě.
„Nesnilo se mi nikdy, že bych to mohl udělat,“ řekl prostě. „Stalo 

se to prostě.“
A pak, aniž by čekal na její odpověď:
„Mluvil jsem dnes s lady Cynthií Ruislipovou – ženou svého plu-

kovníka – dnes odpoledne.“
„A ona mne neschvaluje,“ řekla rychle. „Neschvalovala mne nikdy, 

protože – protože jsem nikým. Není tomu tak, Dicku?“
Přikývl. Nebyla to chvíle pro zdvořilé průtahy. „Někdo ti to řekl?“ 

ptal se.
Zavrtěla hlavou.
„Ne! Vím to už dlouho – cítila jsem to prostě. Znamená to, že bys 

byl nucen opustit pluk?“
„Já stejně opustím armádu –,“ počal.
„Nepovídáš mně pravdu; odcházíš, protože mne tam nechtějí. 

A já tě nenechám to udělat.“
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Její hlas byl velmi pevným a pokojným. Neviděl ji nikdy klidnější 
a jasnější mysli. Celé její držení zdálo se odmítat námitku, která se 
mu drala na rty.

„Aspoň ne teď. Musíš zvědět, kým jsem, Dicku – to nejlepší nebo 
to nejhorší. Já myslím, že má lady Cynthia pravdu – mnohem více 
pravdu, nežli kdyby vznášela námitky proti dceři kominíka, aby se 
stala ženou důstojníka pluku.“

„Já odejdu z armády,“ řekl umíněně, ale Hope potřásla hlavou 
s úsměvem.

„Ty nevíš, jakou to stojí námahu, říci k tomu ‚Ne!‘, Dicku,“ řekla, 
upírajíc své divuplné oči do jeho zraků. „Vše, co ve mně jest, říká 
‚Ano!‘ tak hlasitě, že se skoro divím, že toho neslyšíš!“

„Ale, Hope, já tě chci!“ Její ruce byly zajaty v rukou jeho. „Nemohu 
tě opustit – nic na celém božím světě mne nepřinutí, abych tě zane-
chal. Miluji tě! Celý můj život točí se kolem tebe.“

Když promluvila, mluvila pomalu – s přestávkami.
„Nebude žádného – zanechání – Dicku! Nemohla bych – – ne-

mohla bych –“
Okamžitě byla opět v jeho rukou, jeho líc na své hořící hlavě, a on 

cítil chvění a bušení žil v jejím těle, které tiskl téměř k sobě.

* * *

Když pan Trayne podnikal cestu, pohyboval se rychle a sledoval 
cestu, která nemohla být sledována ani nejobratnějším detek-
tivem. Jeho auto bylo tak rychlé jako kterékoliv na anglických 
silnicích a mohlo ujet každým sledovatelům. A telefon nebyl 
k ničemu, bylo-li ho užito policií k výstraze zevním stanicím, že 
tudy snad pojede, aby ho tak mohli sledovat až k jeho cíli. Neboť 
jezdil po podivných cestách a přišel do Cobhamu za soumraku přes 
Reading. Diana byla již na místě a srkala ne právě dobrou kávu, 
kterou jí nová kuchařka uvařila, když vešel do hezkého malého 
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návštěvního pokoje, a vrhnuv kolem sebe jediný rychlý pohled, 
aby se zabezpečil, že jsou všechna okna zavřena a zastřena, hodil 
klobouk na pohovku a usedl.

„Je krejčí dobrý?“ ptal se.
„Ano,“ řekl Graham krátce. „Byl jsem dnes u zkoušky.“
„Dobrá!“ Usmíval se rozmarně na Dianinu vážnou tvář. „Vy jste 

ustrašena k smrti,“ řekl. „A já vím proč. Graham vám pověděl o na-
šem plánu?“

„Ano, řekl mi vše, co sám ví,“ řekla významně.
„Právě!“ Zasmál se tiše, jakoby tajnému žertu.
„Je to ta trocha, kterou vám neřekl, a ta trocha, kterou sám neví, 

co přivedlo vaše nervy na pokraj prasknutí?“
„Trayne, ta věc je naprosto nemožná!“ – Byl to Graham, jenž vpadl 

netrpělivě do hovoru. „Byl jsem v Toweru podívat se na klenotnici – 
a – je to nemožné! Je to nejšílenější plán, jaký byl kdy vymyšlen. 
Vždyť by vám to trvalo hodiny, nežli se dostanete jenom skrze první 
pancéřové dveře. Myslím, že víte, že jsou pancéřové dveře u vcho-
du do místnosti? Doufám, že chápete, že každá tyč v mříži a každá 
okenice má svoje elektrické vedení? V tu chvíli, jakmile se pokusíte 
něčím hnout anebo něco proříznout, rozezvučí se zvonky po tom 
celém proklatém pekle.“ – Skončil trochu bez dechu.

Trayne nebyl rozmrzen, jak Graham čekal, ale byl zcela patrně 
velmi pobaven.

„Já vím, že jste byl v Toweru. Mohu vám povědět číslo lístku, 
který jste měl, jméno hlídače, který vás provázel kostelíkem, vše, co 
jste mu řekl, a vše, co řekl on vám. – Nemožné že to je?“ Jeho ostré 
oči prohlížely tvář mladšího muže. „Představujete si,“ řekl pomalu, 
ale s důrazem, „že jsem takový naprosto beznadějný blbec, abych 
se pustil do takovéto věci, kdyby byla – nemožnou? Představujete 
si, že já si nejsem vědom toho, že jsou pancéřové dveře u vchodu, 
že jsou poplašné zvonky u každé tyče, závory a desky – anebo si 
myslíte, že mi sdělujete něco nového?“
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Kousavý posměšek jeho tónu dráždil Grahama nad pomyšlení.
„Ovšem, že jsem si myslil, že jste si prohlédl půdu, ale i pak –“
„Ale i pak, myslíte přece, že to je nemožné? Jak dlouho si myslíte, 

že jsem na té věci pracoval?“
Byla to Diana, která mu odpověděla: „Kishlastan je v zemi šest 

měsíců –“
„Kishlastan!“ řekl Trayne s opovržením. „Kishlastan je jenom 

kupec, na kterého jsem čekal plných deset let. Deset? Bylo to před 
dvanácti léty, když jsem vypracoval své plány, jak bych guvernéra 
Toweru zbavil jeho zodpovědnosti. A po dvanáct let byly korunní 
klenoty mým koníčkem, mojí utkvělou myšlenkou. Znám je tak dob-
ře, že bych mohl nakreslit zpaměti slonovinové žezlo, korunovační 
lžičku, všechny koruny, každý diadém. Mohl bych napodobit 
broušení velkých diamantů, říci vám na milimetr rozměry rubínu 
Černého prince –“

Ustal, zasmál se krátce, a ukousnuv konec nového doutníku, 
zapálil si jej.

„A mohl bych vám říci něco více. Já jsem z několika mužů venku, 
který dovede ovládat mechanismus závěrů. Znám všechna poplašná 
spojení a vedení – ty dvojité ocelové dveře u vchodu jsou mými 
starými přáteli. – Poslyšte!“

Snížil hlas a s lokty na stole se naklonil ke Grahamu Hallowellovi.
„Tajemství úspěchu v takovýchhle věcech není v tom, že jste 

silnější v tom, co nepřítel čeká, ale že učiníte, co nečeká; ne že pře-
konáte obtíže a opatření nepřítele, ale že jich použijete.“

„Když strážce klenotů chce vzít ze skříně korunu nebo žezlo, 
jest nucen prořezat se ocelovými dveřmi? Vzbouří poplach v celém 
Toweru? Musí užívat propalovacího plamene na mřížích?“

„Ovšemže nikoli,“ řekl Graham netrpělivě. „Vezme klíče –“
„Právě! Vezme svoje klíče, otočí svými pákami a v pěti minutách 

vezme ze skříně všechny věci, které vzít chce. A to je právě to, co 
učiním já!“
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Seděl, bafaje ze svého doutníku v rozjímavém mlčení, oči upře-
ny kamsi na stěnu. Nevyrušili ho z jeho zamyšlení a on po chvíli 
promluvil:

„Prozkoumali jste svoji říši?“ ptal se.
Graham nejdříve myslil, že mluví obrazně. „Míním zdejší poze-

mek.“
„Ano – proč? Prošel jsem to tady.“
„Viděl jste tu kamennou věž tam vzadu v sadech?“
I pouhá existence kamenné věže vypadla již Grahamovi z mysli.
„Sýpku? Viděl.“
Trayne se zasmál.
„Sýpku! To je opravdu dobré! – Nevyrušovali jsme vás tedy 

v noci?“
Graham naň hleděl s největším údivem.
„Nevy – ru – Vy jste byl zde?“
Trayne přikývl.
„Každou druhou noc. Půl tuctu nás bylo. Chtělo by se vám pro-

hlédnout si tu svoji ‚sýpku‘?“ 
Vstal, když kladl tuto otázku.
„Jen okamžik, pane Trayne. Je něco, nač bych se vás ráda ze-

ptala,“ řekla Diana. „Nikdo nechápe lépe nežli vy, jaké by byly 
následky, kdybychom byli odhaleni nebo prozrazeni. A přece se 
zdá, že je kdekdo ve vašem tajemství. Graham – já – lidé, které 
zaměstnáváte.“

Přerušil ji smíchem.
„Bude to trochu nesnadno dokázat, nemyslíte?“ ptal se chladně. 

„A až bude po všem, co na tom záleží, kdo bude donášet? Věc bude 
tak veliká, že to bude více jako válka nežli jako zločin. Nezáleží na 
tom, kdo vezme tyto klenoty – když budou jednou pryč. Nezáleželo 
by na tom mnoho, kdyby šel po Regentské třídě s plakátem na 
zádech, oznamujícím celou věc všemu světu. Otázka trestu je 
pramalou vedlejší věcí vůči nutnosti dostat majetek zpět. Ostatně, 
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Kishlastan je v tom, a nemohli by ho udržet z toho venku, ani kdyby 
chtěli. – Pojďte!“ dokončil velitelsky.

Šli za ním zahradou a po hrubé cestě vedoucí do ovocných sadů. 
Jednou se obrátil, aby je varoval, aby nepoužili světla.

„Nemůžete-li mne vidět, bude lépe, položíte-li mi ruku na ra-
meno, slečno Martynová, a Hallowell ať se raději drží vás. Ale není 
tu nic, oč byste mohla zakopnout.“

Konečně se před nimi zdvihala ve tmě věž a Trayne šel bez vá-
hání přímo k malým dvířkům a dívka slyšela tiché klapnutí zámku. 
Nebylo stopy po světle uvnitř, když se dveře beze zvuku otevře-
ly. Varoval je, aby sehnuli hlavy, a uvedl je do malé klenuté jizby 
a zamkl za nimi dveře. Zaznělo cvaknutí a proud světla ozářil nitro, 
oslňuje oči po předchozí tmě.

Byli v malé kamenné síni, z níž vedly vzhůru kamenné, točité schody. 
Grahamovi se zdálo, že je mu celý tento vchod nějak povědomý. První 
věcí, kterou zpozoroval, bylo, že ačkoliv byla věž zevně čtverhranná, 
byla uvnitř kulatá. Byl v polovici širokých schodů, když náhle hlasitě 
vydechl – uvědomil si celý význam a účel „sýpky“ a všechny po-
chybnosti, které by byl o tom snad mohl mít, byly odstraněny, když 
přišli do patra, neboť stanuli před dvojitými pancéřovými dveřmi.

Tygr Trayne vzal klíč z kapsy vesty, odemkl dveře, a ty se těžce 
otevřely dovnitř. Opět záplava světla, a Diana otevřela ústa při po-
hledu, s nímž se setkali.

Uprostřed kruhovité jizby byla veliká klec ze skla a oceli, v níž 
bylo úměrně rozestaveno několik dřevěných špalků, špalíčků 
a tyček. Vnitřek klece byl jasně osvětlen a Graham poznal dřevěný 
obsah. Velký špalek byl anglickou korunou, delší hůl byla déman-
tovým žezlem – klec obsahovala korunovační klenoty v dřevěné 
napodobenině, a každý předmět byl přesně na svém místě.

„A teď vám to ukáži,“ řekl Traynův hlas. A jak mluvil, zaznělo 
syčení a těžké ocelové okenice spustily se uvnitř skleněné nádrže 
a skryly vnitřek zrakům.
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„Dívejte se!“
Nemohli vidět, co dělá, ale ocelové závěsy se opět zdvihaly. Trayne 

šel k jedné straně klece a Graham hleděl téměř hypnotizován, jak 
sáhl do vnitra a vyzdvihl dřevěný špalek.

„Ale poplašné zvonky?“ řekl chraptivě.
„Nebudou zvonit, protože nemohou zvonit,“ zněla odpověď. 

„Přiznávám, že byly jednou z největších obtíží. Stálo mne to léta 
přemýšlení a pomoc obratného švédského elektrotechnika, abych 
objevil, jak uvést poplašné zařízení mimo působnost. Ale tato ne-
snáz byla nakonec překonána. Není potřebí, abyste se starali – udě-
lejte svoji část úlohy a ostatek bude prasnadný. Chci vás vidět zítra 
v noci a pak každého večera až do dvaadvacátého. Budete vycvičeni 
pro svoji úlohu.“

„A což, dejme tomu, že bude někde háček –“
„Nebude žádného háčku!“ Trayne ta slova skoro vyštěkl a otočil 

klíčem ve velkých dveřích.
Graham Hallowell šel za ním sadem, s hlavou v závratném víru. 

Ale Dianina hlava byla jako led. Dovedla hledět na celý plán, jak jej 
viděl Trayne – dovedla zřít zdar na konci cesty – jenom. –

„Jak dlouho bude Graham pryč?“
„Tři měsíce nanejvýše,“ řekl Trayne, ztišuje hlas, když šli přes sad 

a přes trávník k domu.
„Myslíte, že ho mohou mít v podezření?“
„Záleží na tom, koho budou mít v podezření?“
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Kapitola XV

Byl-li kníže z Kishlastanu šílencem, byly v jeho šílenství některé 
velmi praktické stránky. Měl ku příkladu uloženy obrovské obnosy 
v nejrůznějších zemích. Ohromný obnos, který vyzdvihl, aby zapla-
til Traynovi, přišel z Ameriky a Trayne měl obdržet svoji odměnu 
v dolarové měně.

V předvečer svého odjezdu do Kishlastanu měla Jeho Excelence 
dva interviewy. První, bez skrývání, s Colleym Warringtonem. Druhý, 
o němž nikdo nevěděl, s Traynem. Tato druhá schůzka byla nejspíše 
vykonána v uzavřeném autu, objíždějícím v parku, což bylo Traynovou 
oblíbenou metodou, která uváděla na nejmenší míru všechnu možnost, 
aby byli spatřeni, nebo dokonce vyslechnuti. Colleyova rozmluva udá-
la se v hotelu a tento kluzký muž „různých záležitostí“ podával velmi 
veselou zprávu o svém jednání s kapitánem Elim Bossem.

„Pojede dolů po řece zítra v noci. Ujednal jsem s ním vše a věc 
je hotova.“

„Dal jste dopravit na loď nábytek?“ ptal se Riki. „Musí být obklo-
pena veškerým pohodlím a přepychem.“

Colley zavrtěl hlavou.
„Bylo to nemožno,“ odpověděl. „Loď je hlídána celními zřízenci 

a nejspíše –,“ chtěl říci „policií“, ale myslil si, že způsobí mnohem 
méně poplachu, řekne-li „úřady“. „Člunový náklad nábytku vzbudil 
by podezření. Bude nezbytně poplach v tu chvíli, kdy zvědí o jejím 
odchodu. Ať jakkoliv, není potřebí, abychom světu hlásali, že odjíždí 
‚Hezkou Andou‘.“

„Smluvil jste se s ní?“
Colley přikývl.
„Ano. Bude obědvat se mnou dvacátého čtvrtého večer. Naznačil 

jsem jí, že vím něco o jejím rodu. Opravdu jsem napolo slíbil, že jí 
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objasním tuto malou záhadu. A na toto vnadidlo se ovšem zakousla. 
Budeme jíst v malé restauraci za Williersovou ulicí. A řekl jsem jí, 
aby si vzala denní šaty, protože ji snad budu nucen dovést na místo, 
kde by večerní toaleta byla trochu příliš nápadnou. Skočila na to 
také. Bude to velmi snadné.“

„Lidé budou vědět, že jste s ní obědval.“ Kníže si v zamyšlení 
hryzl nehty.

Colley potřásl hlavou se smíchem.
„To je právě ta věc, kterou ona nikomu nepoví. Kladl jsem na to 

veliký důraz. Řekl jsem jí, že jí k vůli ruším dané slovo a že nikdo 
nesmí nikdy zvědět, že jsem to byl já, kdo byl jejím zpravodajem. Byl 
jsem polekán na smrt, že to poví Hallowellovi, ale vytáhl jsem z ní 
slib tajnosti a ona je z těch dívek, které nikdy nezruší dané slovo.“ 

Riki přecházel po pokoji sem a tam, hnědé ruce sepjaté za zády 
a s bludným pohledem v temných očích.

„Ten muž – Eli Boss – zní to téměř indicky – je spolehlivý?“
Byl podivný výraz v jeho tváři, když kladl tuto otázku. Bylo to, 

jako by pomýšlel na Bossovu spolehlivost i v jiném směru.
„Naprosto spolehlivý, řekl bych, zaplatíte-li mu dosti dobře,“ 

řekl Colley a na jeho tváři se objevil stínek úsměvu. „Nemyslím, že 
smýšlí příliš přátelsky o příteli Traynovi, a částka uspokojení, které 
při celé věci cítí, pochází z myšlenky, že ošidí starého Trayna. Slíbil, 
že nalodí děvče, které by dohlédlo na slečnu Joynerovou.“

„To je zbytečno, jdete-li s sebou vy,“ přerušil ho rádža rychle. 
„Nepřeji si, aby s ní byla žena – jedna z mých žen, ano – ale nemám 
žádnou zde!“

„Myslil jsem si to. Ačkoliv by bylo mnohem lépe, kdyby byla ně-
jaká – nějaká indická žena, která by ji obsluhovala. Já se netěším na 
tu cestu. Mimochodem řečeno – jeden z kapitánových synů přivede 
lodici do Londýna.“

Vytáhl z kapsy papír a podal jej svému pánu. „Zde je přibližný 
pořad jízdy. Přijdeme na ‚rendes vous‘ na pobřeží Indie během 
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osmačtyřiceti hodin kolem uvedeného dne –,“ ukazoval na datum. 
„Zařídil jsem to tak, aby signály a přistání byly jen velmi prostou 
věcí.“

Strávili nejbližší hodinu rozebíráním podrobností plánu a Colley 
opustil hotel s první splátkou na svoji odměnu v kapse.

Rikisivi byl šílený – Colley byl úplně přesvědčen o této okolnosti. 
Ryl šílenější nežli kdokoliv, s kým se kdy setkal, ačkoliv měl jasné 
mezidobí. A přece nelitoval Colley Warrington ani na okamžik 
nevýslovně zločinné křivdy, kterou zamýšlel. Sama velikost toho 
zločinu byla náplastí na ubohý zbyteček jeho svědomí. Přál-li si 
vůbec něco, bylo to, aby byl druhý podnik knížete odložen o jeden, 
dva měsíce. Nevěděl o něm ničeho, nežli že je v něm Trayne a že 
je obmýšleno nějaké veliké darebáctví – snad ještě jedno děv-
če? – Kdyby byl měl nejmenší potuchy, že jej má do Indie provázet 
Graham Hallowell, byl by hleděl na svoji nastávající cestu ještě 
s větší nechutí, nežli tomu bylo již teď.

Cestou domů zastavil se v klubu Myší pasti, přemýšleje, zdali by 
rozmluvou s Traynem získal nějaký náznak o druhém podniku. – 
Tygr byl v krásné malé pisárně, šálek kávy u ruky, napolo vykouřený 
doutník v misce, a se skly na nose psal nějaký dopis. Ohlédl se, 
když se dveře otevřely, neboť byl jediným přítomným v místnosti, 
a uvítal Colleyho zabručením.

„Byl jsem zrovna navštívit našeho společného přítele.“
Colley si vzal doutník z krabice ležící u Tygrova lokte.
„To je nejhorší zpráva, kterou jsem od let slyšel,“ řekl Trayne, 

skládaje rozvážně svoje brýle a obraceje rozvážně list papíru, na 
němž psal, tak, aby ho nebylo možno číst.

Pan Warrington byl pobaven svým unuděným způsobem – 
Tygrův bodavý žert měl kyselou příchuť.

„Nerozumím vám,“ řekl, uštipuje konec doutníku a zapaluje si, 
nežli se usadil do nejpohodlnějšího křesla v pokoji.
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„Nevěděl jsem, že máme nějaké společné přátele. Kdo je tou ne-
šťastnou osobností?“ ptal se Trayne a jeho huňaté obočí narovnalo 
se v zamračení.

„Mám ho nazývat pánem z Indie?“
„Riki? Učil jste ho hrát piket?“ V otázce bylo žihadlo. Byla to 

zručnost ve hře v piket, která z velké části vyvolala společenskou 
pošramocenost Colleyho Warringtona.

Colley se zasmál. Naň žihadla neplatila.
„Vy ho přece znáte, že ano? Říkal mi, že proň máte nějakou práci. 

Mohl bych nějak být při tom – tak po straně?“
Trayne vzal zbytek doutníku z kávové misky a zapálil jej znovu.
„Ano – po venkovské straně. Abych vám řekl pravdu, Colley, má 

už dost vaší společnosti a říkal mi, abych našel asi dva muže, kteří by 
vás odstranili. Ale odstraňování smetí nebylo nikdy mým koníčkem.“

Colley nebyl ani teď rozmrzen.
„Divíval jsem se často, proč vy a já nejsme lepšími přáteli,“ řekl 

líně.
Tygr Trayne se zasmál.
„Nedivte se tedy již více,“ odpověděl ihned. „Já vás nemám rád 

a nedůvěřuji vám. To jsou dva dosti dobré důvody, nemyslíte?“
„Obdivuji upřímnost i u vás!“ usmíval se Colley. „Co mi vlastně 

vytýkáte?“
Trayne odpověděl okamžitě. Užil slova, které bylo ze všech slov 

pro Colleyho Warringtona nejurážlivějším, a tentokráte ťal Tygr do 
živého, neboť na Colleyových žlutošedých tvářích objevily se dvě 
rudé skvrny.

„To je slovo, které se mi nelíbí,“ zavrčel.
„Hádal, jsem, že nebude. Kdybych ho užil k nejnižšímu zloději, 

kterého znám, byl by na mne vytáhl pistoli – a právem. Ale já neznám 
žádného jiného slova, které by se hodilo na někoho, kdo vykořisťuje 
ženy tak nestoudně, jako vy, Warringtone. A teď, nehněvá-li vás to, 
dokončím svůj dopis.“
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Colley Warrington odešel z Myší pasti, chvěje se nejzuřivějším 
vztekem. Nebylo to poprvé, že se Tygr Trayne dotkl jednoho z jeho 
nemnohých citlivých míst. Jeho lstivý duch hledal zimničně způsob, 
jak by ublížil tomuto starému zločinci. A přece byl za jeho touhou 
po pomstě velmi zdravý strach ze složité organizace, kterou Tygr 
Trayne vládl.

Ale mohl si uspořit únavu a námahu vymýšlení plánu k pomstě. 
Bylo psáno ve hvězdách, že se on a Tygr Trayne nemají nikdy více 
sejít.
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Kapitola XVI

Čtyřiadvacátého rozednívalo se šedivě nad Towerem. Jemná bílá 
mlha kryla vodu. Nad hlavou byla obloha těžká a uslzená. Ke 
dvanácté hodině změnila se prška v liják, který nepolevil ve své 
prudkosti ani za celé odpoledne.

Za dnů, jako byl tento, je Tower zoufalou pouští, cvičební náměstí 
je prázdno, a návštěvníci jsou opravdu vzácností. Stráže stojí v su-
chu ukryty ve svých budkách, hlídači a průvodci ve svých dlouhých 
pláštích kryjí se v kioskách a průjezdech, které jim skýtají záštitu.

Pršelo hustě, když Dick Hallowell vyváděl svoji strážní četu přes 
náměstí a seřadil ji před rudou strážnicí. Provedl své obchůzky 
s Bobbym, kterého přišel vystřídat, zavedl všechny hlídky na svá 
místa a byl rád, když Bobbyho lidé odešli a on se mohl jít schovat 
do své kanceláře.

Pohovořili spolu několik minut, nežli vystřídaná stráž odešla.
„Chtěl bych, abys šel a vyhledal Hope Joynerovou a řekl jí, proč 

jsem odvolal oběd ve svém bytě,“ řekl mu.
„Lady Cynthia je na tebe rozzuřena. Myslím, že o tom víš?“
„Myslil jsem si, že bude, ale to mne nikterak nerozčiluje. Proč by 

měla být zuřiva, to ví jenom nebe. Řekla ti, že se hněvá?“
Bobbie zatřásl hlavou.
„Řekla to Davenportovi. Cynthia řekla, že schválně odřekla ná-

vštěvu, aby se mohla setkat s tou tvou prožluklou ženskou – to byla 
její vlastní slova – a žes ji teď nechal na holičkách!“

Dick se chabě usmál.
„Mluvila by sotva tak neušlechtile! Ale opravdu nezáleží na lady 

Cynthii. Navštiv Hope. Psal jsem jí dopis a myslím, že rozumí, ale 
byl bych raději, kdybys s ní promluvil.“
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Krátce potom odešla vystřídaná stráž, a Dick stál před čtyřiadva-
cetihodinovou službou, která nebyla naprosto bez zajímavosti, ale 
byla velmi vzdálena toho, aby byla prosta nudy.

Lady Cynthia nebyla toho dne v nejroztomilejší náladě, a kdy-
by byl měl její manžel nejmenší výmluvu k odchodu, byl by jistě 
uklouzl z domu. Na neštěstí povinnost jej zdržela v Toweru, a tak 
mu nezbývalo nežli sedět a trpět.

„Velmi bezohledné, to je jisto, má drahá,“ mumlal již po padesáté. 
„Ale Dick je trochu nedůtklivým, pokud jde o jeho děvče.“

„Nedůtklivým,“ posmívala se. „Je impertinentním! A nákaza, 
zdá se, přešla i na toho hlupáka Longfellowa. Dick nejen že mne 
požádal, abych u něho obědvala, ale napsal mi ještě i dopis, opakuje 
svoje pozvání, a pak je najednou všechno odvoláno – dojista proto, 
že to ten mladý hlupák zkazil.“

„Který mladý hlupák?“ ptal se plukovník, jenž myslil na něco 
jiného.

„Ty jakživ neposloucháš ani slova z toho, co ti říkám,“ utrhla se 
naň. „Opravdu, je to od tebe hrozné, Johne! – Dick Hallowell by měl 
lézt před tebou na kolenou a udělat vše, co si jen přeješ. Byl by se měl 
vzdát místa hned, jak byl jeho bratr zatčen. Není to velmi čestným pro 
pluk, má-li nejstarší z řadových důstojníků bratra trestance.“

„Dick podal ihned svoji rezignaci, ale já jsem ji ovšem nepřijal. 
Byl by býval randál v celém sboru, kdybych ji byl přijal. My nemů-
žeme za hlouposti, které provádějí naši příbuzní,“ dal se plukovník 
strhnout k odpovědi a lady Cynthia ho znala dostatečně, aby jí tón 
jeho hlasu posloužil k výstraze.

„Byla vždycky špatná krev v Hallowellech,“ řekla. „Nepřekvapilo 
by mne nikterak, kdyby se Dick stal podobným svému bratru.“

„Jaké nesmysly hovoříš, miláčku!“ řekl plukovník unaveně. 
„A ostatně jsou jenom polobratry. Grahamova matka byla naveskrz 
špatnou osobou. Všechno špatné, co bylo uvedeno do rodiny, přišlo 
teprve skrze ni. – Budeš dnes večer mimo dům?“
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„Ne, nebudu. A chci ti říci, že Bobbie Longfellow byl ke mne 
onehdy velmi hrubým – nanejvýš urážlivým.“

„Copak ti řekl?“
„Nebylo to v tom, co řekl, bylo to v tom, jak to řekl. Jeho způsoby 

jsou nesnesitelné. Nikdo neví lépe nežli ty sám, Johne, že je celá 
kázeň Berwické gardy slabá. Neříkám, že to je tvojí vinou –“

„Tak se tedy rozhodni, čí vinou to je,“ řekl plukovník upjatě a vstal. 
„Já jdu do ordonančního pokoje, má drahá. Uvidím tě později.“

Když se vrátil k čaji, jak bylo jeho povinností, byla lady Cynthia 
ve svém pokoji, postižena bolením hlavy. Poslal jí soucitný vzkaz 
a požíval s rozkoší svůj čaj. Později viděl svého adjutanta, který mu 
ukázal na tři civilisty, z nichž jeden nesl žebřík.

„Myslím, že mají v ministerstvu strach o korunovační klenoty,“ 
řekl adjutant. „Poslali úředníka, aby prohlédl poplašné signály.“

Plukovník se zasmál. Čas od času měl Whitehall podobné cvrč-
ky. Jednou – před mnoha léty – vyměnili dveře k pokladně; při 
jiné příležitosti byli posláni detektivové, aby se vyptávali hlídačů 
a průvodčích po tajemném Američanu, který se trochu příliš za-
jímal o váhu a cenu dvou velikých diamantů, které byly chovány 
v klenotní skříni.

„Já bych chtěl vidět chlapíka, který by se pokusil napodobit 
plukovníka Blooda. Myslím, že není žádný takový člověk mimo zdi 
duševního sanatoria,“ řekl.

Byl v důstojnickém kasinu a četl nějaké indické noviny, které se 
mu dostaly do ruky, když přišla telefonická zpráva pro lady Cynthii. 
Poslala služku, aby za ni řekla, že nemůže být znepokojována. Děvče 
se za chvilku vrátilo.

„On povídá, že s vámi musí mluvit, madam! Že se pokouší už od 
června vejít s vámi ve spojení.“

Účinek těchto slov na lady Cynthii byl, jako by byla dotknuta 
elektrickým proudem. Usedla prudce zpříma na loži, kde ležela, 
a její tvář sebou škubala.
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„Dobrá – já přijdu dolů. Přepněte telefon do plukovníkovy pra-
covny.“

Její hlas zněl trochu zastřeně. Děvče si toho všimlo, ale jinak 
nevidělo nic zvláštního v její změně úmyslů. Lady Cynthia téměř 
seběhla ze schodů, zavřela za sebou pečlivě dveře a pět minut 
mluvila tiše telefonem. Když šla zpět, vypadala zbledlá, myslila si 
služka. Ale to bylo zcela vysvětlitelno bolestmi hlavy.

Když se plukovník vrátil, nalezl svoji ženu v obývacím pokoji. 
Byla oblečena k večeři a její plášť ležel přes lenoch židle.

„Jdeš snad ven, má drahá?“ ptal se.
„Ano. Vzpomněla jsem si teprve před chvilkou na slib, který 

jsem dala už před měsícem,“ řekla pohotově. „Je to hrozně mrzuté – 
nuda – ale ty se nehněváš, Johne?“

„Hněvat? Ne – dojista ne. Pojím svůj oběd v osamělé slavnostnosti 
anebo budu jíst třeba v nesnázi.“

Jednou ze slabostí lady Cynthie byla její šetrnost.
„Oběd je již objednán a já ho nechci darmo zkazit. Pozvi si něko-

ho z mužů, aby poobědval s tebou,“ řekla. „Já se vrátím o jedenácté.“
Prvním hostem, který plukovníkovi napadl, byl Dick Hallowell. 

Ale Dick byl na strážnici. Adjutant měl jinde závazek. Se starším 
majorem nebyl v tu chvíli v přívětivém poměru. A tak se rozhodl 
poobědvat sám. A pak, právě když zazněl gong a on šel do vykládané 
jídelny, kde bylo prostřeno, byl ohlášen velmi neočekávaný host. 
Byla to Diana Martynová, ve svém nejveselejším úboru.

„Dobré nebe, Diano!“ zvolal plukovník v údivu. „Copak vás při-
vádí sem?“

V tu chvíli byl z hloubi duše rád, že byla lady Cynthia mimo dům.
„Cynthia mne sem přivedla,“ zněla úžasná odpověď.
„Cynthia,“ opakoval plukovník nedůvěřivě.
„Pozvala mne, abych přišla sem dnes večer k obědu – alespoň 

telefonovala, když jsem byla venku, s mojí komornou, a já jsem 
se ovšem ihned chopila této příležitosti. Já mám Cynthii opravdu 
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ráda a bylo to jednou z mých malých mrzutostí, že mne přestala 
návidět.“

„Ale, má nejdražší –,“ plukovník byl zděšen touto zprávou – 
„Cynthia byla nucena odejít z domu – závazek, který učinila před 
měsícem. To je zlé –“

Zazvonil na komornou své ženy, ale děvče nevědělo, kde její 
milost obědvá.

„Podejte ještě jeden příbor pro slečnu Martynovou,“ nařizoval 
plukovník. „Ovšem, že zůstanete zde, Diano!“ rozhodl, když činila 
neenergické námitky. „Cynthia by mně nikdy neodpustila, kdybych 
nechal jejího hosta prchnout!“

Byl pln omluv pro svoji manželku, ale celkem vzato, nebyl nikte-
rak rozmrzen, že má tak roztomilou společnici, a oběd byl mnohem 
příjemnějším obřadem, nežli očekával.

Ke konci oběda se na něco zeptala.
„Jak se dostanete ven?“ Smál se vesele. „Snad si nepředstavuje-

te, že jste v Toweru pod zámky a závorami a že vás stráže zastaví 
a probodnou bajonetem, když nebudete znát heslo?“

„Bylo by to zlé, kdybych byla sama, to vím!“ řekla. „Což vy máte 
dosud hesla v Toweru?“ ptala se nevinně.

Přikývl.
„Ano. Je heslo pro všechny stráže v celém Londýně. Je měněno 

každodenně.“
„Abrakadabra?“ nadhodila s úsměvem.
„Nic tak složitého. Ubohý starý voják na stráži by dostal psotník, 

kdyby si to měl pamatovat!
Ne – je to obyčejně jméno některého města. Dnes v noci to je – 

počkejte – ano, Boston!“
„Boston!“ Byla by málem vzdychla zklamáním. Nebylo to žádné 

ze čtyř slov, které Trayne předvídal.
Jak mu měla vzkázat tuto změnu? Přemýšlela o tom po celý 

ostatní čas a rozhodla, že to bude poměrně snadné. Jakmile byla 
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okamžik sama, napsala to slovo na kousek papíru, zavinula do toho 
šilink a ukryla pečlivě ve své kabelce.

O desáté hodině se rozhodla, že musí jít. Měla štěstí ve volbě 
této doby, neboť byli sotva z domu, když zazvonil telefon a Cynthia 
sdělovala, že se nevrátí až o půlnoci.

Když šli dolů ke strážnici, viděla obřad, o kterém tak často slyše-
la. Onu starosvětskou rutinu, která noc co noc, po sta a sta let, byla 
v Toweru zachovávána beze změny.

Skrze ponurou bránu Krvavé věže procházela malá skupina 
mužů a světla lampy blýskala se na nahých bodlech, neboť před 
nimi šel muž mávající lucernou.

„Stůj! Kdo tu jde?“
Společnost stanula a hluboký bručivý hlas řekl: „Klíče!“
„Čí klíče?“ ptala se stráž.
„Klíče krále Jiřího!“ zněla odpověď.
Pak, na zavolání hlídky, vyšla stráž z domu a seřadila se. Slyšela 

hluboký hlas Dicka Hallowela, jenž volal:
„Projděte, klíče krále Jiřího…! Stráži – vzdejte zbraní čest!“
Pušky sletěly s třeskem k zemi a malá skupina šla, až přišla se 

stráží do rovnosti, a pak starý „masožrout“, který nesl klíče, smekl 
klobouk a jeho hlas se rozlehl opuštěnými prostorami Toweru:

„Bůh zachovej krále Jiřího!“ –
„To tedy jest, čemu se říká ‚Klíče‘!“ šeptala Diana plukovníkovi.
„Ano. Divné, že? Jediná noc, kdy byla tato ceremonie změněna, 

byla v den, kdy zemřela královna Viktorie a nebylo ještě známo, 
jaké jméno nový král přijme.“

Srdce jí bušilo prudce, když šla kolem Klenotnice. Byla tam 
hlídka a jiná hlídka byla u Brány zrádců. Dále u příkopu byla třetí 
hlídka a čtvrtá byla u zevnější brány. Kolena se pod ní třásla, když 
vyšla ven na Towerský kopec, a plukovníkův sluha šel hledat taxi.

Byl to okamžik, kdy se k ní přiblížil novinářský roznašeč. Nežli 
ho mohl plukovník odmítnout, řekla rychle:
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„Ano, prosím, dejte mi jedny!“ a vsunula minci v papírku do mu-
žovy ruky.

Byla by rozčilením zapomněla vzít si noviny, ale on jí je vstrčil 
do ruky.

„Já mám ráda – křížovky,“ řekla bez dechu a plukovník si ji do-
bíral pro touhu po senzačních zprávách.

Byla blízka mdlobě, když se auto rozjelo.
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Kapitola XVII

Bylo po jedné hodině s půlnoci, když se z temnot surreyského bře-
hu vykradla motorová lodice, a opsavši široký kruh východně od 
Londýnského mostu, jela kolem Billingsgate a sunula se pomalu 
k severnímu břehu. Čtyři muži, kteří tvořili její mužstvo, chytili se 
okraje nábřeží a táhli lodici podél břehu, až minuli Věž sv. Tomáše 
a byli téměř naproti budce nábřežní stráže. Vyhlížeje opatrně přes 
okraj nábřeží, viděl vůdce společnosti hlídku, jak vychází ze své-
ho úkrytu, a vloživši pušku na rameno, jde prudce k východnímu 
konci své pochůzky. Déšť na okamžik ustal, ale přestávka nebude 
dlouhá. Jeden z mužů vyskočil, přelezl přes zábradlí a sehnuv se 
běžel neslyšně ke strážní budce a zmizel v šeru. Pak slyšeli okované 
boty vracející se hlídky. Stanul před svojí budkou a spustil pušku 
pažbou k zemi. Zdánlivě celá věčnost čekání – pak slyšeli zdušený 
výkřik – třesk upadlé pušky – a pak ticho…

Jiný z mužů zdvihl z paluby loďky lehký žebřík, prostrčil ho 
mřížemi zábradlí a sám se přehoupl, následován oběma druhými. 
Posledním, kdo vyšel, byl Graham Hallowell. Měl na sobě uniformu 
gardového důstojníka, a drže svůj meč tak, aby nemohl řinčeti, běžel 
rychle přes prostor dělící kraj nábřeží od hluboké čtverhranné pro-
hlubně, v níž stojí Brána zrádců. Neohlížel se, aby se podíval, co se 
stalo s hlídkou. Nebylo kdy myslet na osud nešťastného muže, jenž 
ležel v bezvědomí v trávě. Ve vteřině sestupoval po žebříku, jenž byl 
spuštěn do prohlubně, bera dvě příčky najednou. Někdo pracoval 
u velkých, bodáky opatřených vrat, které se tak často otevíraly, aby 
vpouštěly zrádce i poctivce. Co dělali, nemohl vidět, ale pak zašeptal 
hlas: „Pojďte!“ a Graham proklouzl otevřenou branou a ocitl se proti 
schodům přímo proti Krvavé věži.
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Zde bylo potřebí obezřetnosti. Slyšeli kroky hlídky, přecházející 
sem a tam. Ve tmě byla neviditelna.

Opět se vůdce hnul vpřed bez nejmenšího zvuku. Nesl v ruce 
malý ocelový válec, k němuž byl přidělán malý komínkovitě utvá-
řený přístroj, ale Graham neměl ani času, ani chuti, aby pátral, co 
to je. Měl za to, že je v tom nějaký omamný plyn, protože viděl, jak 
si vůdce zakrýval tvář malou škraboškou z kaučuku a slídy, nežli 
opustil člun.

Hodiny v kostele v City bily čtvrt na dvě. Ani hlásek se neozval 
před nimi, když se krčili ve stínu u stromů.

„Stůj! Kdo to?“
Graham zatajil dech. Muž byl hlídkou spatřen.
„Přítel!“
„Postup, příteli, a udej heslo!“
Slabě dolehlo k nim:
„Boston!“
„Projdi, příteli, vše v pořádku!“
Neslyšeli ničeho více. Po chvíli se muž v masce vrátil a všichni se 

hnuli k východu, podle hradební zdi.
Když šli kolem strážní budky, zahlédl Graham schoulenou po-

stavu.
„Vstrčil jsem do budky láhev s kořalkou,“ řekl Mawsey – Graham 

teď poznal masku podle hlasu – „budete dělat, jako by byl opilý.“
Otevřel dveře malé kulaté vížky, patrně předsunutého přístavku, 

sloužícího za obydlí některého zřízence, a všichni vstoupili dovnitř.
„Stůjte u mne!“ šeptal do ucha Grahamovi. „Až srazím vašeho 

bratra, zaujmete jeho místo.“ Vyhlížeje kolem rohu dveří, viděl kmi-
tání lucerny. Byl to Dick, vykonávající svoji obchůzku a obhlédající 
hlídky. Byl patrně na nábřeží a vracel se teď k hlavní strážnici. Šli 
krokem, bubeník v čele, nesa svítilnu, dva muži, poddůstojník, a na-
posledy Dick. Přešli okolo dveří a pak:

„Teď!“ zazněl hlas do Grahamova ucha.
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Neslyšeli zvuku, ale náhle se zdálo, že se Dick scvrkl. V okamžení 
zaujal Graham místo svého strnulého bratra. Jeden z mužů před 
ním se napolo ohlédl, jako by byl slyšel nějaký zvuk.

„Hleďte vpřed!“ řekl Graham ostře, přesně tím tónem, o němž 
věděl, že by ho Dick užil. A potom: „Stát!“

Došli k strážní budce proti Bráně zrádců. Strážmistr vystoupil 
z řady a šel k tiché postavě ležící napolo uvnitř a napolo venku 
z budky.

„Co je s tím mužem, strážmistře?“ ptal se Graham bručivě.
„Nevím, pane! – Vzbuďte se!“ Třásl bezduchou postavou. „Je to 

Filpert, pane. Vypadá, jako by byl opilý.“
„Dopravte ho do strážnice!“
Dva muži postavili pušky a pokoušeli se postavit bezvědomého 

muže na nohy. Bylo zřetelně cítit pach lihoviny a strážmistr se shýbl 
a zdvihl malou lahvici.

„Kořalka,“ řekl čichaje k hrdlu.
„Dopravte ho na strážnici!“
„Mám sem postavit jiného z mužů, pane?“
„Ne. Není toho zapotřebí.“
Prošli branou. Srdnatě šel za skupinou do strážnice. Nikdo by 

byl nerozeznal Grahama Hallowella od jeho bratra. Dick měl lehký 
tmavý knírek. Tento knírek byl teď na Grahamově rtu – přirozený 
knír, vypěstěný v době příprav k činu.

Strážmistr šel za svým „důstojníkem“ dovnitř.
„Já bych raději zavedl jiného muže na Filpertovo místo, pane,“ 

řekl.
„Je to zbytečné,“ odpověděl Graham krátce.
Strážmistr hleděl udiveně, ale neodpověděl. Graham byl sám na 

verandě, sám kromě hlídky hlavní stráže. Šel k muži, jenž strnul 
v pozoru a sklonil ručnici, když se k němu Graham přiblížil.

„Chcete kousek čokolády, muži?“
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Muž váhal, trochu zmaten. Důstojníci Berwické gardy neob-
cházejí zpravidla za noci, aby svým lidem nabízeli čokoládu.

„Děkuji, pane!“ koktala hlídka.
Graham hleděl, jak dal čokoládu do úst, viděl, jak dvakráte me-

chanicky kousl – zdvihl ruku k hrdlu a Graham zachytil pušku, nežli 
padla, a položil muže pomalu na zemi. Ze strážnice nebylo zvuku. 
Zavlekl muže na vzdálený konec verandy, a nechav jej ležet v rohu, 
přehoupl se přes zábradlí dolů na cestu. Hlídka ho slyšela přicházet 
a chřestot její pušky byl Grahamovi výstrahou.

„Nevyzývejte mne,“ řekl. „Já jsem sir Richard Hallowell.“
Druhý vojín přijal čokoládu s větším zdráháním nežli prvý.
„Já nejím čokoládu, pane!“
„Snězte ji, vy blázne! Tahle je znamenitá!“ řekl domnělý důstojník 

a muž uposlechl.
Byl to muž ve slídové masce, který ho zachytil v pádu.
„Jděte vzhůru ke dveřím strážnice, kdyby vyšel strážmistr ven, 

a zadržte ho v hovoru,“ zněly tiché instrukce, které Graham obdržel. 
Přikývl a šel na své místo. A bylo to dobře pro celý podnik, že šel, 
neboť sotva přišel, otevřely se dveře a strážmistr vyšel ven.

„Já mám starost kvůli té hlídce, sire Richarde,“ řekl. „Rozkazy 
o Klenotnici jsou velmi přísné a já budu nucen uvést to zítra 
v raportu.“

„Bude to všechno v pořádku, strážmistře,“ řekl Graham chladně. 
„Pan Longfellow právě přišel a já mu řekl, aby to pověděl adjutan-
tovi. Já bych se do toho mnoho nemíchal, kdybych byl vámi.“

„Velmi dobře, pane!“ Strážmistr ostře salutoval a vrátil se do 
strážnice.

Hledě dolů ke bráně se srdcem bušícím jako lopatky říčního 
parníku, uzřel Graham dvě postavy, které se vynořily ze zaskleného 
portálu Klenotnice. Zazněl tichý hvizd – smluvené znamení. Běžel 
bezhlučně dolů po schodech, za nimi.



– 161 –

Přeběhl kolem branky v Krvavé věži, když naň někdo ze tmy 
zavolal.

„Haló, Dicku! Musím s tebou mluvit!“
Nežli si uvědomil celé nebezpečí, stanula mezi ním a bezpečností 

štíhlá postava. Byl to Bobbie Longfellow.
„Nemohl jsem mluvit s Hope. Hledal jsem ji po celý večer –“
A zde se Graham, v rozčileném napětí okamžiku, dopustil svého 

osudného omylu.
„Nemohu s tebou teď mluvit,“ řekl a odstrčil mladého muže 

stranou.
V témž okamžení byl uchopen za paži a Bobbyho oči zíraly mu 

zblízka do tváře.
„Můj bože!“ vydechl mladý důstojník. „Vy nejste Dick Hallowell…! 

Kdo jste…“
Graham udeřil zuřivě. Bobbie Longfellow pustil jeho paži a vrá-

voral nazad, aby dopadl na bránu. A hned nato Graham ubíhal 
šílenou rychlostí. Přeskočil zábradlí a letěl otevřenou Branou 
zrádců a doslova vyletěl vzhůru po žebříku. Mawsey naň čekal 
nahoře.

„Rychle!“ zasyčel.
A bylo potřebí rychlosti. Slyšeli ostrý povel a hluk běžících 

nohou. Zrovna, když Graham skočil z nábřeží do čekajícího člunu – 
Bam!
První kulka mu hvízdla kolem ucha.
Člun teď ujížděl plnou rychlostí dolů po řece. Voda ubíhala 

s odlivem a byla jim příznivá. Ze stínů Towerského mostu vyrazila 
policejní lodice a velitelský hlas volal na ně. Člun byl před nimi, 
bokem k nim. Mawsey u řídícího kola zamířil ostrý nos loďky 
k policejnímu člunu. Zazněl třesk, jak přída loďky narazila na bok 
slabšího člunu – skrz něj – a skoro, nežli pochopil, co se stalo, viděl 
Graham dva muže za sebou zmítající se ve vodě a slyšel, jak jejich 
hlasy slábly za nimi.



– 162 –

Rychle se zbavil uniformy a vhodil ji do vody. Byl pod ní zčásti 
oblečen v civilní šaty.

„Pojedeme celou cestu po vodě?“ ptal se, namáhaje se, aby se 
dostal do velkého pláště.

„Ne, vystoupíme na břeh na této straně Deptfordu. Chytili by 
nás určitě, nežli bychom dorazili do Greenwiche. Všechny telefony 
budou dnes pracovat o závod přes čas!“

Lodice směřovala k surreyskému břehu. Teď zvolnila jízdu. Lodní 
hák zachytil kraj nábřeží. Přída lodice byla odražena kopnutím od 
břehu, a když poslední muž vylezl na břeh, byla loďka nechána 
plavat. Čekala tu tři auta a Mawsey, s černou bedničkou v rukou, 
vstoupil do druhého.

Graham viděl, když byl vstrčen dovnitř, že to je taxikab.
„V tomhle nemůžeme jet daleko!“ řekl.
„Není potřebí jezdit daleko,“ řekl Mawsey krátce. „Zde! Vezmete 

tu bedničku. Nemáte pistoli?“
„Ne u sebe. Mám ji na lodi.“
Mawsey vysvětloval bezprostřední plán: „Nechám vás na black-

heatské pláni. Najdeme tam jiný vůz – čeká na nás – a pojedete 
v něm sám. Řidič má už své rozkazy. Budete na ‚Hezké Andě‘ před 
rozedněním. Posíláme člověka aeroplánem do Irska, abychom 
zmátli stopu. Měl byste mít pistoli.“

Graham pohlédl na radiově zářící ciferník hodinek na svém 
zápěstí a byl udiven, vida, že je teprve půl druhé. Tolik věcí se při-
hodilo v průběhu čtvrt hodiny.

Uprostřed blackheadské pláně taxi stanulo a oba vystoupili. 
Dlouhé, černé auto stálo u kraje silnice a Graham vskočil beze slova 
dovnitř, položil svoje drahocenné zavazadlo vedle sebe jako oporu 
pro loket, a čekal trpělivě, až vůz vyrazí. Mawsey přišel a podával 
mu něco otevřeným oknem. Graham to vzal – byla to uniformová 
čapka – cítil její lesklý štítek.
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„Nasaďte si ji, budete-li zastaven. Jste policejní inspektor – jedete 
do Gravesendu provést pátrání. Mnoho zdaru!“

Ještě ani zplna neskončil, když se vůz náhle rozjel vpřed.
Ve svém životě jel Graham sám často velmi rychle, ale nezažil 

nikdy cestu, jako byla tato. Stroj letěl po silnicích – poznal vnější 
obvod Bromley. Blížili se Gravesendu, když vůz zabočil náhle vlevo 
po nerovné ploše zanedbané cesty a otočiv přejel přes pole.

„Tady jste!“ Řidič vytrhl dvířka a Graham Hallowell vyskočil do 
bláta na stopu hluboko!

Pršelo proudem. Neviděl ničeho, ale někde nedaleko byla řeka. 
Slyšel šplíchání a hučení vody a čichal blízké moře. Veliká ruka sáhla 
mu na rameno.

„Tudy!“ řekl drsný hlas a on poznal Eliho Bosse. Sklouzl a smekl 
se po hlinitém břehu, pod nímž dole čekal malý motorový člun – 
poskakuje a kolíbaje se s odlivem.

Vylezl do loďky, usedl, a loďka se málem překotila, když mohutná 
postava Eliho Bosse vstoupila za ním…

Teď viděl „Hezkou Andu“, jejíž světlo na pravém boku vrhalo na 
vodu spirály odlesku. Blížili se k ní, a pak projevše pod její zádí, do-
sáhli provazového žebříku, shozeného jim k loďce. Uchopil provaz 
a s velkou námahou vytáhl se se svou drahocennou bedničkou na 
kluzkou a slizkou palubu. Eli Boss přišel ihned za ním. Graham 
slyšel skřípot a stony kladky a rumpálu, jak vytahovali loďku na 
palubu, a pod jeho nohama to začalo bušit a skřípat – mrzutý, zmí-
tavý kvikot a sténání utýraných strojů.

„Jděte dolů,“ řekl Eli Boss krátce. „Znáte svoji kabinu? Zámek je 
na ní – a pokladna uvnitř!“

Žádné světlo neosvětlovalo úzké schůdky a byl nucen nalézt 
si cestu na dolní palubu hmatáním. Tápaje podél stěny chodby, 
nalezl svoji kabinu a otočil klikou. Bedničku postavil na zemi, nežli 
nalezl svůj klíč, a nahmatav klíční dírku, uzamkl se do kabiny. 
Teprve potom rozsvítil.
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Obě kulatá okénka byla zavřena bouřovými okenicemi. 
Petrolejová lampa visela v závěsu upevněném k špinavé stěně, 
a Graham ji rozžal, aby si obhlédl svůj nový byt.

Bylo vidět jakýsi hrubý pokus, aby bylo neveselé okolí učiněno 
pohodlnějším. Nezarámovaný barvotisk byl přibit na zeď. Křiklavě 
nový ubrus kryl stůl uprostřed kabiny. Viděl svoji pokladnu. Stála 
v koutě místnosti a byla přibita k podlaze ocelovými skobami. – 
První povinností bylo uložit ukradené zboží do pokladny, a Graham 
netratil času, konaje ihned všechna opatření. Teprve když byly dve-
ře pokladny zabouchnuty a závory zapadly, usedl Graham Hallowell 
na židli a pokusil se nalézt trochu duševní rovnováhy.

Loď plula rychle, dohadoval se, ačkoliv neměl možností od-
hadnout rychlost, mimo rychlost a hlučnost bušících strojů. – Toto 
byl počátek jeho dobrodružného podniku. Jak to skončí? – Co se 
stalo s Dickem?

Necítil lítosti nad osudem, jenž snad postihl jeho polobratra, ať 
byl jakýkoliv. Dick jej vždy nenáviděl, říkal si – Dick, který mohl 
učinit tolik, aby mu ulehčil jeho osud. Bude vojenským soudem 
odsouzen?

Zaznělo zaklepání na dveře – pak těžký úder a pak škrabání.
„Kdo je to?“ ptal se.
„Otevřete, pro živého boha!“ řekl dutý hlas a Graham skočil ke 

dveřím, otočil klíčem, a když vytrhl dveře, příšerná, krví zalitá po-
stava vpadla naň a téměř ho porazila.

Byl to Warrington!
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Kapitola XVIII

Byly chvíle tohoto odpoledne, kdy měla Hope Joynerová pochybnosti 
o své rozumnosti. Takové pochybnosti, že zavolala telefonem Dicka 
Hallowella o třetí hodině odpoledne, ale zvěděla, že je ve službě na 
stráži.

Colleyho Warringtona znala, jako ho znal každý. Historie jeho 
dřívějších kousků byla veřejným tajemstvím. Napravil svoji pověst 
do jisté míry pozdějším životem, ale byly dosud dveře, které mu 
byly zavřeny, dveře, které se proň nikdy neotevřou. Kdyby se byla 
poradila s Dickem Hallowellem, nebyl by Colley Warrington nikdy 
přestoupil práh jejího bytu. Vstoupil do jejího života hlavně zpro-
středkováním rádžovým, ačkoliv o tom neměla tušení, věříc spíše, 
že vděčila za svoje seznámení s Colleym náhodné okolnosti, že byl 
přítelem jedné členky jejího indického komité.

Jeho náznaky, že by ji mohl uvést na cestu k odhalení něčeho 
o jejím původu, byly mocně podporovány známou skutečností, že 
měl opravdu encyklopedickou znalost společenského světa i širšího 
světa, který hraničí s tímto uzavřeným územím.

Byla by odmítla anebo s pobaveným opovržením vyslechla 
téměř každého jiného poloznámého, který by se byl odvážil zavadit 
o otázku jejího záhadného původu. Ale Colley měl privilegium – 
mohl říci a říkal věci, které by u jiného muže byly urážkou. A když 
se bez úvodu a bez předmluvy chladnokrevně chopil svého práva 
jako „přítel“, aby sdílel její důvěru, byla příliš překvapena, aby ho 
ihned odmítla. A pak, nežli si uvědomila, co se přihodilo, sděloval jí 
s největší vážností, že se mu dostalo zprávy o jejím otci.

V devět hodin večer toho dne nalézala se – skoro k velkému vlast-
nímu údivu nad svým jednáním – ve Villiersově ulici, jdouc vpřed, 
avšak hotova při nejmenší zámince vrátit se zpět. Ale záminka se 
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nenaskytla. Viděla Colleyho čekajícího venku před malou restaurací 
a dovolila mu, aby ji dovedl ke stolu ve spoře naplněné jídelně.

Bylo to Colleyovi ke cti, jak si myslila, že objednal jen velmi 
prosté jídlo, a skoro dříve, nežli byl číšník z doslechu, počal se svým 
vyprávěním. Byla to velmi pravděpodobná historka. Vyprávěla 
o ženě z nižší vrstvy, která se provdala za muže v mnohem vyšším 
společenském postavení. Znesvářili se a rozešli, žena aby se vrátila 
na místo sekretářky, z něhož ji manželství vysvobodilo. Šest měsíců 
po rozchodu narodila se Hope. A matka, protože nenáviděla otce, 
dovedla zařídit, aby otci byl dodán vzkaz, že obě – matka i dcera – 
zemřely. Věře tomu Hopin otec, podle Colleyova vyprávění oženil 
se znovu, aby ke svému zděšení po smrti své druhé ženy objevil, 
že byl oklamán a že se bezděky dopustil dvojženství. Neodvážil se 
přiznat se k Hope, aby nerozbil život dětí, které vznikly z druhého 
manželství, a proto zařídil vše tak, aby byl pro Hope zabezpečen 
blahobyt, aniž by ji uznal za svou.

„Pravda je, má drahá Hope,“ řekl Colley, srkaje rudé víno, „že 
jsem jenom s největší námahou přemluvil vašeho otce, aby s vámi 
promluvil.“

„Nejsem si tak jista, že si přeji ho vidět,“ odpověděla Hope 
pokojně.

„Myslil jsem si, že mi tak odpovíte,“ zněla jeho lehká odpověď. 
„Ale za všech těch okolností myslím, že by to bylo pošetilé, kdybyste 
si odepřela tuto příležitost. Vyrozuměl jsem, že vám chce váš otec 
dát veškeré dokumenty potřebné, aby mohly uspokojit a umlčet 
i vaše nejhorší nepřátele.“

„Kde je?“ ptala se. „Proč nemohl přijít sem?“
„Je mnoho důvodů,“ řekl snadnomluvný pan Colley Warrington, 

„které vám nejlépe vysvětlí sám. A nikoli nejmenším z nich je jeho 
neobyčejná podobnost s vámi. Nebylo by bývalo pro vás nikdy 
možným, abyste se setkali, aby nejplnější nevědomec, vida vás 
vedle sebe, nepoznal, že jste jeho dcerou. Učinil tedy raději toto: při-
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vedl svoji motorovou jachtu dolů po řece z Henley a je v tuto chvíli 
zakotven zrovna západně od Londýnského mostu. Poslal motorový 
člun, aby nás odvezl, a my pojedeme za půl hodiny na jeho jachtu.“

Hleděla naň ustrnule.
„Dnes v noci na řeku? To je nemožné!“
Colley pokrčil rameny.
„Myslil jsem si, že to řeknete,“ prohodil znovu. „A já vám to 

opravdu nemohu vytýkat. Budu k vám dokonale upřímným, Hope. 
Ať mám jakékoliv vlastnosti, nikdo mne dosud neobviňoval z obě-
tavosti. Není pro mne v téhle věci nic, ani sláva, ani peníze – a ač-
koliv nejsem nijak zvláště posedlým po slávě, mám slabost pro naši 
dobrou měnu. Je mi naprosto lhostejno, setkáte-li se s ním, či ne. 
Myslil jsem si, že je jeho plán velmi hloupý, ano snad i fantastický, 
ale on je jedním z těch nešťastných lidí, kteří mají velkou starost 
o to, co o něm myslí jiní lidé, a já jsem se pokusil respektovat jeho 
cvrčky. Nepřejete-li si jít v této věci dále, necháme toho, jak to je.“

„Ale já musím vědět jeho jméno,“ řekla. 
„Nezvíte ho ode mne,“ řekl Colley pokojně. „Není v mém zájmu 

zradit jeho důvěru. Chce-li vám to říci sám – dobrá, je to jeho věc.“
Zdálo se, že je úplně lhostejným, neboť zavolal na sklepníka, 

žádaje účet, a zdálo se, že je netrpěliv, aby celou záležitost skončil.
„Půjdu,“ řekla. „Jak se tam dostaneme?“
„Znáte Hořejší temžskou ulici? Je to tak trochu špinavá pobřežní 

ulice v londýnském City, sestává ze samých skladišť a doků. Několik 
set kroků od Londýnského mostu je velmi malý průchod vedoucí 
k několika malým schodům – lodnické schody, jak jim říkají. A já 
jsem zařídil, aby loďka na vás čekala tam. Ale, má drahá Hope, pro-
sím nechoďte, cítíte-li nejmenší rozpaky nebo váhání.“

Mluvil tímto tónem ještě pět minut, ano, dokonce jí radil i proti 
pokusu, když už byl jist, že se chytila zcela pevně na jeho nástrahu.

Jeli dráhou k nádraží Mansion House a ostatek cesty vykonali 
pěšky. Šli jenom okolo jediného policisty, ale byli v tu chvíli blízko 
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středu provozu, že si jich policista sotva povšiml. O několik minut 
později došli k úzkému tmavému sestupu mezi vysokými zdmi dvou 
skladišť, a hledíc skrze podjezd, viděla Hope na vodě odlesk světla.

„Je to ten člun?“ ptala se tichým hlasem. Viděla nezřetelně jeho 
tvar.

„Myslím, že ano,“ řekl Colley. „Půjdu a zeptám se. Motorová jach-
ta je dále v řece –“

„Neodcházejte ode mne,“ řekla nervózně a šla za ním dolů pod-
jezdem.

„Schody jsou trochu kluzké,“ řekl a vztáhl ruku, aby se opřela.
Byla to drobná lodice. Bylo v ní sotva dosti místa pro ně dva, aby 

si usedli na zádi. A když loďka vyjela s klapotem motoru ven na 
řeku, hleděla po řece, hledajíc něco, co by se podobalo motorové 
jachtě, která by snesla kritiku v Henley. Ale nebylo nikde stopy po 
podobném plavidle.

„Je trochu dále dolů,“ řekl Colley pohotově. Bez výstrahy vrhl 
se na ni. Jedna ruka semkla jí hrdlo, druhá jí přikryla ústa a jeden 
z obou mužů tvořících posádku lodice chytil ji za kotníky a táhl. 
Pokusila se o zápas, ale váha Colleyho Warringtona ležela přes ni 
a ona cítila, jak klesá v temnoty smrti. – – –

„Jediným nebezpečím je teď policejní člun,“ řekl drsný hlas Joaba 
Bosse – syna Eliho Bosse. „Čmuchá tady obyčejně jeden okolo vý-
kladišť, ale drží se více surreyské strany.“

Déšť lil se proudem. Colley se třásl ve svém makintoši, jak seděl, 
navlhčuje chloroformový kužel, jejž držel přes dívčinu smrtelně 
bledou tvář.

„Je to směšná věc,“ řekl Joab, „ale starý myslil, že nám způsobí 
více nesnází nežli –“

„Nežli co?“ ptal se Colley.
„Nic,“ zabručel muž. „Nebuďte příliš pátravým, pane! Nemyslil, 

že ji dostanete tak snadno. Musí to být notný hlupáček – ale ženské 
jsou všechny husy. Jak daleko pojede?“
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„Do Indie.“
Slyšel Joaba, jak si hvízdl.
„Do Indie, he? Tohle mi starý neřekl.“
Dlouhé mlčení, za něhož patrně rozvažoval o nové a nebezpečné 

situaci.
„To je hloupé – škoda!“ řekl. „Starý je divný… ale já nemyslím, že 

by se vydal v nové nebezpečí po své poslední nesnázi.“
Colley Warrington se ho neptal, jaká byla ta poslední nesnáz, 

ve které se Eli Boss ocitl. Kdyby se byl zeptal, poslední zbyteček 
slitování v jeho duši byl by ho přiměl, aby zdvihl dívku ze dna člunu 
a shodil ji do řeky.

„Je divný, starý… kde jde o ženské! – Někdo se kvůli tomu dostane 
do nesnází, že?“ ptal se Joab po novém dlouhém mlčení. „Kdybyste 
se otočil proti nám?“

„Já vás zradit?“ opáčil Colley suše. „Sotva asi.“
Joab neřekl více ničeho, až byli za Greenwichem, a pak přišel na 

záď člunu a usedl na bobek k bezvědomé dívce.
„Jak vypadá – na pohled?“ ptal se. „Nemohl jsem ji vidět ve tmě.“
„Dost hezká,“ řekl Colley a slyšel, jak si Joab bručí něco pro sebe.
„Co jste řekl?“
„Nevím… Chtěl bych, aby nešla s námi. Starý je blázen, kde jde 

o ženské.“
„Já jdu s sebou,“ řekl Colley.
„Jdete?“ zněla odpověď – spíše nežli otázka. Colley se pokoušel 

dostat z něho nějaké podrobnosti o lodi; jaká opatření byla vyko-
nána k jeho umístění.

„Zeptejte se raději starého,“ zněla opatrná odpověď. „Mluvil s tím 
chlapíkem včera či předevčírem.“

„Mluvil s knížetem?“ ptal se Colley překvapeně.
„Ne, s tím ne – s jiným chlapíkem.“
Se sekretářem nejspíše, myslil si Colley.
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„Má svoje rozkazy – ať jsou, jaké jsou… Nekladu nikdy otázek 
a pak neslyším žádné lži. To jediné, co vám mohu říci o tom, je, že 
bych chtěl, aby s námi nešla. Starý je velmi divný s ženskými – jsou-li 
hezké,“ dodal po pomlčce.

Poprvé za celý večer počal Warrington cítit stísněně. Nestaral se 
přespříliš o bezpečnost anebo nebezpečí pro dívku, jejíž hlava leže-
la na jeho koleně. To ho nikterak neznepokojovalo. Jaký bude život 
na té lodi ve společnosti surovce kapitána, který byl „velmi divným 
o ženských“? Přál si, aby se byl nikdy nedotkl této záležitosti. Snad 
by se konečně mohl dostat z toho, aby musil do Indie s tou lodí. 
Mohou proň být rozkazy na lodi. A doufal ze srdce, že budou.

Byla skoro jedna hodina, když Joab, vyhlížející z přídy, poslal na 
záď vzkaz, že je „Hezká Anda“ na dohled. Bylo na ní jediné nejasné 
světlo, a pokud mohli vidět, blížíce se od zádi, nebylo žádného 
osvětlení; aby jim pomohlo vzhůru po rezivém boku.

Bručivý hlas z paluby na ně zavolal.
„Jsi to ty, Joabe?“
„Ano, starý!“
„Dostali jste ji?“
„Ano!“
„Přivaž člun. Přijď nahoru! Sammy!“
„Ano, pane?“
Druhým členem posádky byl podle hlasu a výslovnosti patrně 

černoch.
„Otoč provaz okolo té ženské.“
Něco spadlo s plesknutím na lodici a Colley zdvihl dívku, aby 

mohl černoch uvázat kličku kolem jejího pasu.
„Udělal pevně, pane!“ řekl černoch.
„Spí, ne? Omámena?“ ptal se Eli.
„Ano,“ řekl Colley a díval se, jak byla štíhlá postava vytahována 

vzhůru po lodním boku, když byla lodní přída uvázána k žebříku.
„A teď pojďte nahoru vy!“
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Colley se chytil provazu a počal pracně stoupat. Měl jednu paži 
přes brlení a zdvihal nohu za ní, když slyšel Eliho Bosse.

„Nechoďte ještě na palubu.“
Nebylo světla, aby viděl jeho tváře, ale Colley Warrington zachy-

til pach lihovinou nasyceného dechu.
„Zůstaňte minutu, kde jste.“
„Proč?“ ptal se Colley, chytaje se oběma rukama zábradlí.
„Protože vám to povídám!“ odbroukl Eli Boss. „Je příliš mnoho 

lidí na lodi už tak.“
Colley Warrington spíše cítil, nežli viděl mávnutí lodnickým 

bodcem. A sehnul se, ale ne dosti brzy. Něco ho praštilo po hlavě 
a drtivá bolest úderu přiměla pustit se a on spadl jako kámen do 
řeky. Chlad vody jej na okamžik oživil. Mávl divoce pažemi a jeho 
ruka chytila slizký řetěz, jehož se držel s úporností smrti. Cítil tep-
lou krev tekoucí mu po tváři, ale zaťav zuby, vytáhl se rukou za 
rukou po řetěze vzhůru. Námaha byla nesnesitelnou. Při každém 
pohybu cítil bolestnou touhu pustit se a nalézt klid a pokoj od bo-
lesti v hlubině řeky.

Rikisivi to udělal; jeho starý kousek – odstraňování důkazů… Eli 
Boss by se jinak nikdy neodvážil. Musí zůstat na živu.

Vydrápal se vzhůru, chopil se kusu drátu a cítil, jak mu rozdírá 
ruce. Sáhl výše a chytil tyč zábradlí. A napínaje poslední trochu 
zbývající síly, vydrápal se a vytáhl na palubu, kde okamžitě omdlel.

To byl příběh, jejž teď vyprávěl.

* * *

Graham Hallowell naslouchal v němém úděsu.
„Hope Joynerová je zde?“ řekl. „Vy prase!“
„Ukryjte mne! Musíte mne skrýt!“ Colleyovi cvakaly zuby stra-

chem a chladem. Bílá, krví potřísněná tvář byla příšerná na pohled: 
„On mne zabije… a zabije vás také, Hallowelle!“
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V chodbě zazněl krok a Graham přemýšlel rychle. Pod postelí 
byla dlouhá zásuvka, po celé její délce. Bylo to místo k úschově po-
třeb, a bylo prázdné. Nešťastný Colley se položil dovnitř a odvalil se 
z dohledu, a pokrývka byla sotva narovnána přes něj, když se dveře 
otevřely a Eli Boss vešel dovnitř.

„Máte svůj koks v pořádku, eh?“ ptal se, hledě na pokladnu, a při-
pomněl tak Grahamovi, že zdánlivým účelem jeho cesty je dovoz 
kokainu do Indie. „Myslil jsem, že budete mít spolucestujícího, 
chlapíka jménem Colley. Nějak – ale musil se vrátit nazpět. Máte 
všechno, co potřebujete?“

Grahamovo ruční zavazadlo leželo na posteli.
„Najdete místo k uložení toho pod postelí. Je to vše, co máte?“
„Je to vše, co potřebuji,“ řekl Graham.
Když se kapitán obrátil k odchodu, dostal Graham nápad.
„Chtěl bych mít pistoli,“ řekl.
Starý muž se otočil a jeho oči vypadaly jako úzké štěrbiny v opilé 

tváři.
„Chtěl byste pistoli, eh? A nač potřebujete pistoli, co?“
„Mohla by být prospěšná,“ řekl Graham chladně.
„A nemáte žádnou?“ Bez dalších okolků veliká jeho ruka ohma-

távala Grahamovu zadní kapsu, hledajíc zbraň. „Hu! Myslil jsem, že 
máte nějakou,“ řekl a v jeho hadích očích zableskl se jen tak zrovna 
postřehnutelný záblesk spokojenosti. „My nepotřebujeme žádné 
pistole na téhle lodi, pane! Nikdo nepřijde na palubu a nikdo vám 
neublíží. Jsme už venku z řeky.“ Zpráva byla zbytečná, neboť „Hezká 
Anda“ se kolébala a zmítala ve vlnách Severního moře.

Kapitán vyšel a zapráskl za sebou dveře. Dupot jeho těžkých bot 
zněl slaběji a slaběji. Graham šel rychle k posteli, a odemknuv za-
vazadlo, prohlédl je. Byl patrně učiněn pokus o jeho otevření, viděl 
to podle škrábotin na zámku, ale pokus skončil s nezdarem, neboť 
zámky byly znamenité a on si tuto brašnu vybral právě kvůli nim. 
Zamkl dveře kabiny, nežli odemkl kožené víko a vyňal dlouhý brow-
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ning a balíček patron, jejž si vzal s sebou. Nabiv pistoli a vsunuv ji 
do levé náprsní kapsy, cítil se trochu volnějším na duchu. Potom si 
vzpomněl na Colleyho Warringtona, dusícího se dole v bednovité 
zásuvce, a šel mu pomoci.

Colley byl blízek omdlení, když jej vytáhl na podlahu.
„Slyšel jste ho?“
Colley zavrtěl hlavou, neschopen promluvit.
„Řekl mi, že jste se vrátil na břeh. A teď mi povězte, kde je Hope 

Joynerová.“
„Nevím – někde na lodi. Vzali ji na palubu, nežli mne srazili dolů.“
„Jak jste ji dostal sem? Nu, nebudu se teď na to ptát. Ale vy mi 

to povíte, Colley, a u boha! Stane-li se tomu děvčeti něco, je pro vás 
jediné útočiště – a to je Eli Boss!“

Provedl rychlou prohlídku kabiny, zkusil kliku dveří v jedné 
z příčných stěn a shledal, že vedou do malinké kabiny. Eli mu slíbil 
koupelnu a držel slovo. Byla tu roztrhaná hadice houpající se od 
jakéhosi kohoutu a stará truhla. Jinak byla místnost prázdná. Měla 
výhodu, že neměla spojení s chodbou ani jiného vchodu krom toho, 
jenž vedl do „bytu“ Grahama Hallowella.

„Jděte tam dovnitř. Tady máte ručník. Můžete mít dvě pokrývky 
a jeden z těchhle polštářů. Myslím, že budete pro tuto noc v bezpečí, 
zavřu-li vás tam.“

„Dejte mi trochu vody!“ vydechl bídník a Graham mu podal z po-
lice láhev vody.

S pistolí v kapse vyšel Graham ven do chodby a zamkl za sebou 
dveře, aby šel nejistým krokem ven na volný vzduch. „Hezká Anda“ 
skákala a házela sebou v poloviční vichřici, jež přeskočila dolů ze 
severovýchodu. Na pravém boku v zádi viděl obrubu kmitavých 
světel a hádal, že to jsou nějaké přímořské lázně. Stál u zábradlí, 
drže se tyče, aby se uchránil, že bude při každém skoku staré lodi 
sražen na palubu, když Eli Boss sešel hřmotně z horní paluby na 
dolní, kde Graham byl.
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„Vy jděte do postele!“ řekl hrubě. „Já nepotřebuji nikoho venku 
v noci.“

S paží otočenou kolem podpěrné tyče zábradlí obrátil se Graham 
k němu.

„Já půjdu do postele, až se mi bude chtít,“ řekl bez rozčilení. 
„Rozumíte tomu, Bosse? A poslyšte!“ Nežli se mohl veliký muž 
vzpamatovat z překvapeného údivu, pokračoval: „Já s vámi jedu 
jako cestující. Vy jste dobře zaplacen za vše, co činíte, a část vašeho 
platu je za zdvořilost. Já jsem vyšel z Dartmooru – snad jste o tom 
nevěděl – a v Dartmooru jsou lvi, proti kterým byste mohl vypadat 
jako králík. Vpravte si tu myšlenku do své konstituce, starý pane!“

Jeho ruka svírala pažbu browningu, ale Eli Boss o tom nevěděl. 
Vyzývavý, surový lodník byl „přikryt“ – ne snad nějakým úkazem 
hmotné převahy, ale hlasem muže, který byl kdysi gentlemanem.

„Nebudeme se spolu hádat, pane,“ řekl skoro pokorně. „Chce-li 
se vám trochu čerstvého vzduchu, máte ho mít! Nepleťte se do věcí 
mně a já se do nich nebudu plést vám!“

„Já se budu plést do toho, do čeho se mi chce,“ řekl Graham. „Vaší 
věcí jest, abyste řídil tuto loď do daného přístavu – to je vaší věcí 
a úlohou. A pokud to budete dělat, nebude se vám nikdo do toho 
plést. – Na lodi je děvče, kapitáne Bosse, a já mám rozkaz, abych na 
ni dohlédl. To je zase moje věc a moje úloha, a budete-li se mi do 
toho plést, bude vás to mrzet.“

Eli Boss otevřel ústa, aby něco řekl, rozmyslil si to a šel, klopý-
taje vzhůru po žebříku na svoje místo, jež bylo na velicím můstku 
„Hezké Andy“.
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Kapitola XIX

Byl to Bobbie, jenž nalezl Dicka Hallowella, ležícího schouleně 
u vnitřní zdi malé bašty. Byl v bezvědomí a Bobbie jej zdvihl na 
rameno a odnesl ho zpátky do strážnice a položil ho na jeden 
z prkenných „kavalců“, zatímco mužstvo stráže se rozběhlo hledat 
lékaře a plukovníka.

Plukovník Ruislip dosud neulehl. Seděl v pokoji, čekaje na návrat 
své ženy, když přišel voják se zprávou, a byl u Dicka, ještě nežli 
přišel lékař. A teď slyšel od strážmistra podivný příběh o třech omá-
mených hlídkách. Trvalo ještě několik minut, nežli seržant zevní 
stráže nalezl čtvrtou hlídku na nábřeží.

Podivno dost, loupež sama nebyla hned objevena. Neboť zloděj 
chladnokrevně zamkl zevní dveře, nežli prchl se svou kořistí.

„Ale šli za korunovačními klenoty, to je jisto! Můj bože, jaká hroz-
ná věc se to mohla stát!“ Svlékli Dickovi plášť a kabátec a teď tu 
ležel, bílý a tichý, a čtyři hlídky ležely na zemi ve stejně zlém stavu. 
Lékař, válečný veterán, přišel ve chvíli a provedl krátkou prohlídku.

„Nějaký plyn,“ řekl, očichávaje kabátec, a šel prohlédnout ne-
šťastné gardisty, z nichž jeden přicházel k sobě za pomoci mokré 
houby, jíž mu otírali tvář.

Od něho se dověděli příběh o důstojníku a čokoládě.
„Nebyl to ovšem Dick,“ řekl Bobbie rychle. „Byl to ten chlap, 

kterého jsem také za něj považoval. Nějakým způsobem se mu 
podařilo vstoupit na Dickovo místo. Bůh ví jak.“

Vyptával se na strážmistra gardy a slyšel od vojína o lehkém 
šustivém zvuku, jejž slyšel cestou.

„… a tu mě důstojník okřikl, abych hleděl kupředu,“ řekl muž.
„To byl okamžik, kdy se to stalo!“ usoudil Bobbie.
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Plukovník si zavolal bubeníka stráže. „Zabubnujte Shromáždění,“ 
řekl; a Bobbymu: „Převezměte stráž, dokud nebudete vystřídán. 
Zdvojnásobte všechny hlídky. Nikdo nesmí vstoupit do Toweru 
anebo z něho odejít mimo můj přímý rozkaz.“

Sešel dolů po schodech, velmi znepokojený člověk, a směřoval ke 
svému bytu, rozvažuje, kterému členu vlády má telefonovat, když 
slyšel volat své jméno, a obrátiv se viděl ženskou postavu jdoucí 
k němu. Byla to jeho žena.

„Co se stalo, Johne?“
„Pojď se mnou, povím ti to!“
Když spolu šli k domovu, vykládal jí, co se stalo.
„Královské klenoty?“ vydechla. „To snad ne! To je nemožné!“
„Doufám tak,“ řekl chmurně. „Zvíme to v několika minutách, až 

přijde státní pokladní!“ 
Břeskný hlas trubky svolávající celou posádku rozlehl se tmou, 

a nežli došel plukovník k domu, viděl světla vyskakovat v kasárnách 
i v obydlích důstojníků.

„Kde jsi byla, má drahá – a proč tak pozdě?“ Nebylo jeho zvykem 
klást podobné otázky takovýmto ostrým tónem. A ještě neobvyk-
lejším bylo, aby mu lady Cynthia odpověděla tak mírně.

„Byla jsem na obědě s někým, koho jsem neviděla po dvacet let,“ 
řekla. „Byla to docela soukromá věc a byla bych raději, kdyby ses 
mne neptal na více.“

Plukovník byl příliš udiven, nežli aby odpověděl. Telefonoval 
a pohlédl přitom ke své ženě a byl překvapen změnou, kterou spat-
řil v její tváři. Vypadala staře a vyčerpaně. Měla temné kruhy pod 
očima a všechno to vzezření skoro drzého sebevědomí, které tak 
dobře znal, zdálo se, že vyprchalo z její tváře zároveň s její barvou.

Provedl svoje hlášení, šel do svého pokoje a oblékl uniformu. 
Lady Cynthia stála v síni jako přimražená socha a hleděla, jak se-
stupuje ze schodů, zapínaje si opasek s mečem. Náměstí bylo teď 
plno mužů. Když vyšel plukovník ze svého obydlí, slyšel bušení 
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ručničních pažeb a ostré povely důstojníků. Přecházel přes náměstí, 
když jej dohonil adjutant.

„Oh, to jste vy, Ferraby?“ řekl plukovník nemístně. „Potřebuji dva-
cet mužů a dva důstojníky k zesílení stráží. Ostatní zůstanou stát.“

Došel do strážnice v tutéž chvíli jako zástupce státního poklad-
níka a nejstarší dozorce a spolu otevřeli dveře Wakefieldské věže 
a vstoupili dovnitř. Zástupce šel první po schodech, a když slyšel 
jeho výkřik, cítil plukovník, jak mu klesá srdce.

„Pancéřové dveře jsou otevřeny!“
Šli za zástupcem do klenotní síně. Jediný pohled na ústřední 

skříň postačil. Závěsné dveře byly nahoře, ale všechny klenoty až na 
druhou korunu byly nedotknuty. Nebylo známky vloupání. Zloději 
patrně znali tajemství, jak se dveře otevírají a zavírají.

Scotland Yard byl první, kdo byl zpraven o události, a když 
opouštěl Wakefieldskou věž, byl plukovník zavolán, aby vpustil 
první vůz s detektivy, kteří přišli z hlavního stanu. Dal potřebné 
svolení a vrátil se na strážnici.

Dick Hallowell byl v důstojnickém pokoji, sedě v lenošce. Vypadal 
dosud vyhuble a roztřeseně, ale zdálo se, že netrpí žádnými příliš 
zlými následky útoku.

„Nevím, co se přihodilo,“ řekl. „Pamatuji se jen, že jsem pocítil 
zápach nějakého ztuchlého vzduchu, který jako by mně byl fouknut 
do tváře, a pak jsem asi omdlel. Hrozně směšná věc, udělat něco 
takového.“

Pohlédl na plukovníkovu vážnou tvář.
„Co se stalo, pane?“ ptal se.
„Část korunních klenotů byla uloupena,“ řekl plukovník.
Na zlomek okamžiku myslil Dick Hallowell, že je pod vlivem 

ošklivého snu. Přejel si rukou oči, jako by se chtěl ubezpečit, že bdí.
„Druhá koruna je pryč,“ řekl plukovník. „Někdo vás srazil a od-

stranil a jeden z těch lotrů, patrně oblečený v uniformu gardového 
důstojníka, zaujal vaše místo.“
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„Koruna!“ Dick s námahou vstal a opřel se o kraj stolu. „Kdo – kdo 
zaujal moje místo?“ 

Otázka byla pronesena k Bobbymu.
„Nevím!“ Bobbie Logfellow nepohlédl příteli do očí. „Nejsem si 

jist, že bych ho byl poznal. Bylo velmi tma –“
„Slyšel jsi jeho hlas?“ ptal se Dick pokojně.
„Ano, slyšel jsem jeho hlas.“
Smrtelné ticho – až je přerušil Dick.
„Byl to ovšem Graham, že?“
Bobbie neodpověděl.
„Graham! Naše hlasy jsou téměř stejny, ale ty bys rozeznal roz-

díl – což nezvonil poplašný zvonek ve strážnici?“
V rozčilení chvíle i plukovník úplně zapomněl na poplašné 

zvonky. Strážmistr byl zavolán a odpověděl velmi určitě:
„Ne, pane, nezazněl vůbec žádný poplach.“
Vrchní dozorce sděloval totéž. Ale byl to Bobbie Longfellow, který 

nalezl prosté rozluštění záhady. Pomocí žebříku prohlédl zvonek ve 
strážnici a na první pohled viděl příčinu. Kladívko bylo z kovového 
kroužku na konci ocelové tyčky, dosti podobno obrácenému kyva-
dlu. Tyčka byla uříznuta těsně u osy, na které se pohybovala, a osa 
byla pevně držena malými dřevěnými klínky. Jiné poplašné zvonky 
byly nalezeny ve stejném stavu. Bylo jasno jako den, co se stalo. 
Úřední návštěva ohledací komise, ačkoliv měl inspektor veškeré 
legitimační průkazy, byla jenom částí celého kousku. „Inspektor“ 
šel od zvonku ke zvonku a vypnul je všechny z činnosti.

Dick Hallowell nebyl překvapen; když byl vystřídán jiným dů-
stojníkem a zvěděl, po pokojné rozmluvě s adjutantem, že je „zatčen 
na svobodě“. To bylo nezbytnou formalitou. Měl velení stráže ve 
chvíli, kdy byl velký klenot uloupen, a musí převzít svoji zodpo-
vědnost. Šel do svého domu s bolestí v duši a s velmi unaveným 
tělem, a krátce potom přišel k němu Bobbie Longfellow.
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„Myslím, že není mnoho pochybností o tom, zdali mám, anebo 
nemám opustit armádu,“ řekl Dick pochmurně. „Po téhle události 
budu šťasten, nechají-li mne prostě vzdát se svého místa!“ A pak 
odehnal ošklivou vyhlídku unaveným mávnutím. „Mluvils s Hope?“

Bobbie potřásl hlavou.
„Nebyla doma. Šla na nějakou návštěvu a nevrátila se, když jsem 

odcházel.“
„V kolik hodin jsi odešel?“
Bobbie vzpomínal.
„Moje poslední návštěva byla v jednu hodinu. Noční vrátný mi 

řekl, že se dosud nevrátila, a já byl tak rozmrzen, že jsem šel nahoru, 
abych se přesvědčil.“

„A nevrátila se?“ ptal se Dick znepokojeně.
„Ne,“ řekl Bobbie. „Byl jsem tím opravdu poplašen. Opravdu, mlu-

vil jsem o tom právě s tebou, jak jsem si myslil, když jsem zahlédl –,“ 
zaváhal trochu.

„Grahama,“ řekl Dick klidně.
„Myslím, že to byl Graham.“ Bobie byl opatrný. „Ale nemohl bych 

na to přísahat.“
Dick Hallowell pohlédl na hodinky. Bylo několik minut po druhé 

hodině. Vzal telefon a volal číslo.
„Lituji, pane,“ řekl hlas telefonistův. „Máme rozkaz nepouštět 

dnes v noci žádné hovory z Toweru.“
Oba muži pohlédli na sebe. Na okamžik zapomněl Dick Hallowell 

na svou vlastní nesnáz a na tragický stín vržený do svého života, 
v úzkosti a strachu o dívku.

„Není nic přespříliš divného, že je tak dlouho z domu,“ řekl ne-
volně. „Nejspíše někde tančí.“

„Nebyla oblečena k tanci,“ vyhrkl Bobbie a dodal chvatně: „Snad 
zůstala u někoho přes noc.“

Dick zavrtěl hlavou.
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„Myslíš, že bys mohl vyjít z Toweru, Bobbie?“ ptal se rychle. „Já 
jsem ve volném vězení a nemohu ven.“

Bobbie hleděl zamyšleně.
„Počkej, až se převléknu,“ řekl a zmizel do svého pokoje. Když se 

za deset minut vrátil, byl v uniformě.
„Jdu se hlásit k plukovníkovi, a naleznu-li nějaký důvod k opuštění 

tohohle vězení, chytnu se ho.“
Záminka byla proň obstarána, neboť sotva přistoupil ke kroužku 

vzrušených úředníků, který se sešel v důstojnické strážnici, zatáhl 
jej plukovník Ruislip stranou.

„Ministr války není v Londýně,“ řekl mu tichým hlasem. „Ale 
státní podtajemník byl u telefonu a žádal mne, abych mu poslal dů-
stojníka se všemi známými fakty, aby měl materiál pro odpověď ve 
sněmovně poslanců zítra. Jděte tam a promluvte s ním, Longfellowe. 
Zde jsou jména hlídek, které byly omámeny, přibližná chvíle a jejich 
prohlášení. Budete mu moci vysvětlit praxi zachovávanou v Toweru 
a strážní soustavu, kterou zde máme. Opravdu, vy mu můžete nej-
lépe dát všechny informace, kterých potřebuje.“

„Kde bydlí, pane?“
A tu se ukázal zázrak.
„Má byt v Devonshireském dvoře – což je štěstím.“
Bobbie si opravdu myslil, že to je opravdu velké štěstí. Neměl 

možnosti, aby se vrátil promluvit s Dickem, ale načmáral lístek 
a poslal mu ho po ordonanci.

Byl mu dán k dispozici jeden z policejních vozů a Bobbie letěl 
přes Eastcheap, kde se začaly shromažďovat první billingsgatské 
nákladní vozy, a za méně nežli za čtvrt hodiny byl ve vstupní 
síni Dvora. Jeho první otázka netýkala se nikterak státního pod-
tajemníka války.

Vrátný zatřásl hlavou.
„Ne, pane, ta mladá dáma dosud nepřišla. Její komorná mluví 

o tom, že by se to mělo oznámit policii.“
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Bobbymu kleslo srdce. Neboť nějak, v pozadí své mysli, měl pocit, 
že není vše v pořádku s Hope Joynerovou. Jeho znepokojení bylo tak 
veliké, že se obrátil, aby šel ven na Piccadilly, a vzpomněl si teprve tehdy, 
že sem přišel s úředním posláním, když se ho vrátný tázal, zdali přišel 
z Toweru. Zdviž vynesla jej k bytu politikovu, a Bobbie strávil zoufalou 
hodinu, vysvětluje trochu těžko chápajícímu muži středních let události, 
které z hlediska Bobbyho nepotřebovaly vůbec žádného vysvětlování.

„Toto je velmi vážná věc,“ řekl státní podtajemník, již po desáté. 
„Já opravdu nevím, jak na to vláda bude pohlížet. Ani slovo o tom 
všem nesmí se dostat do novin – chápete to?“

„Chápu to, pane,“ řekl Bobby ledově (měl všechno pohrdání vojí-
novo k politikům). „Ale pochopí to také několik set gardistů, asi tak 
sto towerských dělníků a hezká hromádka detektivů?“

Státní podtajemník byl nepropustný pro šípy sarkasmu. Snad mu 
v jeho nejrozčilenější náladě, jíž byl schopen, ani nenapadlo, že by 
se mohl nižší důstojník něčeho podobného dopustit.

„Oznámení bude vydáno novinám, až bude na čase,“ řekl, „ale 
nesmí být povolovány žádné interviewy a vojáci musí být v tom 
směru varováni.“ –

Byl bílý den, nežli byl Bobbie propuštěn. Celou hodinu mařil tla-
chem a s myslí plnou Hope Joynerové, a sotva opustil tajemníkův 
byt, chvátal do bytu dívčina pro poslední zprávy. Nalezl velkookou 
komornou v slzách. Hope se dosud nevrátila a nebylo o ní zpráv. 
Bobbie Longfellow vrátil se do Toweru s těžkým srdcem, a podav 
zprávu svému veliteli, letěl rovnou do Dickova bytu.

Nalezl Dicka spícího v posteli. Ale cvakot kliky jej probudil a Dick 
byl okamžitě na nohou.

„Nuže?“ ptal se a Bobbie mu velmi krátce pověděl vše, co věděl 
o dívčině zmizení. Dick Hallowell naslouchal s vážnou tváří.

„Nevím, jak si to vysvětlit,“ řekl, když mladý důstojník skončil. 
„Je tak trochu možnosti, že odjela z města, ačkoliv by to byla dojista 
řekla své komorné.“
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Přecházel sem a tam po dlouhém pokoji s bradou na hrudi 
a unavený Bobbie, natažen v hluboké lenošce, střídavě pokyvoval 
v dřímotě a zíval. Náhle jeho přítel stanul.

„Bobbie,“ řekl, „nevíš, byl-li zákaz telefonovat zrušen?“
„Ano,“ řekl Bobbie opět úplně čilý. „Chtěl jsem ti to říci. Důstojníci 

mohou telefonovat. Vůbec, pokud vím, může telefonovat kdokoliv.“
Nevěděl, že v tu chvíli, jakmile detektivové přišli do Toweru, byla 

všechna omezení telefonu zrušena. Tři zkušení muži byli posláni do 
centrály, aby vyslechli všechny hovory.

„Zavolám Dianu,“ řekl Dick, obraceje listy telefonního seznamu.
„Dianu?“ divil se Bobbie, otevíraje ze široka oči. „Myslíš, že by 

to mohla vědět?“
„Mohla by vědět – něco!“
„Ale což kdyby mluvila o Grahamovi?“
Dick přeťal tuto námitku.
„Já jsem již řekl policii, že mužem, který sehrál moji osobnost, byl 

podle mého mínění můj bratr,“ řekl pokojně. „Neřekl jsem jim niče-
ho o Dianě, protože neznám přesně jejich vzájemný poměr. Mám 
cosi jako myšlenku, ale mohu se velmi mýlit – že se s ní Graham 
oženil po tom – po té nesnázi. Že byli milenci i v době, kdy byla se 
mnou zasnoubena, zvěděl jsem ke své žalosti včas.“ 

Zavolal Dianino číslo a bylo příznačno, že se mu její hlas ozval 
téměř okamžitě.

„Dick Hallowell mluví… Diano, nevíte, co se stalo s Hope Joy-
nerovou?“

Otázka ji patrně zarazila, protože trvalo chvilku, nežli odpo-
věděla, a když promluvila, bylo její překvapení nad pochybnost 
opravdové.

„Hope Joynerová? Já nevím – proč? Copak se jí stalo?“
„Odešla včera večer ze svého bytu a od té doby o ní není zprávy,“ 

řekl Dick. „Diano, jste si jista? –“
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„Ovšem, že jsem si jista. Jaký to nesmysl. Já ji vůbec neviděla. 
Proč se vůbec ptáte zrovna mne?“ Pomlčka. „Je něco velmi v ne-
pořádku v Toweru?“

Nemluvila teď o Hope. Byl si tím jist.
„Kde je Graham?“ optal se místo odpovědi. A její odpověď přišla 

trochu příliš rychle.
„Neviděla jsem ho od předevčírka – proč?“ A pak hned zase: „Co 

se stalo? Proč jste tak velmi časně vzhůru?“
„Nemohu vám to říci. Diano, neučinila byste něco pro mne? Jděte 

do Devonshirského dvora a podívejte se, je-li nějaká lidská možnost 
nalézt její stopu.“

Rozvažovala o této žádosti, nežli na ni odpověděla.
„Ano, Dicku, udělám to. – Proč jste se ptal na Grahama? Je snad 

v – v nějaké nesnázi?“
„Nevím jistě,“ odpověděl jí. „Zavolejte na mne, budete-li moci 

nalézt něco o Hope.“
Novináři byli již v Toweru, ale ani nejpozdnější ranní vydání 

neměly ani slova o celé události. O deváté hodině ranní byla ko-
nána porada v plukovníkově pokoji, jíž byl Dick přítomen. Jeden 
z vojenských náčelníků ministerstva války přijel z venkova z dovo-
lené a prohlédl již sebraná a roztříděná fakta.

„Není nejmenšího důvodu, proč by měl sir Richard být v zatčení 
i jen na svobodě,“ řekl. „Je-li vůbec něco jasnějšího než to ostatní, je 
to to, že byl právě tak jednou z obětí jako jeho čtyři hlídky.“

Dick zvěděl, že člun, který přivezl lupiče k Toweru, byl nalezen 
volně plovoucí po Temži. Místo, kde přistáli, bylo zjištěno policis-
tou, který za ranních hodin viděl odjíždět tři autodrožky a sdělil 
tyto neobvyklé okolnosti. Jiná, a jak policie na to hleděla, velmi 
důležitá stopa, byla objevena. Večer před událostí byl na jednom 
ze soukromých letišť najat aeroplán, aby byl pohotově k odletu 
s rozedněním pro nepřetržitý let do Irska. Za prvního světla dne 
přijelo auto, z něhož vystoupil muž, nesoucí veliké zavazadlo. Udal 
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svoje jméno jako „Thompson“ a stroj s ním odletěl ihned a přistál 
v Curragh, kde čekalo jiné auto, aby odvezlo cestujícího neznámo 
kam. Důležitější bylo, že tajemný cestující zanechal po sobě tobolku 
s menším obnosem peněz a s modrotiskovým plánem londýnského 
Toweru a jakýmisi značkami, nesrozumitelnými pro irskou policii.

„Vypadá to skoro,“ řekl inspektor Wills, který byl přítomen po-
radě, „jako by to byl náš ptáček. Vůz, který přijel do Croydonu, od-
povídá jednomu ze tří, které odjely od nábřeží. Vyzvali jsme irskou 
policii, aby nám poslali ten plán aeroplánem, a bude za nedlouho 
v našich rukou. Může to ovšem být také návnada, určená, aby nás 
svedla ze stopy. Z druhé strany je Irsko jednou z nemnoha zemí, kam 
možno čekat, že zloději prchnou – v nynějších irských nejistotách.“

Pravdou bylo však, že bylo v Irsku právě tou dobou neobvyklé 
ticho, ale pro průměrného Angličana je Irsko zemí neustálého ne-
klidu.

Co mátlo policii, byla okolnost, že se zloději nedotkli ostatních 
korunních klenotů. Byly tam věci nesmírné ceny a lehko odnesi-
telné, ale lupiči se spokojili jedinou korunou, která byla sice ne-
smírně drahocenná, ale také měla největší cenu historickou.

Jiným objevem byl nález malého ocelového válce obsahujícího 
plyn neznámé povahy a pokusy, které bylo možno provést, ukázaly 
nad pochybnost, že to byl přístroj, jehož lupiči užili k přemožení 
Dicka a nešťastných hlídek.

Bylo jedenáct hodin a Dick se pokoušel pojíst zpožděnou sní-
dani, když zazvonil zvonek telefonu. Byla to Diana a její hlas zněl 
pronikavě a rozčileně.

„Jste to vy, Dicku…? Můžete mi říci něco – o Grahamovi?“
„Nic,“ odpověděl.
Nežli mohly jeho rty vyslovit jakou otázku, pokračovala:
„Nemohu zvědět ničeho o Hope. Odešla poslední noci a nevrátila 

se… a, Dicku, Colley Warrington zmizel.“
Plný význam této zprávy neobjevil se mu ihned.
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„Colley Warrington?“
„Ano – ano, ano –“ mluvila netrpělivě. „Nerozumíte? Zajímal se 

poslední dobou neobyčejně o Hope. Nemohu vám říci více. Jsem 
ustarána na smrt!“

„Ale co s tím má co dělat Colley Warrington?“ ptal se.
„Dicku – chtěl ji pro někoho –,“ její hlas zněl skoro jako nářek. 

„Nechápete? Někdo byl velmi posedlým po Hope!“
„Kishlastan?“ optal se rychle a zbledl.
„Nemohu vám říci kdo – já jsem to tak zmotala. Já jsem zrovna 

šílená starostí.“
A pak náhle odzvonila. Pokusil se zavolat ji opět, ale nedostalo se 

mu odpovědi, a uhodl, že prostě položila přijímač na stůl, což bylo 
jejím obvyklým rozmrzujícím kouskem.

Kishlastan! Obraz, který si sestavil v mysli, uvedl jeho mozek 
do víru. Zavolal centrálu a žádal, aby byl spojen s hotelem, ačkoliv 
si myslil, že kníže již asi opustil Londýn. A bylo mu to z hotelu po-
tvrzeno.

„Jeho Jasnost,“ hlásil zřízenec, „opustil před týdnem Londýn – na 
‚Poltě‘.“
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Kapitola XX

Když plukovník Ruislip přinesl své ženě novinu, že byl sir Richard 
Hallowell zproštěn všeho zatčení, nabyla lady Cynthia opět trochu 
své obvyklé mysli.

„Ti blázni!“ bouřila. „To je jisté, že byl v tom! Až po krk v tom 
byl! Proč byla Diana včera večer tady? Jeho stará láska? Já jí nikdy 
nepozvala. Musila vědět –“

Odmlčela se náhle.
„Musila vědět, že jdeš z domu. Jak to mohla vědět? S kým jsi 

obědvala?“
„Řekl jsi jí něco o korunních klenotech anebo o Toweru?“ Vyhnula 

se obratně otázce. „Vzpomínej, Johne.“
„Dianě?“ Zamračil se. „Co bych jí říkal… U ďábla! Ano! Řekl! 

Pověděl jsem jí průchodní heslo!“
„Ach!“ Lady Cynthia opřela se nazad s vítězoslavným úsměvem. 

„Nevidíš, že byla v tom spiknutí také? Proč zvolila zrovna noc, kdy 
byl Dick Hallowell na stráži?“

„S kým jsi jedla včera večer?“ optal se plukovník pokojně a ten-
tokráte nebylo žádného vyhnutí této otázce.

„Povím ti pravdu, Johne,“ řekla. „Nejedla jsem s nikým! Někdo – 
kdo znal mého otce a mého nebožtíka muže – žádal mne, abych se 
s ním sešla, a řekl mi, že to je velmi naléhavé. Jako blázen jsem šla, 
čekajíc, že se vrátím nejdéle za dvě hodiny. Osoba, s kterou jsem 
se měla setkat, nebyla – nebyla v restauraci, ale nechala mi tam 
zprávu, žádajíc mne, abych jen pojedla, a že přijde později. Čekala 
jsem až do půl desáté, a pak přišla nová zpráva, oznamující, že 
onemocněl a žádá mne, abych laskavě přišla k němu. Šla jsem do – 
do jeho domu a byla jsem uvedena do návštěvny a vyzvána, abych 
počkala. Ale nikdo nepřišel a já se za chvíli rozhodla, že se vrátím do 
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Toweru. A tu jsem shledala, že jsou dveře zamčeny. Zkoušela jsem 
kliku a pode dveřmi byl prostrčen kus papíru s několika slovy – 
abych nepůsobila nesnáz, sice že –“

Nepověděla, čím jí bylo vyhrožováno.
„Věděl něco o tobě, něco z minulosti?“ řekl plukovník tichým 

hlasem.
Přikývla.
„A vyhrožoval, že to učiní známým, jestliže –?“
„Ano, je to tak. Žádáš ode mne, abych ti řekla, co to je?“
Zatřásl hlavou.
„Myslím, že to vím, Cynthie,“ řekl. „Já nejsem zrovna docela 

hlupákem, a když jsme se vzali, slyšel jsem věci, ale myslil jsem si, 
že bude nejlépe pro nás oba, nebudeme-li mluvit o minulosti. Přál 
bych si, aby ses mi byla svěřila.“

Vzdychla zhluboka.
„Chtěla bych, abych byla uhodla, že víš!“ řekla.
„Nevidělas ho?“
Potřásla hlavou.
„O jedné hodině byly dveře otevřeny a já vyšla z bytu, aniž bych 

spatřila živé duše.“
Plukovník si nacpal dýmku a zapálil si rukou, která se trochu 

chvěla, a nepromluvil, pokud nevyfoukl ke stropu oblak dýmu.
„Nechtěla bys mi říci jeho jméno?“
Učinila zoufalý posuněk.
„Nebyl bys o nic moudřejším, kdybych ti to řekla,“ odpověděla. 

„Byl to muž, kterého jsem znala, když jsem byla mladým děvčetem. 
Divoký, tajemný, nevázaný člověk. Můj otec říkal, že to je zlosyn, a já 
myslím, že byl opravdu. Měl vždycky velmi mnoho peněz, žil jako 
velký pán, ale kolovaly o něm velmi podivné historky, i tehdy, když 
byl ještě v Oxfordu.“

Plukovník jí položil ruku na rameno.
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„Ubohá stará duše!“ řekl trochu chraptivě a bylo potřebí jenom 
toho, aby se ledová žena rozplynula v slzách, a v příští chvíli 
vzdychala a plakala na jeho hrudi.

* * *

Byl-li v nočním dramatu některý herec, který byl na pohled úplně 
nezmaten a nezneklidněn událostmi, známými i neznámými, doha-
dovanými i netušenými, byl to Tygr Trayne. O jedenácté hodině usedl 
k snídani s novinami opřenými o stojánek s octem a s brýlemi na nose. 
Káva byla trochu nechutná, stěžoval si muži, který ho obsluhoval. Měl 
také trochu kritiky o špinavé skvrnce, která nebyla odstraněna z jeho 
kalhot. Zajímal se opravdu hlavně jenom o drobné zlosti života. Sluha 
mu přinesl krabici doutníků a on si s velkou pečlivostí vybral jeden 
z nich. Opřev se nazad do křesla, kouřil pohodlně, projížděje zrakem 
pomalu po sloupci zpráv z peněžní burzy. Kdo by ho byl viděl, byl 
by si myslil, že nemá na světě jiné starosti mimo pohodlí svého těla.

Zazněl slabý cinkot zvonku a sluha vyšel z pokoje a vrátil se, 
zavíraje za sebou dveře.

„Chcete přijmout paní Ollorbyovou, pane?“
Tygr Trayne složil noviny, odložil je, sejmul brýle a vyčistil je 

hedvábným kapesníkem – vše to velmi pomalu a rozvážně.
„Ano, chci přijmout paní Ollorbyovou,“ řekl. „Požádejte ji, aby 

přišla sem.“
Stál zády k mramorovému krbu, s doutníkem v zubech a s šibal-

ským úsměvem v očích, když byla tlustá dáma uvedena do pokoje 
a ponechána s ním o samotě. Paní Ollorbyová vypadala, jako by 
této noci spala v šatech. Její tvář byla trochu špinavá, ale rudější 
než jindy. Její velký nos a vyčnívající brady byly proto ještě trochu 
nápadnější. – Viděl paní Ollorbyovou několikrát, ale nikdy tak ne-
pořádnou, jako byla v tuto chvíli – a měl podezření, že jisté události 
v Toweru nesou vinu na její nespořádanosti.
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„Dobré jitro, paní Ollorbyová; tohle je neočekávané potěšení – 
a jak se daří Hektorovi?“ ptal se jí zdvořile.

„Zrovna jsem ho poslala domů. Ubohý hoch je polomrtev. Všechno 
to veslování po řece uprostřed noci – a já nejsem žádná lehká váha 
k vožení, pane Trayne – a ten déšť a vzrušení a to všechno – divím 
se, že není mrtev docela.“

„Přijměte místo – nechcete?“
Neusmíval se teď. Přítomnost paní Ollorbyové na řece v této noci 

mohla znamenat ztroskotání všech jeho plánů. Znal tuto ženu příliš 
dobře a měl zkušenost s jejími podivnými předmluvami a s její zá-
libou pro obcházení okolo kaše, nežli se vytasila s pravým účelem.

„Je tam sotva počasí na půlnoční výlety loďkou, nemyslíte?“ ptal 
se.

„Není, to máte pravdu,“ řekla paní Ollorbyová, usedajíc, a hledala 
chvíli ve své veliké kabele, nežli nalezla trochu ušpiněný kapesník, 
aby si otřela tvář. „Hektor řekl: ‚Mami, je-li tohleto detektivství, tak 
toho raději nechám.‘ Nemáte potuchy, pane Trayne, jaký je tam silný 
proud, a když jsem projížděla pod Londýnským mostem, myslila 
jsem, že se člun převrhne a že se všichni utopíme. Říkají mi, že tlustí 
lidé plovou sami, ale já bych to nechtěla zkoušet.“

„Copak jste dělala na řece – v noci?“
„To jest, co řekl Hektor,“ přikyvovala paní Ollorbyová. „Řekl: 

K čemu je to, ma? Mají motorovou loďku a my máme jenom pár 
vesel. Chtěla bych, abychom nebyli našli tu veslovací loďku, ale 
byla přivázána ke schůdkům a já jsem naprosto nemohla odolat 
pokušení jít se podívat, kam jeli. Nebylo to tak těžké stopovat je, 
protože Temžská ulice je hezky tmavá ulice, a já jsem byla velmi 
blízko nich, když mluvili o motorové jachtě.“

Trayne se zamračil.
„O motorové jachtě?“
Paní Ollorbyová slavnostně přikyvovala.
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„Podle toho, co říkal, byla dále v řece – uprostřed řeky, a tak jsme 
nemusili veslovat daleko. A pak jsem si myslila, že to je snad pod 
mostem, když jeli tím směrem. Dostali jsme se na břeh až o jedné 
hodině a pak jsme přistáli na přístavišti, kde byli psi a dveře byly 
zavřeny a my nemohli ven, až přišli dnes ráno dělníci. Ale jak jsem 
řekla Hektorovi, já už nesvěřím svůj život takové loďce.“

Tygr Trayne se tiše smál.
„Připadá mně to, paní Ollorbyová, jako byste sledovala hada 

a našla žábu – opravdu, že jste byla na falešné stopě. Ale proč jste 
přišla ke mně?“ 

Věrna svým zásadám, nedala paní Ollorbyová přímé odpovědi.
„Dostala jsem se domů až teprve o sedmé a pak jsem si na něja-

kou hodinku zdřímla. Kdybych si nedopřála těch čtyřicet či padesát 
schrupnutí, byla bych teď zříceninou. Myslím, že si myslíte, že jsem 
tak trochu zříceninou i teď?“

„Vypadáte tak půvabně jako vždy,“ řekl Trayne ironicky a ona se 
uklonila v uznání této poklony.

„Když jsem se probudila, promyslila jsem si to vše znovu a řekla 
jsem si – Hektor spal tvrdě, ubohý hoch –: To nejlepší, co můžeš 
udělat, je jít a navštívit pana Trayna – a předložit mu tu věc, pro-
tože – vy víte, jak jsem strašně zvědavá – protože náhodou vím ně-
které věci o panu Traynovi a vím velmi určitě, že nemá rád Colleyho 
Warringtona.“

„Colley Warrington?“ Trayne se při těch slovech prudce otočil. 
„Co má s tím Colley Warrington co dělat?“

„Byl s ní!“
„S ní? S kým?“ Slova zazněla jako dva údery kladivem na veliký 

zvon.
„Se slečnou Joynerovou.“
Myslila, že má oči zavřeny, ale hleděly na ni s upřenou pozorností.
„A teď mi to povězte pěkně všechno po pořádku! Vy jste sledova-

la Colleyho Warringtona a slečnu Joynerovou – kam?“



– 191 –

„K jednomu z těch malých podjezdů v Horní temžské ulici. Měl 
tam motorový člun a řekl, že ji vezme ven na řeku, aby vyhledali 
někoho, kdo je na jachtě.“

„V kolik to bylo hodin?“
„Tak blízko jedenácté, že na tom nesejde,“ odpověděla.
„Jeli po řece dolů, pravíte? Šla ta dáma dobrovolně – ochotně?“
„Šla do loďky dobrovolně, ačkoliv mám tak trochu zdání, že by 

byla raději nešla,“ řekla paní Ollorbyová.
Trayne odhodil doutník do ohně. Jeho velká tvář byla teď jakoby 

vytesána z kamene.
„Jela dolů po řece – v motorové loďce? Neslyšela jste náhodou 

někoho z mužů v loďce mluvit?“
„Ano, slyšela jsem. A víte, pane Trayne, jeho hlas zněl velmi 

podobně hlasu toho velikého syna kapitána Eliho Bosse!“
Vytáhl hodinky a hleděl na ciferník. Myslila, že to činí jenom 

mechanicky, ale nebylo nikdy nic mechanického v ničem, co Tygr 
Trayne činil.

„Nemohl to být zamilovaný útěk,“ tlachala paní Ollorbyová dále. 
„Protože ta mladá dáma je zamilována do Dicka Hallowella.“

„Do Dicka Hallowella?“
Hrůza a nedůvěra objevily se zřetelně v jeho tváři i hlase.
„Míníte sira Richarda Hallowella, gardistu?“
Přikývla.
„Měli se spolu vzít, řekl mi malý ptáček. On chtěl opustit svůj 

pluk, protože byla nějaká nesnáz s ní, že nemá žádných příbuz-
ných. Ačkoliv já myslím, že bych jim byla mohla něco napovědět.“ 
Naklonila hlavu trochu na stranu, hledíc naň jako vykrmená slepice.

Trayne stiskl knoflík ve zdi.
„Děkuji vám, paní Ollorbyová! Vy jste podivný ďábel a řekl bych, 

že doufáte, že mne dostanete někam, kde krysy nekoušou, eh? 
Dobrá – já se tam dám sám, to vás bude zajímat. Ale teď mi povězte 
doopravdy, proč jste přišla? Proč jste mi o tom pověděla?“
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Paní Ollorbyová si navlhčila rty.
„Jsem matkou,“ řekla. „To stačí.“
Vztáhl ruku a stiskl jí její, a ačkoliv byla velmi silnou ženou, 

ušklíb la se pod tímto stiskem.
Sluha vešel.
„Můj vůz!“ řekl Trayne a beze slova k paní Ollorbyové vyšel ven 

a šel do ložnice.
Odemkl zásuvku ve velké skříni, vytáhl automatickou pistoli, 

prohlédl nábojnici a vsunul pistoli do kapsy, vyhledal ještě tři plné 
nábojnice a uložil je ve vestě. Vyšel ven do síně, vzal si cestou kabát 
a klobouk a uzřel paní Ollorbyovou stojící u domovních dveří.

„Nezapomenu na vás,“ řekl a byl venku, nežli mohla odpovědět.
Auto jelo příliš pomalu přeplněnými ulicemi City a on vyskočil, 

ještě nežli se zastavilo u zavřených vrat Toweru.
„Lituji velmi, pane, ale nemůžete vstoupit,“ řekl policista u dveří. 

„Tower je dnes uzavřen všem návštěvám.“
„Mám velmi důležitou zprávu pro sira Richarda Hallowella,“ 

odpověděl Trayne. „Je nezbytno, abych s ním mluvil ihned.“
Policista zavolal jiného, který dovedl návštěvníka k první hlídané 

bráně.
„Můžete ho tam dovést,“ řekl strážmistr, „ale musí jít rovnou do 

bytu sira Richarda a nesmí mluvit s nikým jiným!“
Důvody těchto opatření nebyly pro Tygra Trayne žádnou záha-

dou. Vrhl sotva jediný letmý pohled na klenotnici, když vystupoval 
po schodech velkého slavnostního cvičiště.

„Trayne? Trayne? Znám to jméno,“ řekl Dick, když mu byla ná-
vštěva ohlášena. „Přiveďte ho. Policista ať počká raději venku.“

Tygr Trayne vešel do pokoje, dveře za ním prudce zapadly a na 
okamžik hleděli oba muži na sebe, tváří v tvář – mistr zločinu a mi-
lovník Hope Joynerové.

„Nuže,“ promluvil Dick. „Čím vám mohu posloužit, pane Trayne?“
A mluvě to, vzpomněl si na tohoto muže a na jeho pověst.
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„Poslední noci udály se dvě loupeže. Přišel jsem s vámi promluvit 
o té důležitější,“ řekl Tygr stručně. „Hope Joynerová byla unesena. 
Myslím, že o tom víte?“

„Nevím o tom. Nechtěl jsem si to připustit,“ řekl Dick, zbledlý na 
smrt. „Je to pravda?“ 

Trayne krátce přikývl.
„Měla vás ráda?“
Dick Hallowell se neptal, má-li tento muž právo k této otázce.
„Já ji miluji,“ řekl prostě. „Proč se ptáte?“
Tygr hleděl oknem ven na silné zdi Bílé věže a pak obrátil oči 

pomalu zpět k Dickově tváři.
„Je to moje dcera, to je vše,“ řekl.



– 194 –

Kapitola XXI

Jeho dcera!
Hope Joynerová dcerou tohoto velezloděje! Dick mohl jenom 

hledět beze slova.
„Nikdo jiný to neví nežli vy teď,“ pokračoval Trayne. „Ačkoliv 

myslím, že to ví ta stará ženská Ollorbyová.“
„Vaše dcera?“
Trayne pokrčil širokými rameny.
„O té věci můžeme mluvit jindy,“ řekl. „Teď potřebuji, abyste 

šel se mnou zachránit Hope – a ještě něco jiného. Znáte nějakého 
dobrého leteckého důstojníka, muže, jemuž můžete absolutně 
důvěřovat?“

„Já jsem sám pilotem,“ řekl Dick pokojně. „Myslím, že budu moci 
dostat stroj. – Víte, kde jest?“

Tygr přikývl.
„Nechci, aby se o tom vůbec mluvilo. Pokouším se spustit na loď 

malý záchranný vor pro sebe – vy nevíte, o čem mluvím.“
„Myslím, že vím,“ řekl Dick tichým hlasem. „Můžete se zachránit, 

pane Trayne. Ale chcete dopravit i mého bratra do bezpečí?“
Tygr Trayne se hryzl do rtů.
„Byl poznán? Eh? To komplikuje věci. Přesto se nestarám o sebe. 

Hope byla vždy na prvém místě. Můžete opustit Tower?“
Dick přemýšlel rychle.
„Myslím, že mohu,“ řekl. „Ale bude nutno, abych promluvil s plu-

kovníkem. Půjdete se mnou?“
Trayne neodpověděl, ale šel za ním ze schodů a přes náměstí 

k plukovníkovu domu. Policista čekal u schodů a byli bezpečni před 
možností, že by je mohl někdo poslouchat. Leč ani jeden, ani druhý 
nepromluvil.
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Zanechav Trayna venku, vešel Dick do domu a Tygr, ruce v kapsách, 
přecházel sem a tam, docela tak, jako by byl civilním strážníkem 
poslaným, aby hlídal okolí. Pět minut uplynulo – a pak viděl, jak se 
pohnula záclona. Lady Cynthia hleděla naň dolů, s široce otevřený-
ma očima, s hrůzou a strachem v líci. Zmizela okamžitě a za několik 
okamžení se dveře plukovníkova domu otevřely a lady Cynthia vyšla 
ven.

„Co chcete?“ Její hlas zněl drsně. Viděl, jak jí mocně pracuje hruď 
prudkým dechem.

„Hope Joynerová byla unesena tou indickou sviní.“
„Hope Joynerová?“ Opakovala ta slova pomalu. „Oh, můj bože – je 

snad –“
„Hope Joynerová je mojí dcerou, to je vše, co vám mohu říci,“ 

odpověděl jí. „Já ji držel stranou ze svého prašivého života, dal jsem 
jí postavení a přepych velké dámy, dohlížel jsem na ni, pečoval jsem 
o ni od onoho dne, kdy jsem ji zachránil od té proklaté andělíčkářky, 
které jí její matka odevzdala. Hope Joynerová!“ Slova mu vycházela 
chraptivě ze rtů. „Jejíž rodina není dosti dobrou pro ženu plukovní-
kovu! Pamatujte na to, Cynthie!“

Opřela ruku o zeď domu, aby se zadržela. Byla bílá jako křída 
a dovedla se stěží udržet na nohou.

„Chlap jménem Warrington ji dostal. A teď je na cestě do Kish-
lastanu – a já myslím, že vím, kterou lodí. A teď – nedělejte ze sebe 
blázna!“ Jeho hlas zněl drsně, ale zněla z něho vlídnost, kterou 
aspoň ona dovedla rozpoznat. Přikývla.

„Půjdu domů,“ řekla slabě, a když se obrátila, aby dovlékla své 
olověné nohy dovnitř, ohlédla se. „Povíte mně… co se stane?“

„Podám vám zprávu,“ řekl a v ten okamžik vyšel Dick.
„Všechno v pořádku,“ řekl. Sotva zpozoroval lady Cynthii. „Plu-

kovník je zlatý člověk. Na štěstí byl s ním jeden z členů vlády.“
„Co jste jim řekl?“ ptal se Trayne, když kvapili dolů po svahu, 

a policista zrychloval krok, aby jim stačil.
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„Naznačil jsem, že mohu dostat korunu zpět, a oni se chytili této 
možnosti. Noviny o tom nevědí a oni by dali celý svět, aby tu věc 
udrželi z novin.“

Navzdory všem nařízením o rychlosti letěl Traynův vůz do 
Kenley, nejbližší vojenské letecké stanice. Velitel dostal o jejich 
příchodu zprávu telefonem a skautský stroj na ně již čekal.

Pět minut potom, kdy dojeli na místo, bzučel malý stroj k ob-
lačnému nebi a zaměřil k východu.
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Kapitola XXII

Graham Hallowell byl rád, že se dostal zpět do své kabiny, která 
v porovnání s tmavou vlhkou palubou byla místem pohodlí a veselí. 
Zamkl za sebou dveře a šel se podívat na Colleyho. Seděl v koutě své 
tmavé díry s tváří v rukou. Zdvihl hlavu, když Graham vešel a zuby 
mu jektaly.

„Myslil jsem, že to je ten surovec,“ řekl chvěle. „Kam ji dali?“
„Nevím.“
„Já jsem měl mít kabinu na levém boku lodi, která je levá strana?“
Graham neměl za nutné, aby odpověděl na dětinskou otázku. Šel 

a připevnil pevněji okenici v malém kulatém okně.
„Bude lépe, budete-li sedět raději v mém – saloně,“ řekl bez 

velkého nadšení. „Já jdu opět ven, ale zamknu vám bezpečně dveře, 
a tak se nemusíte ničeho bát.“

„Co budete dělat?“ ptal se třesoucí se Colley. „Nevím. Ten chlap 
musí vysadit Hope na břeh, ať se děje cokoliv.“

Vyšel opět ven na chodbu a zamkl pečlivě dveře. Potom provedl 
prohlídku, nejprve kabiny na této straně lodi, a když nikde nenalezl 
známky po Hope Joynerové, vrátil se na střední palubu, aby pro-
hlédl druhou chodbu, vedoucí po celé délce horního prostoru. Ale 
zde narazil na překážku. Chodba byla zavřena železnými dveřmi 
a ty byly zamčeny zevnitř. Vylezl na žebřík vedoucí k malé člunové 
palubě a postupoval nejistě kupředu, až byl pod ochranou malého 
velitelského můstku. Mohl rozeznat dvě postavy stojící spolu 
v jednom koutě mostku, ale patrně jej nespatřily.

Drže se pod mostkem, přešel palubou na levou stranu lodi. 
Odtud vedl žebřík na přední nižší palubu, ale viděl, že kdyby po 
něm sestoupil, byl by dojista zpozorován. A tak se nahnul, položil, 
a doplíživ se na kraj, slezl pomalu jako had, nohama napřed a sesko-
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čil dolů. Trochu nebezpečný pokus se zdařil. Vchod k levé chodbě 
měl i zde dveře, ale ty byly otevřeny.

Malý parník se teď kolébal a házel jako dětská hračka ve větrné 
vichřici. Byl házen ze strany na stranu, ale byl na štěstí dosti zku-
šeným a nadaným plavcem a necítil nesnází z pohybu lodi.

První kabina, kterou prohlédl, byla patrně obývána oběma brat-
ry. Plísní páchnoucí díra, přeplněná rozházeným špinavým ložním 
prádlem, polomokrými nepromokavými šaty a dvěma prázdnými 
lahvemi, které se koulely ze strany na stranu při každém naklonění 
lodi. Nejbližší kabina patřila kapitánu Bossovi samotnému. Třetí 
a poslední byla zamčena. Zkusil opatrně dveře, a sehnuv se nahlížel 
klíčovou dírkou. Nebylo známky života uvnitř. Zaklepat znamenalo 
polekat ji, aniž by to nějak prospělo jeho účelům.

Několik kroků přivedlo ho k železným dveřím vedoucím na zadní 
palubu. Byly zabezpečeny závorami od vrchu do spodu a Graham je 
vytáhl, a otevřev dveře, vyšel ven na palubu a zavřel tiše za sebou.

Neviděl nikoho, ani žádného plavčíka. Patrně bylo všechno 
„mužstvo“ zaměstnáno ve strojovně a „Hezká Anda“ neměla vůbec 
žádných jiných lodníků k palubní službě.

Když se Graham vrátil, aby si vzal dvě pokrývky a polštář, na-
šel Colleyho opět v tmavé vnitřní kabině – zplihlého a stiženého 
mořskou nemocí. Zamkl opět na zámek, a vrátiv se do levé chodby, 
upevnil opět závory na železných dveřích, a usednuv ve vhodném 
koutku, upadl v neklidný spánek.

Neslyšel příchod Eliho Bosse ani otevření dveří. Ale dívka, která se 
krčila na posteli, vyskočila na nohy, když zazněl zvuk klíče v zámku.

„A teď se tedy na vás podíváme!“
Zavřel dveře za sebou a to byl zvuk, který probudil Grahama. 

A teď rozsvěcoval svítilnu.
Hope Joynerová stála u ložního kotce, držíc se oběma rukama 

postranice a hledíc pevným zrakem na ošklivou tvář, zírající na ni. 
Eli Boss zavěsil svítilnu na hák a pásl teď zraky na nenadálém mi-
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lostném pohledu. Viděla, jak se mu oči otvírají šířeji a šířeji údivem, 
až tvořily dva kulaté kruhy bleděmodrého ohně. A ani když veliká, 
špinavá ruka se zdvihala k její tváři, necouvla; a nevykřikla, když se 
dotkl její hladké líce. Ošklivá, vousatá huba byla otevřena.

„Krasavice, eh? Jakživ jsem neviděl něco tak hezkého, jako vy – 
jako hedvábí jste – na dotek.“

Ucouvla od jeho laskajících pracek a pohled na její strach jako 
by byl uvedl muže v šílenství, neboť ji náhle chytil za ramena a táhl 
k sobě.

„Krasavice…!“ mručel.
A pak se něco tvrdého vtisklo do jeho zad a on povolil stisk. Obrátil 

se pomalu, a jak se otáčel, železná věc, která ho tlačila, přiložila se 
k hrudi. Pohlédl nejdříve na pistoli a pak do Grahamovy ztuhlé tváře.

„Očpak jde?“ řekl, dýchaje těžce. „Myslil jsem, že nemáte pistole?“
Místo odpovědi hodil Graham hlavou ke dveřím.
„Očpak jde?“ ptal se Eli Boss opět. Hlaveň pistole tiskla se mu 

k žaludku. Spustit ruce znamenalo smrt – to věděl dobře… „Myslil 
jsem, že nemáte pistole, eh?“

„Jděte ven!“ řekl Graham krátce.
Veliký muž váhal a pak šel kolísavě a pomalu ke dveřím. Byl dvě 

stopy ode dveří, když skočil, ale Graham očekával něco takového 
a byl ze dveří, nežli se mohly zavřít.

„Bosse, zastřelím vás jako psa, dáte-li mi další příčinu! Zastřelím 
vás a shodím vás přes palubu a vaši proklatí synové nezvědí nikdy, 
co se s vámi stalo. Colley Warrington je v mé kabině – to vás kříslo, 
co? Vznáší se nad vámi obžaloba z pokusu vraždy, můj zlatý!“

„Očpak jde?“ Eli Boss měl velmi omezený slovník.
„To vám povím potom. Teď jděte zpátky na můstek a nechte klíč 

tady!“
Graham vytrhl klíč ze zámku a vstrčil jej do kapsy. Beze slova 

zmizel starý muž do tmy. Okamžitě otevřel Graham dveře a pokynul 
dívce.
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„Budete mnohem bezpečnější v mé kabině,“ řekl. „Já jsem Graham 
Hallowell – to jste snad uhodla, ne?“

Přikývla.
„Vezměte si raději s sebou pokrývku a polštář. Zítra s vámi všech-

no spravím.“
Neodporovala, ale vzala pokrývky a polštář do rukou a Graham jí 

to nechal nést, neboť potřeboval plnou volnost pohybu proti všem 
možným útokům. Ale nikdo jim nezbraňoval a za několik minut byli 
v bezpečí za zamřížovanými dveřmi Grahamovy kabiny.

„Ne, nejsem nemocna,“ řekla. „Jenom se cítím trochu – strašlivě. 
Myslím, že mi asi dali chloroform.“

Přiměl ji, aby ulehla na lože, přikryl ji pokrývkou, a ačkoliv namí-
tala, že není unavena, zavřela sotva oči a již její pravidelný dech 
ukazoval, že upadla v tuhý spánek.

Graham usedl, aby rozvážil situaci. Ve vnitřní kabině byl Colley 
Warrington – neužitečná závada. I on upadl ve spánek vyčerpání. 
Graham usedl na židli, s lokty na kolenou, a pokoušel se dostat se 
na kloub svému grotesknímu postavení. Skoro celou hodinu seděl 
takto, přemýšleje, rozvažuje – lituje… Potom strnule vstal, odemkl 
pokladnu a vzal z ní velkou bedničku. Byla zamčena perem, které 
stiskl, čtyři stěny se rozlétly a jeho zrakům zjevil se tak krásný po-
hled, že až zatajil dech. Zdvihl korunu opatrně a držel ji v ruce a pak 
se dal do hysterického smíchu.

„Jak zábavné! Jak proklatě zábavné!“ opakoval si.
Potom se utišil, uložil klenot na místo, zamkl stěny bedničky 

a uložil ji do pokladny.
Dali by mu deset a nejspíše dvacet let, ale Graham byl rozhodnut. 

Byť měl strávit ve vězení celý život, příď „Hezké Andy“ bude za-
měřena ke břehu, jakmile se rozední. Mělo by se rozednívat již teď, 
řekl si a s velkou obtíží odšrouboval okenice a otevřel je. Ano, roze-
dnívalo se. Kulatým okénkem viděl šedivé, zmítavé moře a temnou 
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čáru země na obzoru. Otevřel druhé okénko a byl k tomu nucen 
naklonit se přes spící dívku. Probudila se s lehkým výkřikem.

„Vše v pořádku,“ řekl tiše. „Já jenom vpouštím světlo a vzduch 
do této hrozné díry.“

„Lituji –,“ byla skoro pokorná. „Nejspíše jsem snila –“
„Jenom usněte znovu,“ pobízel ji, ale spánek ji už přešel.
„Nemůžeme vyjít ven? Onemocním, nevyjdu-li.“
Graham váhal.
„Zajisté!“ řekl pak, a odemknuv dveře, vyvedl ji chodbou na 

střední palubu.
A tam stála, držíc se zábradlí, a vtahovala do plic čerstvý, čistý 

mořský vzduch. Nebylo vidět nikoho. Graham vylezl po žebříčku 
a rozhlédl se opatrně. Nikde nebylo stopy po Elim Bossovi, ale muž, 
o němž měl za to, že je asi jeho syn, opíral se o přední zábradlí mostku.

Několika slovy vysvětlila mu Hope, jak se dostala na loď, a on 
mohl doplnit její zprávu.

„Do Indie?“ vydechla. „Jak strašlivé!“ A pak, když jí napadlo roz-
luštění: „Kníže…? Myslím, že za tím je on?“

„Myslím, že ano,“ řekl Graham stručně. „Ale my nepojedeme do 
Indie. Jakmile budete bezpečně zpět v kabině, promluvím s Elim 
Bossem a jeho cestovní plán dozná trochu změn. A potom –“ 

Lodnický bodec, hozený nepevnou, opilou rukou, minul jeho 
hlavu, ale udeřil ho do ramene a on se obrátil s výkřikem bolesti, 
když se Eli Boss vrhl naň přes okraj horní paluby, sledován dvěma 
ze svých ničemů-lodníků. První Grahamův výstřel srazil na kolena 
černocha. Ale nežli mohl střelit znovu, uhnul Eli Boss skrze úzké 
dveře levé chodby, mimo dostřel. Druhý z lodníků, kviče ze vší síly, 
uprchl do pravé chodby a zapráskl za sebou železné dveře. Graham 
se vrhl na dveře, ale nežli jimi mohl hnout, slyšel zapadnout závoru. 
Byl odříznut od své kabiny, od klenotu!

Zkusil druhou chodbu. I ta byla zamčena. Jediná cesta zbývala – 
vzhůru po žebříku na horní palubu. Udělal dva kroky a jeho hlava 
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se sotva ukázala nad palubou, když mu něco hvízdlo okolo ucha 
a zazněl ohlušující výstřel z pušky.

A pak slyšel jiný zvuk. Někdo bušil na dveře jeho kabiny. Mohla 
být otevřena z vnitřku pérovou závěrkou, vzpomněl si Graham, 
a Colley Warrington byl tak hluboce pokleslým a zbědovaným, že 
Graham ani nepomyslil, aby ho varoval.

Opět se ozval hluk bušení. A pak hluboký, nenáviděný hlas – udě-
šený výjek, jako kvikot zvířete ve smrtelné bolesti… a pak ticho.

Dívčina tvář sebou škubala.
„Co je to?“ vydechla. „Něco hrozného se děje.“
Zavrtěl hlavou.
„Nejhroznější je vaše přítomnost na této bídné lodi,“ odpověděl.
Nechal dívku usednout v závětří lodního brlení a znovu se poku-

sil o obhlídku. Svlékl kabát, svinul jej v kouli a zdvihl jej opatrně nad 
okraj horní paluby. Ihned zazněla rána z ručnice. Něco udeřilo do 
jeho kabátu a odražená koule bzučela mu nad hlavou.

„Tak je to,“ řekl chladně, když přišel zpět k dívce. „Jsme v pasti, 
ačli –“

Jeho oči spočinuly na krytu, uzavírajícím zadní podlodí. Hádal, 
že je na lodi velmi málo nákladu – bylo to znát na pohybech lodi.

Zadní paluba, domníval se, obsahovala obydlí lodního mužstva, 
ale aby se tam dostali, byli by nuceni projít ohněm střelců na 
můstku.

„Já mám hrozný hlad,“ řekla Hope. „A žízeň. Mohli bychom někde 
dostat trochu vody?“

V noci silně pršelo a v prohlubni pokleslého dehtového krytu 
nad sestupem do podlodí byla malá kaluž.

„Nebude to právě příliš chutné, ale bude dobře, zkusíte-li to,“ 
navrhoval. „Držte se těsně v úkrytu horní paluby.“

„Voda byla čerstvá,“ řekla mu a Graham, ukojiv i svoji žízeň, hle-
dal po kapsách něco, co by trochu ztišilo její hlad.
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Lamanšský průliv hemžil se loďmi. Veliká hamburská loď je 
minula na dostřel z ručnice, ale neměl prostředku, jak s ní vejít ve 
spojení, a ačkoliv se pokusil dát jí zprávu máváním paží, používaje 
semaforové abecedy, věděl, že ho nemohou vidět proti tmavému 
pozadí lodi.

Jednou slyšel šplýchnutí a pohlédl přes zábradlí… Něco plavalo 
kolem, točíc se a obracejíc, až to zmizelo v bílé kýlní vodě „Hezké 
Andy“.

„Co jste viděl?“ ptala se dívka.
„Nic!“ odpověděl Graham.
Kdyby byl býval člověkem, který se modlí, byl by zašeptal několik 

slov modlitby za duši, která opustila toto potřísněné a rozbité tělo, 
neboť pohlédnuv dolů, hleděl do nevidoucích očí toho, jenž byl 
dříve Colleym Warringtonem.

Přišla jedenáctá, poledne, jedna hodina. Vůně vařeného jídla byla 
zanášena k nim.

„Dobrá! Počkáme až do noci a pak vyběhnu útokem na můstek,“ 
řekl nejistě.

Hleděla naň zvědavě a on si myslil, co má asi na mysli, Řekla mu 
to:

„Vy jste velmi podoben Dickovi, viďte?“
„Až příliš podoben,“ řekl.
Byl na tom, že jí poví o svém dobrodružství z minulé noci, ale 

rozmyslil si, že bude lépe, zví-li o tom od někoho, kdo se nebude 
pokoušet omlouvat tento čin.

Jak bylo s Dickem? Přemýšlel a cítil malé bodnutí lítosti pro ne-
snáz, do které uvedl svého bratra. Ale jeho vlastní postavení bylo 
příliš zoufalým, aby mu dovolovalo myslit mnoho na nehody druhých.

Pohlédl na hodinky – bylo deset minut po jedné – a zaslechl 
jakýsi zvuk shora z paluby.

A pak zvuk něčeho, co bylo vlečeno po železných deskách. Pak 
viděl veliký sud zdvižený nad vrchem schodů – a myslil znovu, že 
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to je pokus zamezit mu noční útok na horní palubu. Ale sotva si 
uvědomil tuto myšlenku, převalil se sud pomalu dolů. Měl zrovna 
kdy uskočit stranou do bezpečí, když sud sletěl s třeskem dolů na 
jejich palubu.

Stranou z koutku oka viděl dívku krčící se u brlení a ucítil žhavou 
bolest v levé paži a věděl, že byl donucen uhnout z krytu. Sestřelil 
prvního muže, který naň shora skočil, a potom byli na něm, půl tuc-
tu mužů, bodajíce a bijíce a tlukouce po něm kyji. Kopnutím se vy-
prostil z tísně, a ač raněn, střelil znovu. Uzřel Eliho Bosse, jak zdvihl 
ruku k hrdlu a klesl s koulí skrze krk. Ale bylo jich příliš mnoho. 
Muži na můstku stříleli po něm. Koule bily do železných ploten za 
ním. Opět pocítil hroznou, šílenou bolest v levé paži a v zoufalství 
střelil po postavě na můstku a viděl ji zavrávorat a klesnout na 
kolena. A potom černošský ničema, pološílený vztekem a strachem, 
vrhl se naň s výkřikem a chytil se s ním a on klesl pod zmítající se, 
chňapající hromadu surových mužů, kteří netoužili po ničem nežli 
po jeho životě.

* * *

Malý aeroplán nechal za sebou zelené skvrny Kentu. Pod ním byla 
bílá čára pobřežního příboje a šedomodré moře a lodi… tucty 
lodí, některé směřující vzhůru, jiné dolů průlivem – jiné s přídí 
k francouzskému pobřeží ‒, a z této výše zdálo se, že se žádná 
nehýbá. Jednou viděli loď, která se zdála odpovídat popisu „Hezké 
Andy“, a snesli se níže k ní, ale uviděli, že to je velký parník. Vlevo 
a vpravo zabočoval aeroplán, ale nikde nebylo známky po „Hezké 
Andě“, až. –

„To je ona?“ řval hlas Dickovi do ucha a on uzřel skvrnku, loď, 
širokou a nevelkou, a i z této výše se zdálo, že je v nesnázi. „Hezká 
Anda!“ řval Trayne a ukazoval dolů.
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Dick měl jenom několik vteřin, aby se rozhodl. Spustit se do 
moře před ní, znamenalo přivolat neštěstí. Nemohl čekat, že by se 
Eli Boss a „Hezká Anda“ pustili do zachraňování.

„Já spadnu naň,“ řekl Dick.
Sklonil nos svého stroje dolů.
„Buďte připraven seskočit!“
Uzavřel benzin a aeroplán slétal níž a níže. Pak hromový otřes 

a nos stroje proletěl komínem lodi a zastavil se před ohnutým 
můstkem.

Tygr Trayne již rozepjal svůj pas. Náraz jej shodil prudce na že-
leznou palubu a na okamžik zůstal ležet omráčen. Když se dostal 
na nohy, viděl Dicka Hallowella běžícího na záď, slyšel ostrý výstřel 
automatické pistole a šel nejistě za ním. První, koho poznal, byl Eli 
Boss, s šedým vousem zbarveným krví a s očima šíleně vypoulený-
ma.

„Kde je slečna Joynerová?“
Eli ukázal dolů, a pohlédnuv dolů, spatřil Trayne bílou tvář dívky 

schoulené v koutě paluby. Omdlela. Seskočil po schodech dolů 
a zdvihl bezduchou postavu a hladil tvář a mluvil k ní slova něžné 
lásky.

„Myslím, že zabili Grahama.“
Ohlédl se přes rameno na Dicka Hallowella. „Zabili… Grahama? 

Ach, ano! – Vezměte ji!“ Dickovy paže objaly dívku a Tygr Trayne 
popošel kupředu, k nehybné postavě ležící na palubě.

Na první pohled se zdálo, že jsou hodiny Grahama Hallowella 
sečteny. Ležel v kaluži krve, tak bez hnutí, že Trayne zprvu myslil, 
že je už mrtev. Sehnuv se, provedl rychlou prohlídku – bylo něko-
lik let v životě Tygra Trayna, kdy „navštěvoval“ velkou londýnskou 
nemocnici. Naslouchal srdci, prohlédl zběžně rány a viděl, že nej-
horším nebezpečím je rozbitá paže. Udělal rychle otočný obvazek 
k zastavení krve a pak vystoupil na vrchní palubu. Stroje „Hezké 
Andy“ byly zastaveny. Hlavní paluba byla spletí trosek. Rozbité 
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čluny, ohnutý komín a šikmo ohnutý můstek svědčily o síle nárazu. 
A že oba vzduchoplavci nebyli zabiti v této srážce, bylo skutečným 
zázrakem.

Muži, kteří útočili na Grahama, rozutekli se na svá místa. Jedině 
starý Eli a Joe, jeho syn, byli zde. Stáli u rozbitého velicího můstku, 
hledíce dolů na syna a bratra, jenž byl zabit Grahamovým posledním 
zoufalým výstřelem.

„Kde je Warrington?“ ptal se Trayne.
„Nevím,“ bručel starý muž. „Kde u čerta myslíte, že je? Neviděl 

jsem ho vůbec.“
Trayne se rozhlédl.
„Poručte svým lidem, ať spustí tenhle člun!“
Byla to malá motorová lodice, která přivezla dívku od Lon-

dýnského mostu na loď. Houpala se vedle lodního boku na svých 
závěsech. Bylo trochu nesnáze, nežli sehnali potřebné mužstvo, ale 
po chvíli byl člun spuštěn a přitažen k střední palubě. Ale nebylo 
potřebí, aby vykonali tuto odvážnou cestu. Přijížděl k nim torpé-
doborec. Byl tak blízko, že slyšeli cinkot jeho signálu, když kapitán 
zazvonil k zastavení…
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Kapitola XXIII

Jest axiomem, že vlády jsou nadřízeny obecnému zákonu. Čtyři lidé 
čekali v rozmanitých náladách na pohyb skřípavých kol sprave-
dlnosti. Velmi slabý a velmi lhostejný Graham Hallowell, pozdravu-
jící se v surreyském domku, měl jenom jeden stesk.

„Bude to zlé být odvezen do vězení, zrovna když jsem se o tobě 
něco naučil, Diano!“ Usmívala se naň.

„Nemůže se to stát, Grahame! Já to cítím, že se to nemůže stát! 
Mají svoji korunu zpět a ani slovo se nedostalo do novin… Nemyslím, 
že se toho odváží. Ale odváží-li se…“

Nedokončila své věty. Věděla, že kdyby tato nová něha měla 
zmizet z jejího žití, neměl by pro ni život ceny.

Tygr Trayne, u vědomí, že je pod dozorem policie, čekal s kli-
dem vyšších znalostí. Každého jitra, když mu sluha přinesl noviny, 
položil svoji nevyhnutelnou otázku o počasí. Při snídani si stejně 
vytrvale stěžoval na špatnou kávu. A ačkoliv, když konal svoji kaž-
dodenní procházku, byl si dobře vědom, že je sledován jako stínem, 
neporušilo to nikterak jeho klidu ani to nepobouřilo jeho náladu.

Dick Hallowell byl rozmrzelejší nežli kdokoliv jiný, ačkoliv se mu 
dostalo náznaku, že celá příhoda má být považována za skončenou.

Lady Cynthia vykonala jednoho odpoledne neočekávanou ná-
vštěvu v jeho bytu.

„Viděla jsem vás včera večer obědvat v Ritz Carltonu,“ řekla. „Ta 
hezká dívka byla Hope Joynerová, že ano?“

„Ano,“ řekl Dick krátce.
„Kdypak ji přivedete ke mně na návštěvu?“
Pohlédl kvapně na ni.
„Nevěděl jsem, že si ji opravdu přejete vidět, lady Cynthie! 

Přejete si?“
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Přikývla.
„Já vždycky ráda vídám nevěsty, nežli přijdou k pluku – a ona 

přijde, Dicku, že ano?“ Dick zavrtěl hlavou.
„Já opustím pluk, lady Cynthie!“
„Neuděláte nic podobného,“ odpověděla svým velitelským způ-

sobem. „Já bych ji příliš ráda viděla v pluku. Já si přeji být jí matkou, 
Dicku!“ 

Bylo v jejím hlase něco, co ho uvedlo v zamyšlený údiv. –
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