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VSTUP  
Theryho zaměstnání

Vyjdete-li z Plaza del Mina, jděte dolů úzkou uličkou, kde od deseti 
do čtyř visí líně vlajka konzulátu Spojených států, přes náměstí, 
do něhož se otevírá průčelí Hotelu de France, kolem chrámu Naší 
Svaté Paní a pak čistou třídou, zvanou Cádizská silnice, až přijdete 
ke Kavárně národů.

V prostorném sloupovém sále bývá kolem páté hodiny velmi 
málo lidí a obyčejně jsou malé stolky, které zatarasují chodník před 
kavárnou, neobsazeny.

Minulé léto – v roce hladu – seděli u jednoho z těchto stolků čtyři 
muži a mluvili o vážných záležitostech.

Jedním byl Leon Gonsalez, druhým Poiccart, George Manfred 
byl pozoruhodným třetím a Thery, nebo také Saimont, byl čtvrtým. 
Z tohoto kvarteta jen Thery nepotřebuje, aby byl představován li-
dem, kteří se zajímají o novodobé dějiny. V kanceláři kriminálního 
archívu o něm naleznete podrobné zprávy. Je tam zapsán a popsán 
jako Thery alias Saimont.

Jste-li dostatečně zvědaví a máte-li patřičné povolení, můžete si 
prohlédnout jeho podobiznu v osmnácti pozicích – s rukama přes 
prsa, zepředu, s tři dny neholeným vousem, z profilu, z – ale nač 
vypočítávat celou osmnáctku?

Jsou tu také fotografie jeho uší – a to velmi ošklivých, netopý-
rovitě utvářených uší – a je tu také dlouhá a velmi podrobná zpráva 
o jeho životě.

Seňor Paolo Mantegazza, ředitel Národního antropologického 
muzea ve Florencii, prokázal Therymu tu čest, že jej pojal do svého 
obdivuhodného díla – viz jeho kapitolu o „Intelektuální ceně tváře“. 
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Proto říkám, že pro všechny studenty kriminologie a fyziognomie 
se nepotřebuje Thery-Saimont představovat.

Thery seděl u malého stolku patrně ve velké nevolnosti, protože 
si štípal své tučné líce, hladil si huňaté obočí, ohmatával si bílou 
jizvu na neholené bradě a prováděl všechny ty věci, které provádějí 
nižší lidské třídy, když se nečekaně ocitnou ve společnosti lidí vyšší 
úrovně.

Ačkoliv byli, totiž Gonsalez se svýma světle modrýma očima 
a neklidnýma rukama a Poiccart, těžký, saturnský a podezřívavý, 
a George Manfred se svým šedě prokvetlým vousem a monoklem, 
ve světě zločinu méně známými, přece byl každý z nich velmi vyni-
kajícím mužem, jak se dozvíte.

Manfred odložil Heraldo di Madrid, sňal monokl, otřel jej pečlivě 
svým kapesníkem a pokojně se zasmál.

„Tihle Rusové jsou komičtí,“ poznamenal.
Poiccart se ušklíbl a sáhl po novinách. „Kdo je to – tentokrát?“ 

zeptal se.
„Guvernér z jižních gubernií.“
„Zabit?“
Manfredův knír se zkroutil v opovržlivém úsměvu.
„Bah! Kdo by zabil svého člověka pumou? Ano, ano – já vím, že se 

to také stalo, ale je to tak neohrabané, tak primitivní. Hrozně se to 
podobá tomu, jako byste podkopal celou městskou zeď, aby spadla 
a zabíjela – zabíjela – a aby zabila mezi jinými i vašeho nepřítele.“

Poiccart četl telegrafickou zprávu s rozvahou a bez chvatu, jak 
měl ve zvyku.

„Kníže byl vážně zraněn a útočník přišel o paži,“ četl a sešpulil 
ústa v nesouhlasu. Věčně neklidné Gonsalezovy ruce se nervózně 
otevíraly a zavíraly, což bylo u něho znamením pobouření.

„Náš přítel tady –“ hodil Manfred hlavou směrem ke Gonsalezovi, 
„náš přítel má svědomí, a proto –“
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„Jenom jednou,“ vpadl rychle Leon, „a ne podle mého přání. 
Pamatujete si, Manfrede, pamatujete si, Poiccarte –“ neobracel se 
k Therymu. „Já jsem byl proti tomu. Pamatujete si?“ Zdálo se, že mu 
záleží na tom, aby se obhájil proti nevyslovenému obvinění. „Byla 
to mizerná malá věcička a já jsem byl v Madridě,“ pokračoval bez 
dechu, „a oni přišli ke mně – několik mužů z továrny v Barceloně. 
Říkali, co chtějí udělat, a já byl opravdu zděšen jejich nevědomostí 
nejzákladnějších prvků chemie. Napsal jsem součástky a poměry 
a prosil jsem je – opravdu, skoro na kolenou, aby použili nějakou 
jinou metodu. ‚Děti moje,‘ řekl jsem jim, ‚hrajete si s něčím, s čím se 
i chemikové bojí zacházet. Je-li majitel továrny špatným člověkem, 
odstraňte ho, zastřelte ho, počkejte na něho, až bude naježený 
a otupělý, a podejte mu pravou rukou petici a levou – takhle!‘“ Leon 
otočil kotníky prstů v pěsti dolů a udeřil vpřed proti myšlenému 
utiskovateli. „Ale nechtěli slyšet nic, co jsem jim vykládal.“

Manfred míchal ve sklenici smetanovou tekutinu, stojící u jeho 
lokte, a kýval hlavou s pobaveným mžouráním šedých očí.

„Pamatuji si – několik lidí zemřelo a hlavním svědkem při líčení 
a znalcem třaskavin byl muž, pro nějž byla bomba určena.“

Thery si pročistil hrdlo, jako by chtěl promluvit, a tři ostatní na 
něho zvědavě pohlédli. V Theryho hlase bylo trochu pohněvanosti.

„Já neříkám, že jsem velikým mužem jako vy, seňorové. A ne-
rozumím ani z poloviny tomu, o čem mluvíte – mluvíte o vládách 
a králích, o konstitucích a jiných záležitostech. Jestliže někdo ublíží 
mně, rozbiju mu hlavu.“ Okamžik váhal. „Nevím, jak to říct… ale 
míním… vy zabíjíte lidi, aniž byste je nenáviděli, lidi, kteří vám ne-
ublížili. Nuže, to není můj způsob…“ Opět váhal, pokusil se sebrat 
své myšlenky, upřeně se zahleděl do středu ulice, potřásl hlavou 
a znovu upadl do mlčení.

Ostatní hleděli na něho, pak druh na druha a všichni tři se usmáli. 
Manfred vytáhl z kapsy objemnou schránku, vyňal z ní nepořádnou 
cigaretu, obratně ji přebalil a škrtl sirkou o podrážku boty.
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„Vaše způsoby – můj – drahý – Thery –“ odfukoval dým, „jsou 
způsoby pošetilce. Vy zabíjíte pro určité výhody. My zabíjíme pro 
spravedlnost. A to nás vyvyšuje nad zástup zabíječů z povolání. 
Vidíme-li nespravedlivého člověka utlačovat své bližní, vidíme-li 
páchat ošklivou věc proti Bohu –“ Thery se pokřižoval, „a proti 
lidem, a víme-li, že podle lidských zákonů by ten člověk unikl jaké-
mukoliv trestu – pak trestáme my.“

„Poslyšte,“ vpadl mu do řeči mlčenlivý Poiccart. „Jednou bylo 
děvče – mladé a krásné děvče, tam nahoře –“ mávl rukou k severu 
s neomylným místním pudem, „a kněz – chápete, Thery, kněz si 
s ní zahrál, jak se to často stává. Ale děvče bylo naplněno hnusem 
a studem a nechtělo podruhé přijít, a tak ji vlákal do pasti a podržel 
ji ve svém domě. A když povadla, vyhnal ji – a já ji nalezl. Nic pro 
mne neznamenala, ale já jsem si řekl: ‚Tady je křivda, kterou zákon 
nemůže přiměřeně potrestat.‘ A tak jsem jedné noci navštívil toho 
kněze s kloboukem staženým do očí a řekl jsem mu, že jdu pro něho, 
aby přišel k umírajícímu pocestnému. Nešel by, ale já jsem mu řekl, 
že je ten člověk velmi bohatý a že je velkým pánem. Vsedl na koně, 
kterého jsem mu přivedl, a jeli jsme spolu k malému domku na 
hoře… Zavřel jsem za sebou dveře a on se otočil – takhle! Byl chycen 
a věděl to. ‚Co chcete udělat?‘ zeptal se mne s hlasitým výdechem. 
‚Zabiju vás, seňore,‘ odpověděl jsem mu a on mi věřil. Vyprávěl jsem 
mu dívčin příběh… Zaječel, když jsem k němu pokročil, ale nemohl 
si ušetřit svůj vzdech. ‚Chtěl bych vidět kněze!‘ prosil. Tak jsem mu 
podal zrcadlo.“

Poiccart ustal, aby usrkl kávy.
„Nalezli ho následující den na silnici bez známky, jakým způso-

bem zemřel,“ dokončil Poiccart prostě.
„Jak?“ Thery se horlivě předklonil, ale Poiccart si dopřál jen 

ponurý úsměv a neodpověděl.
Thery vytáhl obočí a hleděl podezíravě z jednoho na druhého.
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„Jestliže dovedete zabíjet, jak říkáte, že dovedete, proč jste posla-
li pro mne? Byl jsem šťastný v Jerezu, když jsem pracoval v továrně 
na vína – je tam děvče – jmenuje se Juan Samarezová.“ Otřel si čelo 
šátkem a rychle pohlédl z jednoho na druhého. „Když jsem dostal 
vaši zprávu, myslel jsem si, že bych vás nejraději zabil – ať jste 
kdokoliv. Chápete, že jsem tam šťastný… a je tam to děvče. A já jsem 
už zapomněl na rušný život –“

Manfred přerušil tyto nesouvislé protesty. „Poslyšte,“ řekl tónem 
bezpodmínečného rozkazu, „není na vás, abyste vyšetřoval proč 
a nač. My víme, kým jste a čím jste. Víme o vás ještě mnohem víc 
než policie, protože my bychom vás mohli poslat na garottu.“

Poiccart kývl hlavou na přisvědčenou a Gonsalez hleděl na The-
ryho s podivnou zvědavostí jako zkoumatel lidské přirozenosti, 
jímž skutečně byl.

„Potřebujeme čtvrtého muže,“ pokračoval Manfred, „k něčemu, 
co chceme vykonat. Přáli bychom si, abychom měli někoho, kdo není 
oživen jinými city než touhou, aby viděl vykonánu spravedlnost. 
Z nedostatku někoho takového jsme nuceni vzít zločince – vraha, 
líbí-li se vám to tak lépe.“

Thery otevřel a zavřel ústa, jako by se chystal promluvit.
„Člověka, kterého bychom mohli jediným slovem poslat na smrt, 

jestliže nás zklame. Tím člověkem jste vy. Nevydáte se do žádného 
nebezpečí a budete dobře odměněn. Nejspíše od vás nebude vůbec 
žádáno, abyste zabíjel. – Poslyšte,“ pokračoval Manfred, když viděl, 
že Thery opět otevírá ústa, aby promluvil, „znáte Gibraltar? Nuže, 
tam jsou stejní lidé. Tam nahoře je země –“ Manfredova ruka mávla 
k severu, „podivná, hloupá země s podivným a hloupým lidem. Je 
tam muž, člen vlády, a jsou tam lidé, o kterých vláda nikdy neslyšela. 
Na jednoho si jistě vzpomínáte: Manuel Garcia, vůdce karlistského 
hnutí. Je teď v Anglii. Je to jediná země, kde je v bezpečí. Z Anglie 
řídí hnutí tady ve Španělsku. Víte, o čem mluvíme?“ 

Thery přikývl.
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„Letos, stejně jako vloni, byl hlad, lidé mřeli u kostelních dveří, 
hladověli po náměstích. Dívali se, jak korupční vláda následuje za 
korupční vládou. Viděli milióny plynout z veřejné pokladny do 
kapes politiků. Letos se něco stane. Stará vláda musí jít. Vláda to 
ví. Vědí, kde vězí nebezpečí, a vědí, že jejich jedinou spásou je, aby 
jim byl Garcia vydán do rukou dříve, než bude organizace vzpoury 
hotová a úplná. Ale Garcia je prozatím v bezpečí a byl by v bezpečí 
provždy, kdyby nebylo jednoho člena anglické vlády, který se chystá 
podat a prosadit návrh zvláštního zákona. Bude-li tento zákon pro-
sazen, je Garcia mrtev. A vy nám musíte pomoct, aby se tento zákon 
nestal zákonem. To je důvod, proč jsme pro vás poslali.“ 

Thery hleděl zmateně.
„Ale jak?“ koktal.
Manfred vytáhl z kapsy papír a podal jej Therymu. 
„Toto, myslím,“ řekl s pomalou rozvážností, „je přesný opis vaše-

ho policejního popisu.“
Thery přikývl. Manfred se předklonil, ukázal na slovo, které stálo 

uprostřed archu, a zeptal se:
„Je to vaše povolání?“
Thery hleděl zaraženě.
„Ano,“ odpověděl.
„A opravdu ve svém řemesle něčemu rozumíte?“ zeptal se Man-

fred vážně. A oba jeho druzi se předklonili, aby slyšeli odpověď.
„Znám věru všechno,“ odpověděl Thery pomalu, „co lze v té věci 

znát. Kdyby nebylo – hm, jistého nedopatření – vydělal bych velké 
peníze.“

Manfred s ulehčením vydechl a pokývl svým dvěma druhům.
„Pak,“ řekl prudce, „je anglický ministr mrtvým mužem.“
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1. KAPITOLA  
Příběh z novin

Čtrnáctého srpna roku 190. se objevil na dolním sloupcovém kon-
ci bezvýznamné stránky nejstřízlivějšího londýnského časopisu 
drobný článeček, oznamující, že státní tajemník zahraničních zá-
ležitostí byl velmi rozmrzen tím, že obdržel řadu výhrůžných dopi-
sů, a je připraven zaplatit odměnu padesáti liber každému, kdo by 
mu poskytl takové zprávy nebo pokyny, které by vedly k postižení 
a usvědčení osoby nebo osob…

Těch několik lidí, kteří čtou nejstřízlivější londýnský list, si po-
myslelo, že je velmi pozoruhodnou věcí, když je státní ministr vůbec 
něčím rozmrzen, a ještě pozoruhodnější je, když svoji rozmrzelost 
veřejně rozhlašuje. A nejpozoruhodnější ze všeho je to, že si může 
i jen na jedinou minutku představovat, že by mohla nabídka odmě-
ny učinit konec jeho rozmrzelosti nebo její příčině.

Redaktoři méně střízlivých, ale více čtených novin letmo pro-
hlíželi s unaveným výrazem nezajímavé sloupce „staré střízlivosti“ 
a přečetli si článek s nově probuzeným zájmem.

„Haló – copak je tohle?“ zeptal se Smiles z „Komety“ a vystřihl 
článek velkými nůžkami, nalepil jej na list konceptního papíru 
a nadepsal jej: Kdo je dopisovatelem sira Philipa?

A jako postranní myšlenku – „Kometa“ náležela k opozici – pře-
deslal článku úvodní odstavec, v němž s humorem naznačoval, že 
tím hledaným dopisovatelem je některý inteligentní volič, který se 
cítí unuděný neslanými a nemastnými metodami vlády.

Hlavní redaktor „Večerního světa“, bělovlasý pán rozvážných 
pohybů, si přečetl článeček dvakrát, pečlivě jej vystřihl, znovu si jej 
přečetl, položil jej pod těžítko a velmi brzy na něj úplně zapomněl.
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Hlavní redaktor „Megafonu“, což je opravdu velmi vesele čilý list, 
vystřihl článeček, přečetl si jej, zazvonil na zvonek na svém stole 
a dal zavolat jednoho ze zpravodajů – vše takřka jedním dechem – 
a vyrazil několik stručných pokynů.

„Jděte dolů na Portlandské náměstí, pokuste se uvidět sira 
Philipa Ramona, zjistěte celé pozadí za tímto článkem – proč mu 
je vyhrožováno a čím je mu vyhrožováno. Získejte opis jednoho 
z těch výhrůžných listů, bude-li to možné. Nebudete-li se moct k siru 
Ramonovi dostat, zmocněte se některého jeho tajemníka.“

A poslušný zpravodaj odešel.
Vrátil se za hodinu ve stavu toho tajemného rozrušení, které 

se zmocňuje zpravodajů, kteří chytili opravdového „kapra“. Podal 
zprávu – hlavní redaktor podal zprávu šéfredaktorovi – a tento 
velký muž řekl:

„To je velmi dobré – to je opravdu velmi dobré!“ To bylo po-
chvalou nejvyššího stupně.

Co bylo tak velmi dobré na zpravodajově informaci, to bylo možné 
poznat ze sloupce, který se druhého dne objevil v „Megafonu“:

Ministr vládního kabinetu v nebezpečí  
Hrozby zavražděním zahraničního tajemníka 

„Čtyři spravedliví“ 
Spiknutí k zamezení prosazení zákona o vydávání cizinců  

Neobyčejná odhalení

Byla vyvolána značná pozornost, když se ve sloupcích včerejších 
„Národních novin“ objevil tento článek:

Státní tajemník pro zahraniční záležitosti sir Philip Ramon se stal bě-
hem několika uplynulých týdnů příjemcem výhrůžných dopisů, které 
podle všeho vesměs vyvěrají z téhož pramene a byly napsány jedinou 
osobou. Tyto lístky jsou takové povahy, že nemohou být ignorovány 
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státním tajemníkem Jeho Veličenstva pro zahraniční záležitosti, jenž 
tímto slibuje odměnu padesáti liber každé osobě, která by poskytla 
takové informace, které by vedly k postižení a usvědčení autora těch-
to anonymních dopisů.

Toto prohlášení bylo tak neobvyklé, když si vzpomeneme, že 
anonymní a výhrůžné dopisy jsou obyčejně denně nacházeny 
v koších na papír všech státníků a diplomatů, že „Denní megafon“ 
ihned zahájil pátrání po příčinách tohoto neobvyklého postupu.

Reprezentant našeho listu se ohlásil v sídle sira Philipa Ramona, 
který velmi laskavě svolil, aby byl navštíven.

„Je to velmi neobvyklý krok,“ odpověděl zahraniční tajemník na 
otázku našeho zástupce, „ale byl učiněn v plném souladu s mými 
ostatními kolegy ve vládním kabinetu. Máme důvody se domnívat, 
že na těchto výhrůžkách něco je, a mohu říct, že tato věc už byla 
v několika posledních týdnech v rukou policie.“

„Tady je jeden z těch dopisů!“ Sir Philip vyňal list cizokrajného 
dopisního papíru z desek a byl tak velmi laskav, že dovolil našemu 
zástupci, aby si jej opsal.

Dopis bez data, a kromě skutečnosti, že rukopis byl toho švihle 
květnatého, zženštilého rázu, který mají v oblibě latinské rasy, byl 
napsán dobrou angličtinou.

Zněl:

„Vaše Excelence!
Návrh zákona, který se chystáte učinit zákonem, je ne-

spravedlivý. Je připraven jen proto, aby vydal zkorumpované 
a mstivé vládě muže, kteří dnes v Anglii nalézají útočiště před 
pronásledováním despotů a tyranů. Víme, že je v Anglii rozdílné 
mínění vzhledem ke správnosti tohoto návrhu a že prosazení 
návrhu zákona o cizineckých politických přestupcích závisí jen 
a jen na Vaší síle.
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Proto jsme Vám nuceni dát s politováním výstrahu, že jestliže 
Vaše vláda neodvolá tento návrh, bude nezbytné Vás odstranit, 
a nejen vás, ale i každou osobu, která by se podjala uvedení 
tohoto nespravedlivého opatření v zákon.

Čtyři spravedliví“

„Zákon, o němž je tu zmínka,“ pokračoval sir Philip, „je ovšem 
zákon o vydávání cizinců pro politické přestupky, který – kdyby 
nebylo taktiky opozice – by klidně prošel už v předešlém zasedání.“

Sir Philip pak podal výklad o tom, že návrh byl vyvolán nejisto-
tou následnictví trůnu ve Španělsku.

„Je příkazem nutnosti, aby ani Anglie, ani jakýkoliv jiný stát 
nehostil propagandisty, kteří by z tohoto bezpečí uvedli Evropu 
v požár. Současně s prosazením tohoto opatření jsou připraveny 
podobné zákony nebo nařízení ve všech státech Evropy. Ve sku-
tečnosti už všude existují a bylo dojednáno, že vstoupí v zákonitou 
platnost zároveň s naším zákonem z minulého zasedání.“

„Proč připisujete těmto listům význam?“ zeptal se zástupce 
„Denního megafonu“.

„Protože jsme byli ujištěni, i naší vlastní policií a policií z pevni-
ny, že pisatelé jsou lidmi, kteří berou věc smrtelně vážně. ‚Čtyři 
spravedliví‘, jak se podepisují, jsou známi téměř ve všech zemích na 
zeměkouli. Kdo to je individuálně, to bychom se všichni velmi rádi 
dozvěděli. Ať právem, nebo neprávem, mají za to, že spravedlnost, 
jak se na zemi provádí, není přiměřená, a pustili se sami do toho, 
aby napravili zákon. Oni byli těmi, kdo zavraždili generála Treloviče, 
vůdce srbských královrahů. Oni pověsili francouzského armádního 
dodavatele Conráda na Náměstí svornosti – se stem policistů na 
doslech. Oni zastřelili Hermana de Blois, básníka a filozofa, v jeho 
pracovně za to, že prý kazí svým rozumováním mládež celého světa.“
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Zahraniční tajemník pak podal našemu zástupci seznam zločinů, 
spáchaných tímto neobyčejným čtyřlístkem.

Naši čtenáři si jistě vzpomenou na okolnosti každé z těchto 
vražd a na to, že až dosud nebyl ani jeden z těchto zločinů uváděn 
do souvislosti s ostatními – tak přísně zachovávala policie jednot-
livých států tajemství těchto Čtyř spravedlivých! A určitě nebyla 
veřejnosti až do dneška sdělena žádná z těchto okolností, která 
by – kdyby byla uveřejněna – prozradila existenci této čtyřky.

„Denní megafon“ je schopen uveřejnit plný seznam šestnácti 
vražd, spáchaných těmito čtyřmi muži.

„Přede dvěma lety, když byl zastřelen de Blois, byl nějakou trhli-
nou v jejich téměř dokonalých opatřeních jeden ze čtyřky poznán 
detektivem, když opouštěl de Bloisův dům v Kléberově třídě, a pak 
byl tři dny pečlivě sledován a hlídán v naději, že bude celá čtyřka 
chycena najednou. Nakonec však stíhaný objevil, že je hlídán, 
a pokusil se o záchranu. Byl vehnán do úzkých v jedné kavárně 
v Bordeaux – sledovali jej tam z Paříže – a než byl zabit, zastřelil 
strážmistra a dva jiné policisty. Byl vyfotografován a jeho podobizna 
byla rozšířena tiskem po celé Evropě, ale kdo to byl anebo odkud 
byl – i jaké byl národnosti – zůstalo až do dnešního dne tajemstvím.“

„Ale čtyřka je dosud na světě?“
Sir Philip pokrčil rameny.
„Buď mají nového rekruta, anebo pracují bez něho,“ odpověděl.
Na závěr zahraniční tajemník řekl:
„Oznamuji novinám všechny tyto skutečnosti proto, abychom 

mohli společně čelit řádění těchto samozvaných soudů. Mým 
druhým důvodem je, aby mohla veřejnost podporovat v úřadu a ná-
maze ty, kdož zodpovídají za udržování zákonů a pořádku, aby sama 
pomáhala svou bdělostí zabránit páchání dalších nezákonných činů.“

Dotazy u Scotland Yardu nevynesly žádné další zprávy o této 
věci, kromě toho, že pátrací oddělení je ve spojení s náčelníkem 
policie z pevniny.
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Podáváme úplný seznam vražd, spáchaných „Čtyřmi spraved-
livými“, spolu s podrobnostmi, které mohla policie zjistit vzhledem 
k příčině těchto zločinů. Jsme povinni díkem zahraničnímu úřadu 
za svolení, abychom směli uveřejnit tento seznam.

Londýn, 7. října 1899 – Thomas Cutler, krejčovský mistr, nalezen 
mrtev za podezřelých okolností. Koronerovo ohledání vydalo ver-
dikt „Úmyslná vražda, pachatel nebo pachatelé neznámí“.

Příčina vraždy, zjištěná policií: Cutler, který byl mužem značně 
zámožným a jehož pravé jméno bylo Bentvitch, byl vyděračem zvlášť 
hnusného druhu. Byl třikrát odsouzen podle zákona o ochraně 
v dílnách. Policie věří, že tu byla ještě jiná a skrytější příčina k vraždě, 
asi ve spojení s Cutlerovým zacházením se zaměstnanci ženského 
pohlaví.

Liége, 28. února 1900 – Jacques Ellermann, prefekt. Zastřelen při 
návratu z Opery. Ellermann byl prokazatelně člověkem špatného 
žití a při pátrání po jeho smrti bylo zjištěno, že zpronevěřil a odcizil 
více než čtvrt miliónu franků z veřejných fondů.

Seattle, Kentucky, USA, říjen 1900 – soudce Anderson, nalezen 
mrtev ve svém pokoji, uškrcen. Anderson byl třikrát vyšetřován 
a souzen. Obžalován z vraždy. Byl vůdcem Andersonovy strany 
v pověstném boji Anderson–Hara. Zabil celkem sedm členů z Ha-
rova klanu, byl třikrát obviněn a třikrát osvobozen výrokem „nevi-
nen“. Při poslední příležitosti, když byl obviněn ze zákeřné a zrádné 
vraždy, spáchané na vydavateli „Seattleské hvězdy“, potřásl rukou 
všem členům poroty a gratuloval jim.

New York, 30. října 1900 – Patrick Welch, notorický vyděrač a zlo-
děj veřejných peněz. Kdysi městský pokladník. Hybná síla pověstné-
ho Syndikátu pro vydláždění ulic. Byl odhalen New York Journalem. 
Welch byl nalezen oběšen v malém hájku na Long Islandu. Tehdy 
se věřilo, že jde o sebevraždu.

Paříž, 4. března 1901 – madam Despardová. Udušena. Také tu 
bylo usuzováno na sebevraždu, až přišla k rukám francouzské 
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policie jistá zpráva. O paní Despardové nelze říci nic dobrého. Byla 
prokazatelně „obchodnicí s dušemi“.

Paříž, 4. března 1902 – (přesně o rok později) – monsieur Gab-
riel Lanfin, ministr komunikací. Nalezen zastřelen ve svém kočáře 
v Bois de Boulogne. Jeho kočí byl zatčen, ale později propuštěn. 
Přísahal, že neslyšel výstřel ani výkřik svého pána. Tehdy pršelo 
a v Bois bylo velmi málo procházejících se lidí.

Pak následovalo deset dalších případů, vesměs podobných, 
spolu s případem Treloviče a de Bloise.

Byla to nepochybně znamenitá věc.
Šéfredaktor seděl ve své kanceláři a četl článek už po několikáté.
„Opravdu, velmi dobré!“
Zpravodaj – jehož jméno bylo Smith – jej četl také a pocítil velmi 

příjemné teplo nad důsledky svého výkonu.
Zahraniční tajemník si jej přečetl v posteli, přičemž srkal svůj 

ranní čaj a zamračeně přemýšlel, zda nepověděl příliš mnoho.
Náčelník francouzské policie četl zprávu také – přeloženou a te-

legrafovanou v „Le Temps“ – a zuřivě proklínal hovorného Angliča-
na, který mu rozházel pracně připravené plány.

V Madridu, v Café de Paris, na Náměstí slunce, četl Manfred, 
cynický, usměvavý a sarkastický, úryvky třem mužům, z nichž dva 
se příjemně bavili a jeden, s těžkou tváří a s těstovitými lícemi, měl 
v očích smrtelný strach.
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2. KAPITOLA  
Věrní poslanci

Kdosi – byl to Mr. Gladstone? – uvedl ve známost, že není nic tak 
nebezpečného, tak divě zuřivého a strašlivého jako šílená ovce. 
Podobně, jak víme, není tak nediskrétní, tak pošetile mnohomluvná 
a hovorná, tak neuvěřitelně neobratná osoba jako diplomat, který 
se z nějakého důvodu vyšinul z kolejí.

Člověku, který se vycvičil mít jazyk pevně na uzdě v Radách 
národů, který byl vyškolen, aby chodil obezřetně mezi propadlišti, 
obratně vykopanými znepřátelenými velmocemi, nadejde okamžik, 
kdy zapomene na cvik a praxi, na příkazy mnohých let a kdy si 
počíná prostě lidsky. Proč je to tak, to nebylo obyčejnými lidmi 
nikdy objeveno, ačkoliv psychologicky informovaná menšina, kte-
rá si celkem dovede vysvětlit duševní obraty svých bližních, má 
nepochybně velmi rozumné a přesvědčivé důvody pro tyto úkazy 
mysli, vyšinuté z rovnováhy.

Sir Philip Ramon byl mužem zvláštního temperamentu. Po-
chybuji, zda by bylo něco na tomto širém světě schopno zastavit 
jeho úmysl, když se jednou k něčemu rozhodl. Byl mužem silného 
charakteru, pevným mužem s čtvercovitou čelistí a velkými ústy, 
s tím odstínem modři v očích, který hledáme u zvláště bezcitných 
zločinců a zvláště proslavených generálů. A přece se sir Philip 
Ramon bál – jak si dovedlo jen málo lidí představit – bál se důsledků 
úlohy, kterou na sebe vzal.

Jsou tisíce mužů, kteří jsou fyzicky hrdiny a mravně zbabělci, 
mužů, kteří by se vysmáli smrti – a žijí v hrůze před osobními 
obtížemi a rozpory. Policejní seznamy denně vypravují o životních 
příbězích takovýchto mužů – a o jejich smrti.
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Tajemník zahraničních věcí obracel tyto vlastnosti naruby. Dobří, 
živočišní muži by nepochybně tohoto ministra označili za zbabělce, 
protože se bál bolesti a bál se smrti.

„Jestliže vás tato věc příliš hněte,“ řekl mu vlídně předseda 
ministerstva v kabinetní radě dva dny po uveřejnění ministrova 
interview v „Denním megafonu“, „proč toho návrhu nenecháte? Ko-
nečně tu jsou mnohem důležitější věci, aby jim věnoval parlament 
svůj čas, a už se blížíme ke konci tohoto zasedání.“

A kolem celého stolu se ozvalo souhlasné mručení.
„Máme všechny důvody, abychom to nechali padnout. Pro tu věc 

stejně musí nastat strašlivé ‚vraždění neviňátek‘ – Braithwaitův zá-
kon o nezaměstnaných plave – a co tomu pak řekne země, to vědí 
jenom nebesa.“

„Ne! Ne a ne!“ Státní sekretář pro zahraniční záležitosti udeřil 
pěstí o stůl. „Musí to projít. K tomu jsem rozhodnut. Rušíme víru 
Kortesům, rušíme víru Francii, rušíme víru všem státům v Dohodě. 
Slíbil jsem prosadit toto opatření – a my jsme s tím povinni prorazit, 
i kdyby bylo tisíc ‚spravedlivých‘ a tisíc výhrůžek.“

Premiér pokrčil rameny.
„Odpusťte mi, že to říkám, sire Ramone,“ řekl Bolton, prezident 

státního soudu, „ale nemohu se ubránit pocitu, že jste byl skoro tro-
chu nediskrétní, když jste dal tisku všechny ty podrobnosti, které 
jste mu dal. Ano, já vím, shodli jsme se, že máte mít volnou ruku, 
abyste v té věci jednal, jak uznáte za vhodné, ale nemyslel jsem si, 
že budete tak – jak bych to řekl – tak upřímný.“

„Moje diskrétnost v této věci, sire Georgi, není věcí, o níž bych 
rád hovořil,“ odpověděl Ramon upjatě.

Později, když kráčel přes dvůr budovy s mladě vypadajícím kanc-
léřem, pan předseda nejvyššího soudního dvora, dosud pohněván 
odmítnutím, řekl náhle bez znatelné příčiny: „Hloupý starý osel.“ 
A mladý strážce britských financí se usmál.



– 21 –

„Máme-li říct pravdu,“ řekl, „je Ramon v hrozně ošklivé kaši. Pří-
běh Čtyř spravedlivých koluje všemi kluby a člověk, s nímž jsem se 
setkal v Carltonu u snídaně, mne skoro přesvědčil, že je tu oprav-
du něco, čeho se musíme vážně bát. Byl v té věci velmi opravdově 
vážný – vrátil se právě z Jižní Ameriky a viděl něco z díla, které 
provádějí tito muži.“

„Co to bylo?“
„Nějaký prezident, nebo co, jedné z těchto shnilých malých 

republik… asi před osmi měsíci – naleznete to v tom seznamu. 
Prostě jej oběsili. Strašlivě podivná věc – nejdivnější na světě. Vzali 
jej z postele uprostřed noci, dali mu roubík, zavázali mu oči, donesli 
ho do úřední věznice, kde jim byl povolen vstup, pověsili ho na 
úřední šibenici – a unikli.“

Pan soudní prezident se chtěl právě zeptat na další informace, 
když jeden státní podsekretář uchopil kancléře pokladu za knoflík 
a odtáhl jej.

„Absurdní,“ hučel pan předseda soudu mrzutě.
Když státní tajemník zahraničních věcí projížděl ve svém kočáře 

davem, vroubícím příjezd k budově, ozvaly se výkřiky k jeho poctě. 
Ale sir Ramon tím nebyl nijak zvlášť potěšen, protože popularita 
nepatřila k věcem, po kterých toužil. Instinktivně věděl, že volání 
bylo vyvoláno tím, že obecenstvo oceňovalo nebezpečí, v němž 
se ocitl. A toto vědomí ho mrazilo a hněvalo. Rád by viděl, že se 
lidé posmívají existenci této tajuplné čtyřky – dodalo by to trochu 
klidu jeho mysli, kdyby si mohl pomyslet, že „veřejné mínění tuto 
myšlenku zavrhlo“.

Ačkoliv byla totiž oblíbenost, nebo neoblíbenost mimo jeho po-
jmy o tom, na čem záleží, přece měl neochvějnou víru v hrubý pud 
davu. V předsíni budovy byl obklíčen davem horlivých mužů ze své 
politické strany, z nichž se někteří usmívali, jiní hleděli úzkostně, 
ale všichni volali po nejnovějších zprávách – a všichni se trochu báli 
ministrova ostrého jazyka.
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„Pohleďte, sire Philipe,“ řekl tlustý, beztaktní zástupce za West 
Brondesbury, „co je to všechno, co slyšíme o výhrůžných listech? 
Zajisté si přece nebudete všímat takových věcí? Já dostanu dva nebo 
tři každý den mého žití!“

Ministr odcházel netrpělivě od této skupiny, ale poslanec Tester 
ho zadržel.

„Podívejte,“ začal.
„Jděte k čertu!“ řekl zahraniční tajemník upřímně a šel rychle 

ke své kanceláři.
„Čertovský temperament, co ten člověk má, to jistě!“ řekl ctihodný 

poslanec zoufale. „Fakt je, že je starý Ramon v pořádné kaši. Ten 
nápad, dělat povyk kvůli anonymním výhrůžným listům! Jak? Já 
dostanu –“

Skupina mužů v kuřárně probírala otázku Čtyř spravedlivých 
dokonale neoriginálním způsobem.

„Je to příliš směšné, než aby se o tom mělo mluvit,“ řekl jeden 
z nich s věšteckou důstojností. „Tady máme čtyři muže, mytické 
čtyři, shluklé proti všem silám a ustaveným mocím nejcivilizovanější 
země na zemi.“

„Kromě Německa,“ vpadl poslanec Scott moudře.
„Oh, nechte Německo stranou, pro všechno na světě,“ prosil první 

mluvčí kysele. „Chtěl bych věru, Scotte, abychom mohli pohovořit 
o jediné věci na světě, do které by nebylo možné uvést povýšenost 
německých zřízení.“

„Nemožné!“ řekl veselý Scott a začal pouštět z uzdy svého zami-
lovaného koníčka. „Vzpomeňte, že jen v oceli a v železe výroba na 
hlavu zaměstnaných stoupla o čtyřicet tři procenta, že jejich lodní 
prostor…“

„Myslíte, že Ramon odvolá návrh?“ zeptal se nejstarší poslanec 
za Aldgate East, aby odvrátil pozornost od statistického žvástu.

„Ramon? Jistě ne! Raději by umřel.“
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„Je to nanejvýš neobvyklá situace,“ řeklo Aldgate East. A tři 
volební okresy, jedno Londýnské předměstí a jedno středohorské 
město přikývly a myslely, že opravdu.

„Za starých časů, kdy byl starý Bascoe mladým poslancem –“ Ald-
gate East ukázal na starouška senátora, ohnutého a bělovousého 
i bělovlasého, který namáhavě kráčel k sedátku, „za starých dnů –“

„Myslel jsem si, že se starý Bascoe s někým dohodl, že nebude 
chodit?“ poznamenal lhostejný posluchač.

„Za starých dnů,“ pokračoval poslanec za Aldgate East, „před 
fenianskými zmatky –“

„Mluvte o civilizaci!“ pokračoval ve svém nadšení Scott. „Re-
heinbaken řekl minulý měsíc v dolní sněmovně: ‚Německo dostou-
pilo bodu, kde –‘“

„Kdybych já byl Ramonem,“ skončilo Aldgate East hrdě, „vím 
přesně, co bych měl udělat. Šel bych na policii a řekl bych: ‚Podívejte 
se –‘“

Zvonek zuřivě zazvonil a zvonil nepřetržitě a členové parlamen-
tu se pomalu trousili chodbou.

Článek devátý, návrhu zákona o regulaci Medwaye, byl uspoko-
jivě rozhodnut a slova „anebo jak bude později rozhodnuto“ přidána 
vítězoslavnou většinou dvaceti čtyř hlasů, a věrní poslanci se vrátili 
k přerušené rozpravě.

„Co já říkám a co jsem vždy říkal o muži, jenž je ve vládě,“ pro-
hlašovalo důležité individuum, „je, že takový muž, je-li pravým 
státníkem, je povinen zanechat všech ohledů ke svým vlastním 
osobním citům –“

„Poslouchejte!“ zatleskal kdosi.
„Ke svým vlastním osobním citům,“ opakoval řečník spokojeně. 

„Je povinen klást svoji povinnost ke státu nade všechny ostatní – eh – 
ohledy. Pamatujete si, co jsem řekl Barringtonovi té noci, kdy jsme 
mluvili o odhadech? Řekl jsem: ctihodný gentleman nemá a nemůže 
mít ohled k ničemu jinému než k silným a téměř jednomyslným 
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přáním velkého tělesa voličů. Jednání ministra koruny musí být 
nezbytně řešeno v prvé řadě inteligentním posouzením velkého 
tělesa voličů, jehož jemné cítění – ne – jehož vyšší pudy – ne, tak to 
nebylo – no, ale tak nebo tak, vysvětlil jsem mu náramně jasně, co 
je ministrovou povinností,“ skončilo orákulum podlomeně.

„Nuže, já –“ začalo Aldgate East, když se přiblížil sluha s podno-
sem, na němž ležela zelenavě šedá obálka.

„Upustil snad některý z pánů toto?“ zeptal se. Poslanec vzal do-
pis a hmatal po kapsách po svých brýlích.

„Členům dolní sněmovny,“ četl a pohlédl přes skla na kruh mužů 
kolem sebe.

„Obchodní prospekt,“ řekl tlustý poslanec za West Brondesbury, 
který se právě přiblížil ke skupině. „Dostávám jich stovky. Teprve 
nedávno –“

„Příliš tenké na prospekt,“ řeklo Aldgate East a vážilo dopis na 
dlani.

„Pak tedy patentní medicína,“ trvalo na svém Brondesbury. 
„Dostanu jednu každého jitra. ‚Nepalte svíci na obou koncích‘ 
a podobné žvásty. Minulý týden mi nějaký chlap poslal –“

„Otevřte to,“ navrhl kdosi a poslanec za Aldgate East uposlechl. 
Přečetl několik řádek a zrudl.

„No – ať jsem proklat –“ vydechl a pak četl nahlas:

„Občané!
Vláda se chystá prosadit jako zákon opatření, které vydá 

do rukou nejhorší ze všech vlád moderní doby muže, kteří jsou 
vlastenci a kteří jsou určeni, aby se stali spasiteli svých zemí. 
Informovali jsme ministra, který je pověřen tímto opatřením, 
že pokud nebude tento návrh odvolán, zabijeme jej.

Jsme zarmouceni, že jsme nuceni přistoupit k tomuto krajní-
mu kroku, protože víme, že zmíněný ministr je jinak poctivým 
a zdárným mužem, a je to právě z touhy, abychom se vyhnuli 
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splnění tohoto svého slibu, že žádáme členy matky všech par-
lamentů, aby užili veškerého svého vlivu a vynutili si odvolání 
návrhu.

Kdybychom byli obyčejnými vrahy nebo hrubými anarchisty, 
mohli bychom snadno a pohodlně uvrhnout slepou a nerozli-
šující pomstu na členy tohoto shromáždění. A na důkaz tohoto 
tvrzení a jako vážnou výstrahu, že naše hrozba není nijak planá, 
prosíme Vás, pánové, abyste hledali pod stolem vedle výklenku 
v tomto pokoji. Naleznete tam dostatečně účinný přístroj, aby 
zničil větší část této budovy.

Čtyři spravedliví

P. S. Nedali jsme do stroje ani spoušť, ani hořák, a proto je 
možné s přístrojem zacházet bez nebezpečí.“

Během předčítání tváře posluchačů zbledly.
V tónu dopisu bylo něco hrozně přesvědčivého a všechny zraky 

se instinktivně obrátily ke stolu vedle výklenku.
Ano, bylo tam něco – něco černého a krychlovitého, a zástup zá-

konodárců začal ustupovat. Na okamžik stáli jako očarováni – a pak 
nastal šílený úprk ke dveřím.

„Byl to hloupý žert?“ zeptal se předseda ministerstva úzkostlivě. Ale 
narychlo zavolaný znalec ze Scotland Yardu potřásl hlavou.

„Docela, jak to list uvedl,“ odpověděl vážně, „i co do doutnáku –“
„Byla to opravdu –“
„Dost, aby rozbila celý dům,“ zněla odpověď. 
Ministerský předseda přecházel svojí soukromou pracovnou se 

zachmuřenou tváří.
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Jednou se zastavil, aby zamyšleně pohlédl oknem, které skýtalo 
pohled na terasu plnou lidí a na dav vzrušených, gestikulujících 
politiků – patrně mluvili všichni najednou.

„Velmi, velmi vážné – velmi, velmi vážné!“ mumlal premiér. A pak 
řekl hlasitě: „Pověděli jsme už tolik, že můžeme pokračovat. Dejte 
novinám úplnou zprávu o této odpolední příhodě – tak úplnou, jak 
uznáte za dobré. Dejte jim znění dopisu.“ 

Stiskl tlačítko zvonku a jeho tajemník neslyšně vstoupil.
„Napište komisaři. Nařiďte, aby nabídl odměnu tisíc liber šter-

linků za zatčení muže, který tu věc nechal ve sněmovně, a úplnou 
milost a odměnu každému spoluviníkovi.“

Tajemník odešel a znalec ze Scotland Yardu čekal. 
„Zjistili vaši lidé, jak byl ten přístroj přinesen?“
„Ne, pane. Policisté byli všichni podrobeni výslechu – každý 

zvlášť. Nepamatují se na žádného cizince, který by do budovy vešel, 
anebo ji opustil.“ 

Předseda ministerstva špulil zamyšleně rty.
„Děkuji vám!“ A znalec se vzdálil.
Na terase se Aldgate East a orákulum dělila o slávu.
„Já jsem stál těsně vedle toho,“ řeklo orákulum velmi důrazně. 

„Na mé slovo, honí se mi mráz po zádech, když na to pomyslím. 
Pamatujete si, Melline? Mluvil jsem právě o povinnosti ministra –“

„Já se ptal sluhy,“ vykládalo Aldgate East vzrušenému kruhu 
posluchačů, „‚kde jste to nalezl?‘ ‚Na podlaze, pane!‘ odpověděl mi. 
Myslel jsem si, že je to prospekt nějaké medicíny. Nechtěl jsem to 
otevřít, ale kdosi –“

„To jsem byl já,“ hlásil se hrdě tučný pán z Brondesbury. „Pama-
tujete si, že jsem řekl –“

„Věděl jsem, že to někdo byl,“ pokračovalo Aldgate East milostivě. 
„Otevřel jsem to a přečetl jsem několik prvních řádek. ‚Na mou duši,‘ 
povídám –“

„Ne, řekl jste ‚No, ať jsem proklet‘,“ opravovalo Brondesbury.
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„Dobrá, vím, že jsem řekl cosi velmi přiléhavého,“ připouštělo 
Aldgate East. „Přečetl jsem to – a pochopíte to, nemohl jsem dobře 
pochopit smysl toho, abych tak řekl. Dobrá –“

Tři vyhrazená křesla v Star music hallu v Oxfordské třídě byla po-
stupně obsazena. Přesně o půl osmé přišel Manfred, dobře oblečen. 
O osmé přišel Poiccart, mírně zámožný pán prostředních let. O půl 
deváté přišel Gonsalez a žádal v dokonalé angličtině program. Usedl 
mezi oba druhé.

Když si galerie i přízemní část hlediště vykřikovaly hrdla nad 
jakýmsi vlasteneckým zpěvem, obrátil se Manfred s úsměvem 
k Leonovi a řekl:

„Viděl jsem to ve večerních listech.“ 
Leon rychle přikývl.
„Byl málem malér,“ řekl klidně. „Když jsem vešel, kdosi řekl: ‚Já 

myslel, že se starý Bascoe s kýmsi domluvil, že nebudou chodit1‘ – 
a jeden z nich málem přišel ke mně, aby na mne promluvil.“

1  Zvyk v anglické sněmovně, že si berou dovolenou tím způsobem, že se do-
mluví s příslušníkem opozice, že na určitý čas nebudou přítomni hlasování.
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3. KAPITOLA  
Tisíc liber odměny

Říci, že byla Anglie hluboce vzrušena – abychom citovali jen jeden 
z novinářských článků, věnovaných této věci – znamená přesně 
vyjádřit pravý stav.

První sdělení o existenci Čtyř spravedlivých bylo přijato s od-
pustitelným posměchem, zvláště těmi novinami, které zůstávaly 
pozadu se svými zprávami.

Jedině „Denní megafon“ věrně a vážně uznal, jak skutečné a oprav-
dové bylo nebezpečí, hrozící ministru pověřenému osudným ná-
vrhem. Teď však i nejzarytější posměváčci nemohli nedbat významu 
zprávy, která tak tajuplně nalezla přístup do samého srdce nejžárlivěji 
střežené britské instituce. Příběh s „pumovou urážkou“ plnil sloupce 
všech časopisů v celé zemi a poslední odvážné dobrodružství Čtyř 
spravedlivých bylo dlouze a široce přetřásáno po celé ostrovní říši.

Příběhy ze života – většinou úplně smyšlené – a líčení mužů, kte-
ří byli zodpovědní za nejnovější senzaci, se objevovaly den co den 
a v lidských ústech nebylo jiné látky, kdykoliv se sešli, než podivné 
kvarteto, které se zdálo držet osudy a životy mocných tohoto světa 
ve svých dlaních.

Ode dnů fenianských zločinů nebyla mysl veřejnosti nikdy tak 
naplněna obavami, jako dva dny po objevení „slepé bomby“ ve sně-
movně, jak to zuřivě napsal jeden z časopisů.

Snad to nebyl právě stejný druh obav, protože tu byla vše-
obecná důvěra, vzešlá ze smyslu a rázu výhrůžných dopisů, že Čtyři 
spravedliví opravdu ohrožují jen jediného muže.

První sdělení o jejich úmyslech vzrušilo co nejširší zájem. Ale sku-
tečnost, že byla hrozba dána na poštu v malém francouzském městečku 
a že tedy bylo nebezpečí velmi vzdáleno, jaksi zbavilo hrozbu její účinné 
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síly. Tak nějak znělo neurčité rozumování zeměpisně neznalého lidu, 
který si neuvědomil, že Dax není od Londýna dále než Aberdeen.

Ale tady byla skrytá hrůza v samé metropoli. Vždyť každý – 
myslel si Londýn s postranními pohledy po svém okolí – s kým se 
srazíme lokty, může být jedním ze čtyřky a my o tom nevíme.

Těžké, černě vypadající plakáty zíraly z holých zdí a plnily celou 
šířku každého policejního vývěsního prkna.

1000 liber odměny

Protože byl 18. srpna nalezen v poslanecké kuřárně dolní sněmovny 
pekelný stroj, který tam byl uložen nějakou neznámou osobou nebo 
osobami, 

a protože je důvod se domnívat, že osoba nebo osoby, které se 
zúčastnily výroby a umístění zmíněného přístroje do sněmovny, jsou 
členy organizované společnosti zločinců, známé jako „Čtyři spraved-
liví“, proti nimž byly vydány zatykače pro úmyslnou vraždu v Lon-
dýně, Paříži, New Yorku, New Orleansu, v Seattlu (USA), v Barceloně, 
v Tomsku, v Bělehradě, v Christianii, v Kapském Městě a v Caracase, 

bude vládou Jeho Veličenstva vyplacena shora uvedená odměna 
každé osobě nebo osobám, které by podaly takové informace, aby 
vedly k dopadení buď některého, anebo všech osob, nazývajících se 
„Čtyři spravedliví“ a totožných se shora zmíněnou tlupou.

A také bude za takovou informaci udělena milost a vyplacena 
odměna každému členu tlupy, pokud osoba, podávající tuto zprávu, 
nespáchala ani se nezúčastnila některé z následně uvedených vražd.

Ruday Montgomery, 
státní tajemník Jeho Veličenstva

J. B. Calfort, 
náčelník policie
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(Zde následoval seznam šestnácti zločinů, z nichž byla čtyřka 
viněna.)

Bůh uchovej krále

Po celý den se malé hloučky lidí kupily před plakáty a hltaly 
skvělou nabídku.

To vše mělo neobvyklý ráz a způsob, na který Londýňané nebyli 
zvyklí. Nebyl totiž připojen žádný popis hledaných mužů, žádné 
fotografie, podle nichž by je bylo možné poznat, žádné stereotypní 
„naposledy měl na sobě tmavomodrý seržový oděv, klotovou čapku 
a kostkovanou vázanku“, na čemž by hledající mohl založit svoji 
prohlídku kolemjdoucích.

Zde byli hledáni čtyři muži, které nikdy nikdo vědomě neviděl, 
honba za bludičkou, tápání v čiré tmě po neurčitelných stínech.

Vrchní detektivní inspektor Falmouth, který byl mužem otevřené 
mluvy (kdysi velmi prudce vysvětlil královské osobnosti, že nemá oči 
vzadu), řekl zástupci policejního náčelníka přesně, co si o tom myslí:

„Nemůžete chytit lidi, nemáte-li ani nejmenší tušení o tom, co 
nebo koho vlastně hledáte. Abychom uvedli teoretickou možnost, 
mohou to být právě tak dobře i ženy – mohou to být Číňané i negři. 
Mohou být velcí nebo malí, mohou – eh, vždyť ani nevíme, jaké jsou 
národnosti! Spáchali zločiny téměř ve všech státech světa. Nemusí 
to být Francouzi jen proto, že zabili někoho v Paříži, ani Yankeeové, 
protože uškrtili soudce Andersona.“

„Písmo!“ řekl náčelník a ukazoval na svazek dopisů, které držel 
v ruce.

„Latinské. Ale to může být napodobenina. A dejme tomu, že není. 
Není rozdíl mezi rukopisem Francouze, Španěla, Portugalce, Itala, 
Jihoameričana a Kreola. A já říkám, že to může být umělá napodo-
benina – a pravděpodobně to tak je.“

„Co jste udělal?“ zeptal se náčelník.
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„Sebrali jsme všechny podezřelé charaktery, které známe. Vyčis-
tili jsme Malou Itálii, pročesali jsme Bloomsbury, prošli jsme Soho 
a prohledali všechny kolonie. Minulou noc jsme vpadli do jednoho 
místa v Nunheadu – žije tam klubko Arménců, ale –“ Detektivova 
tvář měla docela beznadějný výraz. „Zrovna tak dobře,“ pokračoval, 
„bychom je snad mohli nalézt v některém z nejvýznačnějších ho-
telů – totiž, jsou-li dost hloupí, aby byli pohromadě. Ale můžete 
být přesvědčen, že žijí odděleně a že se setkávají jen jednou nebo 
dvakrát denně na různých místech.“

Ustal a klepal prsty nepřítomně na velký psací stůl, u něhož jeho 
představený seděl.

„Měli jsme de Courvilla tady přes vodu,“ končil detektiv. „Viděl ty 
lidi ze Soho, a co je důležitější, viděl i svého vlastního muže, který 
žije mezi nimi – a není to nikdo z nich, na to chci přísahat. Nebo na 
to přísahá aspoň on a já mu věřím.“

Náčelník potřásl pateticky hlavou.
„V Downing Street jsou v ošklivé situaci,“ řekl. „Nevědí, co se teď 

zase přihodí.“
Pan Falmouth s povzdechem vstal a hladil okraj svého klobouku.
„Nastávají nám skvostné časy,“ poznamenal paradoxně.
„Co si o tom myslí lidé?“ zeptal se náčelník.
„Četl jste noviny?“
Pokrčení ramen pana náčelníka nevyjadřovalo poklonu anglické 

žurnalistice.
„Noviny! Kdo si bude, u všech rohatých, vůbec všímat, co je 

v novinách?“ řekl rozzlobeně.
„Já si všímám,“ odpověděl chladnokrevný detektiv. „Noviny 

častěji jsou než nejsou vedeny čtenáři. A zdá se mi, že umění řídit 
noviny, podané rozlousknutě na dlani, záleží na tom, abychom na-
psali to, co publikum samo řekne. ‚Tohle je chytré,‘ řekne pan Nikdo, 
‚zrovna tohle říkám já sám!‘“
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„Ale čtenáři – měl jste příležitost vyslechnout jejich názory?“
Detektiv Falmouth přikývl.
„Dnes večer jsem mluvil s nějakým mužem v parku – podle po-

hledu to byl opravdu muž podle božího slova – a patrně inteligentní. 
Co si myslíte o těch ‚Čtyřech spravedlivých?‘ zeptal jsem se ho. ‚Je to 
velmi podivné,‘ povídá mi. ‚Myslíte, že na tom něco je?‘ – A to je vše, 
co si o tom slavné publikum myslí,“ skončil znechucený detektiv.

Pokud však byly ve Scotland Yardu starosti, byla Fleet Street celá 
u vytržení příjemným vzrušením. Tohle byly přece veliké novinky! 
Noviny, které bylo možné rozhlašovat na dvojnásobných sloupcích, 
rozkřikovat palcovými titulky, vyvolávat na plakátech, ilustrovat, 
diagramovat a vysvětlovat spoustou statistiky.

„Je to mafie?“ zeptala se hřmotně „Kometa“ a pustila se do dů-
kazů, že to je mafie.

„Ewening World“ se svým redakčním duchem, zálibně si hovícím 
v šedesátých letech uplynulého století, jemně poukazoval na krevní 
mstu a uváděl jako příklad „Korsické bratrstvo“.

„Denní megafon“ se držel historie Čtyř spravedlivých a otiskoval 
stránky podrobností, týkajících se jejich zločinného díla. Vyhrabával 
ze zaprášených koutů pevniny i Ameriky úplné podrobnosti každé 
z uváděných vražd. Přinášel fotografie a životopisy lidí, kteří byli za-
biti, a ačkoliv nijak neomlouval zločinnost čtyřky, přece vystavoval 
spravedlivě a bez přízně životy obětí, když ukazoval, o jaké lidi to 
vždy šlo.

Přijímal velmi obezřetně proudy příspěvků, plynoucí do redakce. 
Časopis totiž, kterému se dostalo stigmatu „žlutý“, užívá mnohem 
více opatrnosti než jeho střízlivější konkurenti. V říši novin je 
hloupá lež jen zřídka odhalena, ale zajímavé přehánění dožene ne-
obratného konkurenta, jemuž se nedostává fantazie, k hysterickým 
obžalobám a k vyvracení zpráv.

A proudy „čtyřkových“ anekdot proudily do redakce. Náhle totiž, 
jakoby kouzlem – každý dopisovatel, každý literární gentleman, 
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který si dělal specialitu z osobních pozorování a poznámek, každý, 
kdo vůbec psal, objevil zvláštní skutečnost, že znal Čtyři spravedlivé 
velmi důvěrně po celý svůj život.

„Když jsem byl v Itálii –“ psal autor knihy „Přijď opět“ (Hackworth 
Press, 6 šilinků; lehce poškozeno, Farringtonský antikvariát, 2 pen-
ce) – „vzpomínám si, že jsem slyšel podivný příběh o těchto ‚mužích 
krve‘…“

Anebo:
„V Londýně není místo, které by se mohlo ukázat jako skrýš těchto 

čtyř lotrů pravděpodobnější než Přílivový basin,“ psal jiný gentleman, 
který napsal „Collins“ do rohu svého rukopisu. „Přílivový basin byl 
znám za vlády Karla II. jako…“

„Kdo je to Collins?“ ptal se hlavní redaktor „Megafonu“ svého 
upracovaného kolegy.

„Řádkový,“ odpověděl redaktor unaveně, čímž odhalil, že ani 
novější žurnalismus nezapudil příležitostného přispívatele z jeho 
těžce obhajovaného pole. „Dělá policejní zprávy, ohně, mrtvoly 
a podobně. Nedávno se vrhl na literaturu a píše ‚Malebné drobty 
starého Londýna‘ a ‚Proslulé náhrobky a nápisy na hřbitovech‘.“

Ve všech prostorech novin se odehrávalo stále totéž. Každý 
kabelogram, který přišel, každý kousek informace, který se dostal 
do koše pomocného redaktora, byl zbarven hrozící tragédií, která 
se vznášela nejvýše v myslích lidí. I policejní zprávy obsahovaly 
některé narážky na Čtyři spravedlivé. A noční opilec a nepořádník 
jimi omlouval svoje přestupky.

„Ten hoch byl vždy poctivý,“ řekla slzící matka prohřešilého poslíč-
ka. „Ale je to tím, že čte o těchto čtyřech hrozných cizincích, a to ho 
takhle převrátilo.“ A úředník zaujal vůči přestupku smířlivé stanovisko.

Podle všeho se zdálo, že sir Philip Ramon, který měl největší 
zájem na vývoji spiknutí, si ho všímal ze všech nejméně.

Odmítl poskytnout další rozhovor. Odepřel rozebírat možnosti 
vraždy i vůči předsedovi ministerstva a jeho odpovědí na dopisy 
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uznání, které se mu hrnuly ze všech stran země, bylo oznámení 
v „Morning Post“, kde žádal dopisovatele, aby byli tak laskaví a pře-
stali ho pronásledovat pohlednicemi, pro které nemá jiné místo než 
koš na odpadky.

Pomýšlel na to, že přidá oznámení o svém úmyslu prosadit návrh 
v parlamentu za každou cenu, a byl od toho zdržen jen z obavy před 
divadelností.

K Falmouthovi, kterému přirozeně připadla povinnost, aby 
chránil zahraničního tajemníka od všeho zlého, byl sir Philip ne-
obvykle milostivý a příležitostně tomuto zchytralému úředníkovi 
dovolil, aby zahlédl záblesk hrůzy, v níž ohrožovaný muž žije.

„Myslíte, že je tu nějaké nebezpečí, inspektore?“ zeptal se už po 
několikáté. A úředník, chytrý obhájce neomylné policejní moci, byl 
velmi uspokojen.

„K čemu by vlastně bylo,“ rozumoval sám pro sebe, „abych strašil 
člověka, který je už vyděšen skoro na smrt? Nestane-li se nic, uvi-
dí, že jsem mluvil pravdu, a jestliže – jestliže – dobrá! Pak už mne 
nebude moct nazvat lhářem.“

Sir Philip byl stálým zdrojem zájmu detektiva, který tu a tam 
prozradil své pravé myšlenky. Zahraniční tajemník totiž, který byl 
pozoruhodně chytrým a obratným mužem, zachytil podivný pohled 
policejního úředníka a ostře řekl:

„Vy se divíte, proč se dosud zabývám tím návrhem, když znám 
své nebezpečí? Dobrá, budete překvapen, když se dozvíte, že to ne-
bezpečí neznám a nedovedu si je představit. Nikdy jsem nepocítil 
tělesnou bolest a přesto, že mám opravdu slabé srdce, neměl jsem 
nikdy ani nejmenší bolestivé nemoci. Čím bude smrt, jakou bolest 
anebo mír může přinést, o tom nemám ani potuchy. Soudím s Epik-
tetem, že strach před smrtí je čímsi jako impertinentní a neoprávně-
nou domněnkou o tom, že vůbec něco víme o stavu po smrti a že ve 
skutečnosti nemáme nejmenší právo, abychom věřili, že je to horší 
stav než náš stav tady. Nebojím se umřít – ale bojím se umírání.“
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„Zcela správně, pane,“ hučel sympatizující, ale naprosto nechá-
pající detektiv, který neměl smysl pro jemná rozlišování.

„Ale,“ pokračoval ministr ve své pracovně v Porlandském palá-
ci, „nedovedu-li si představit právě rozkladný pochod, dovedu si 
představit a sám jsem zakusil výsledek zrušení víry vůči vládám, 
a určitě nemám v úmyslu, abych položil základ k celému skladu 
budoucích zápletek a obtíží ze strachu před něčím, co může být 
nakonec poměrně bezvýznamné.“

A tato ukázka z jeho úvah postačí, aby naznačila, co tehdejší 
opozice ráčila nazvat „spletitou myslí ctihodného gentlemana“.

A inspektor Falmouth, který naslouchal se všemi známkami 
pozornosti, zíral a myslel si, kdože to asi byl ten Epiktetus.

„Učinil jsem všechna možná opatření, pane,“ řekl detektiv po 
přestávce, která následovala po tomto vyznání víry. „Doufám, 
že vám nebude proti mysli, že budete týden nebo dva sledován 
několika mými lidmi. Přál bych si, abyste dovolil dvěma nebo třem 
úředníkům, aby zůstali v domě, pokud jste tady, a samozřejmě jich 
bude celá řada ve službě v zahraničním ministerstvu.“

Sir Philip vyslovil svůj souhlas a později, když jel s detektivem 
k úřadu, pochopil, proč jedou po obou stranách povozu cyklisté 
a proč jely za nimi dva kočáry do dvora paláce.

V době prohlášení, před řídce obsazenou sněmovnou, vstal sir 
Philip na svém místě a prohlásil, že navrhne druhé čtení zákona 
o vydávání cizinců pro politické přečiny – od pátku za týden, čili 
přesně za deset dní.

Toho večera se Manfred setkal s Gonsalezem v severních zahradách 
Toweru a pronesl několik poznámek o pohádkové nádheře pozem-
ků Krystalového paláce v noci.

Vojenská kapela hrála ouverturu k Tannhäuserovi a lidé mluvili 
o hudbě.

„Co je s Therym?“ zeptal se Manfred.
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„Má jej dnes Poiccart. Ukazuje mu pohledy na Londýn.“ A oba 
se zasmáli.

„A vy?“ zeptal se Gonsalez.
„Měl jsem velmi zajímavý den. Setkal jsem se s tím rozkošně 

naivním detektivem v parku – ptal se mne, co soudím o nás samých.“
Gonsalez pronesl poznámku o pasáži v g-moll a Manfred 

pokyvoval hlavou do taktu podle hudby.
„Jsme připraveni?“ zeptal se Leon pokojně.
Manfred dosud mírně pokyvoval a tiše pohvizdoval s hudbou. Při 

závěrečném třesku hudby ustal a připojil se k potlesku, zdravícímu 
hudebníky.

„Najal jsem místnost,“ řekl a tleskal rukama. „Bude lépe, bu-
deme-li pohromadě.“

„Je tam všechno?“
Manfred pohlédl na svého druha přimhouřenýma očima.
„Téměř všechno.“
Kapela začala hrát národní hymnu a oba muži vstali a smekli.
Dav kolem hudebního pavilónu se rozplýval v šeru a Manfred se 

se svým společníkem obrátili k odchodu.
Tisíce pohádkových svítilen zářilo zahradou a ve vzduchu byl 

silný pach po plynu.
„Tentokrát ne tímto způsobem?“ spíše se ptal než tvrdil Gonsalez.
„Nanejvýš jistě ne tímto způsobem,“ odpověděl Manfred roz-

hodně.
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4. KAPITOLA  
Přípravy

Když „Newspaper Proprietor“ přinesl oznámení, sdělující, že „je 
na prodej po léta známý zinkografický závod s nádherným novým 
zařízením a zásobou chemikálií“, kdekdo v tiskárenském světě řekl: 
„To je Etherington.“

Pro nezasvěcence je světlotisková dílna místností s bzučícími koly, 
olověnými pilinami, hlučícími pákami a zářícími obloukovými lampami.

Pro zasvěcence je světlotisková dílna místem, kde se umělecká 
díla fotograficky reprodukují na zinkové desky, aby jich bylo po-
užito k tisku.

Pro velmi zasvěcené z tiskařského světa byla Etheringtonova 
dílna nejhorší svého druhu, vyrábějící nejméně reprezentativní 
obrazy za mírně nadprůměrné ceny.

Etherington byl na prodej – z rozkazu sboru věřitelů – už tři 
měsíce, ale nebyly nabídky částečně pro velkou odlehlost od Fleet 
Streetu – bylo to v Carnabské ulici – a částečně pro rozbitý stav 
strojů – což ukazuje, že ani úřední prodavač nemá žádný mravní 
smysl, když se pustí do inzerování a reklamy.

Manfred, který vyhledal správce konkurzu v Careyově ulici, se 
dozvěděl, že je možné obchod buď najmout, anebo koupit. V obou 
případech je jej možné dostat ihned. V horním patře domu jsou prý 
vedlejší místnosti, kde bydlívala celá pokolení domovníků a hlídačů, 
a že bankéřské potvrzení je vše, co je žádáno jako záruka.

„Tak trochu blázen,“ řekl správce na schůzi věřitelů. „Myslí si, 
že vydělá jmění, když bude vydávat fotogravury podle Murilla za 
cenu dosažitelnou pro neumělecké kruhy. Povídal mi, že zakládá 
malou společnost k vedení závodu, a že jakmile bude utvořena, 
koupí celou dílnu navždy.“
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A opravdu, ještě téhož dne Thomas Brown, obchodník, Arthur 
W. Knight, soukromník, James Selkirk, umělec, Andrew Cohen, 
peněžní agent, a James Leech, umělec, napsali registračnímu úřa-
du žádost, aby byli zapsáni jako společnost s ručením omezeným, 
s účelem provozovat světlotiskový závod, a za tím účelem jednotlivě 
subskribovali na počet podílů, uvedených při jejich jménech.

(Mimochodem, Manfred byl velkým umělcem.)
A pět dní před druhým čtením zákona o vydávání cizinců se nová 

společnost nastěhovala do svého nového majetku a vykonávala 
přípravy k zahájení práce.

„Před léty, když jsem přišel do Londýna poprvé,“ řekl Man-
fred, „jsem se naučil, že nejsnadnějším způsobem, jak ukrýt svoji 
osobnost, je přestrojit se za veřejnou společnost. Za slovy ‚s ru-
čením omezeným‘ je spousta ctihodnosti a lesku a sláva ředitele 
společnosti odvrací podezření právě tím, že upoutává pozornost.“

Gonsalez otiskl přesné oznámení, sdělující, že „Syndikát pro 
reprodukci krásných umění započne práce 1. října t. r.“, a napsal jiný 
pěkný lístek, oznamující, že „pomocné síly nejsou hledány“, a ještě 
stručné oznámení, že „cestující a jiní návštěvníci mohou být přijati 
pouze po předchozí domluvě a dopisy je nutné adresovat řediteli“.

Byla to obyčejná dílna s prostým průčelím, s hlubokým podze-
mím, kde byl rozbitý strojní park a pracovna, zanechaná upadlým 
majitelem.

Přízemí bývalo užíváno za kanceláře a převládal tu zanedbaný 
nábytek a zaprášené skříně a police.

Byly tu „holubníky“, plástovité etažéry, naplněné zaprášenými 
deskami, vzorky a ukázkami a plné těch trosek, které se nashromáž-
dí v každé kanceláři, kde vládne zřízenec s nedoplaceným služným.

První poschodí bylo dílnou, druhé bylo skladištěm a třetí, 
ze všech nejzajímavější patro, bylo to, kde stály veliké kameny 
a mohutné obloukové lampy, které byly tak nezbytnou pomůckou 
závodu.



– 39 –

Vzadu v tomto patře byly tři malé pokoje, které sloužívaly jako 
obydlí pro domovníka.

V jednom z nich, dva dny po usídlení, seděli čtyři muži z Cádizu.
Podzim se toho roku dostavil velmi brzy a venku padal chladný, 

plískavý déšť. Oheň, který hořel ve starém georgiánském krbu, 
dodával pokoji vzezření pohodlí a domáckosti.

Jen tento pokoj byl vyčištěn od smetí a harampádí, byl sem snesen 
nejlepší nábytek, nalezený v budově, a na inkoustem potřísněném 
psacím stole, který vyplňoval střed místnosti, stály zbytky skvělé 
snídaně.

Gonsalez četl v malé, rudě vázané knížce a budiž poznamenáno, 
že měl zlatem vroubené brýle. Poiccart cosi skicoval u rohu stolu 
a Manfred kouřil dlouhý tenký doutník a studoval ceník jakéhosi 
obchodníka s chemikáliemi. Jediný Thery (anebo Saimont, jak mu 
někteří raději říkají) nedělal nic, seděl schoulen v mrzutě zamyš-
leném uzlíku před ohněm, lámal prsty a nepřítomně hleděl na malé 
plaménky, poskakující po roštu.

Rozmluva se konala v křečovitých, trhavých odstavcích jako mezi 
muži, jejichž myšlenky jsou zaujaty příliš rozdílnými myšlenkami.

Thery na sebe soustředil pozornost ostatních, když promluvil k věci. 
Obrátil se s náhlým popudem od svého studia plamenů a zeptal se:

„Jak dlouho tady ještě budu držen?“
Poiccart vzhlédl od své kresby a řekl:
„To je potřetí, co se na to dnes ptá!“
„Mluvte španělsky!“ vzkřikl Thery vášnivě. „Mám už dost téhle 

nové řeči. Nerozumím jí – zrovna jako vůbec nerozumím vám.“
„Počkáte tady, dokud to nebude skončeno,“ řekl Manfred v tr-

havém nářečí Andalusie. „Už jsme vám to řekli.“
Thery zavrčel a opět obrátil tvář ke krbu.
„Jsem unaven tímto životem,“ řekl umíněně. „Chci se procházet 

bez hlídače – chci jít zpátky do Jerezu, kde jsem byl volným mužem. 
Mrzí mne, že jsem odtamtud odešel.“
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„Mě rovněž tak,“ řekl Manfred pokojně. „Dosud mne to příliš ne-
mrzí a doufám, že mne to k vašemu prospěchu nebude příliš mrzet.“

„Kdo jste?“ vybuchl Thery po chvilce chmurného mlčení. „Co jste? 
Proč chcete zabíjet? Jste anarchisty? Jaké peníze za to dostanete? 
To bych chtěl vědět.“

Ani Poiccart, ani Gonsalez, ani Manfred neprojevili nějakou roz-
mrzelost při rozkazovacím tónu svého rekruta. Gonsalezova hladce 
oholená tvář se zašklebila pobaveným vzrušením a jeho chladné 
modré oči se zúžily.

„Dokonalé, dokonalé!“ mumlal a prohlížel si Theryho nespo-
kojenou tvář. „Hrotitý nos, úzké čelo a – articulorum se ipsos torquen-
tium sonus, gemitus, mugitusque parum explanatis –“

Fyziognomik by pokračoval v Senecově obraze Hněvivého muže, 
ale Thery vyskočil a metal mračné blesky na klidný trojlístek.

„Kdo jste?“ zeptal se znovu se vzteklou pomalostí. „Jak mohu 
vědět, že za to všechno nedostanete peníze? Chci vědět, proč mne 
tu držíte jako vězně, proč mne nechcete nechat, abych se podíval 
do novin, proč mi nikdy nedovolíte, abych šel sám po ulici, anebo 
promluvil s někým, kdo zná můj jazyk? Vy nejste ze Španělska, ani 
vy – ani vy – vaše španělština je – a přece nejste z kraje, který znám. 
Chcete na mně, abych zabíjel – ale nechcete mi říct, jak –“

Manfred vstal a položil ruku na jeho rameno.
„Seňore,“ řekl a v jeho očích nebylo nic než čirá vlídnost 

a dobromyslnost, „zdržte svoji netrpělivost, prosím vás o to. Ujišťuji 
vás opět, že nezabíjíme pro zisk. Tito dva pánové, které vidíte před 
sebou, mají každý svůj majetek – přes šest miliónů peset, a já jsem 
ještě bohatší. Zabíjíme a budeme zabíjet, protože každý jsme zaku-
sily činy nespravedlnosti, za které nám zákon nedovedl poskytnout 
odplatu. Jestliže – jestliže –“ zaváhal, ale neochvějně upíral své šedé 
oči na Španěla. Pak dokončil mírně: „Jestliže zabijeme vás, bude to 
první čin toho druhu –“
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Thery byl už na nohou, bílý a vrčící, zády ke zdi. Jako vlk, vehnaný 
do úzkých, hleděl z jednoho na druhého ve vzteklém podezření.

„Mne! Mne!“ vydechl. „Zabít mne?“
Žádný z trojice se kromě Manfreda, který spustil svoji vztaženou 

ruku k boku, nehnul.
„Ano, vás.“ Kývl ke svým slovům. „Byla by to pro nás novinka – 

nová práce – protože jsme nikdy nezabíjeli pro nic jiného než pro 
spravedlnost – a zabít vás, to by bylo nespravedlivou věcí.“

Poiccart hleděl na Theryho soustrastně.
„To je důvod, proč jsme zvolili vás,“ řekl Poiccart. „Protože byla 

všude obava ze zrady, mysleli jsme si, že bude nejlépe, budete-li to vy.“
„Rozumějte,“ pokračoval Manfred klidně, „že na vaší hlavě nebu-

de zkřiven ani vlas, budete-li věrný. Obdržíte odměnu, která vám 
umožní dobře žít – pamatujte na to děvče v Jerezu.“

Thery opět usedl a pokrčil lhostejně rameny, ale ruce se mu 
třásly, když škrtal sirkou, aby si zapálil cigaretu.

„Poskytneme vám více svobody. Budete každý den vycházet. 
V několika dnech se vrátíme do Španělska. Ve vězení v Granadě 
vás nazvali ‚Mlčícím mužem‘ – my chceme věřit, že jím zůstanete.“

Pak se stala Španělovi konverzace čínštinou, protože trojlístek 
mluvil anglicky.

„Působí jen málo potíží,“ řekl Gonsalez. „Teď, když jsme ho oblék-
li jako Angličana, nijak nevábí pozornost. Sice se neholí rád každý 
den, ale je to nezbytné a on je naštěstí rusovlasý. Nedovoluji mu, 
aby mluvil na ulici, a to trochu dráždí jeho temperament.“

Manfred obrátil řeč k vážnějším věcem.
„Pošlu další dvě výstrahy a jedna z nich musí být doručena do 

jeho vlastní pevnosti. Je to statečný muž.“
„A co s Garciou?“ zeptal se Poiccart.
Manfred se zasmál.
„Viděl jsem ho v neděli v noci – hezký, starý muž, ohnivý v řečnic-

tví. Seděl jsem vzadu v malém sále a on výmluvně řečnil francouzsky 
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za lidská práva. Byl to Jean Jacques Rousseau, Mirabeau a poslu-
chačstvo se skládalo většinou z londýnské mládeže, která přišla 
jen proto, aby se mohla pochlubit, že byla v chrámu anarchismu.“

Poiccart klepal netrpělivě na stůl.
„Jak to přijde, Georgi, že se do všech těchto věcí vloudí špinavý živel?“
Manfred se zasmál.
„Pamatujete na Andersona? Když jsme mu dali roubík a přivázali 

ho k židli a pověděli mu, proč zemře – když tu byly jen odsouzen-
covy žadonící oči a polotemný pokoj s plápolající lampou a vy 
a Leon a ubohý Clarice, maskovaní a mlčící, a já jej právě odsoudil 
k smrti – vzpomínáte, jak náhle vnikl do pokoje pach smažené ci-
bule z kuchyně dole?“

„Vzpomínám si také na královrahův případ,“ řekl Leon.
Poiccart učinil přisvědčivý posunek.
„Máte na mysli šněrovačku,“ řekl a oba druzí přisvědčili a zasmáli se.
„Bude vždy špína,“ řekl Manfred. „Ubohý Garcia s osudem národa 

v rukou – zábavou pro děvčata z obchodu – tragédie a pak cibule – 
bodnutí rapírem a kostice šněrovačky – to je nerozlučné.“

A po celou tu dobu Thery kouřil cigarety a hleděl do ohně 
s hlavou v rukách.

„Abychom se vrátili k té věci, kterou máme v rukou teď,“ řekl 
Gonsalez. „Myslím, že až do toho dne není třeba nic dělat.“

„Nic.“
„A potom?“
„Pak jsou tu naše reprodukce krásného umění.“
„A potom?“ trval na svém Poiccart.
„Je jedna věc v Holandsku, Hermanus van der Byl, kterou bude 

třeba vyřídit. Ale to bude velmi prosté – a nebude zapotřebí před-
chozí výstrahy.“

Poiccartova tvář byla vážná.
„Jsem rád, že jste navrhl van der Byla – měli jsme ho vyřídit už 

dříve. Holandský Hook – anebo Flushing?“
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„Budeme-li mít dost času, rozhodně Hook.“
„A Thery?“
„Podívám se po něm,“ řekl Gonsalez lehce. „Půjdeme spolu do 

Jerezu, kde je to děvče,“ dodal s úsměvem.
Předmět jejich hovoru dokončil svoji desátou cigaretu a vzpřímil 

se v křesle se zabručením.
„Zapomněl jsem vám říct,“ pokračoval Leon, „že dnes, kdy jsme vy-

konávali svoji tělocvičnou procházku, se Thery velmi značně zajímal 
o plakáty, které všude viděl, a zvláště chtěl vědět, proč je tolik lidí čte. 
Pod tlakem okamžiku jsem si byl nucen vymyslet lež – a já lhaní nenávi-
dím.“ Gonsalez mluvil úplně opravdově. „Vymyslel jsem si historku 
o dostizích nebo o loterii či o čemsi takovém a on se s tím spokojil.“

Thery pochytil svoje jméno a hleděl tázavě a pátravě.
„Necháme vás tu, abyste bavil našeho přítele,“ řekl Manfred 

a vstával. „Poiccart a já máme před sebou několik experimentů.“
Oba vyšli z pokoje, prošli úzkou chodbou a stanuli před malými 

dvířky na jejím konci. Větší dveře po pravici, uzavřené visacím 
zámkem a závorou, vedly do ateliéru. Manfred vytáhl z kapsy malý 
klíček, otevřel dveře, vstoupil do místnosti a otočil vypínačem. 
Elektrické světlo chabě zářilo uprášeným sklem svítilny. Patrně 
byl učiněn jakýsi pokus o uvedení trochy pořádku do zmatku 
této místnosti. Dvě police byly zbaveny smetí a odpadků a místo 
toho tam stály řady lesklých, malých lahviček, z nichž každá byla 
označena číslem. Hrubý stůl byl přistaven ke zdi pod police a na 
zeleném sukně, jímž byl stůl pokryt, byla řada odměrných nádo-
bek se stupnicemi, jemné váhy, zkumavky a dva podivně utvářené 
skleněné strojky, které se podobaly plynovým generátorům.

Poiccart přitáhl ke stolu židli a zdvihl s opatrnou delikátností 
kovový pohárek, který stál ve kbelíku s vodou. Manfred mu hleděl 
přes rameno a učinil poznámku o hustotě kapaliny, kterou byla 
nádobka do poloviny naplněna, a Poiccart sklonil hlavu, jako by 
byla pro něho poznámka poklonou.
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„Ano,“ řekl spokojeně. „Je to úplný zdar. Formulka je docela 
v pořádku. Jednoho dne bychom to mohli potřebovat.“

Vrátil pohárek zpět do vodní lázně, sáhl pod stůl a vytáhl z kbe-
líku hrst ledové drti, kterou pečlivě obklopil nádrž s vodou.

„Toto považuji za pravé ‚multum in parvo‘2 v oboru třaskavin,“ 
řekl a sňal z police malou lahvičku, vytáhl zátku ohnutým malíčkem 
a nakapal několik kapek z lahvičky do kovového koflíčku.

„To neutralizuje prvky,“ řekl Poiccart a s ulehčením vydechl. 
„Nejsem nervózním člověkem, ale toto je první volná chvilka, kte-
rou po dvou dnech mám.“

„Ale dělá to příšerný smrad,“ řekl Manfred a zakrýval si nos 
kapesníkem.

Z koflíku stoupal řídký kouř.
„Nikdy si těchto věcí nevšimnu,“ odpověděl Poiccart a ponořil 

tenkou skleněnou tyčinku do směsi. Zdvihl tyčinku a hleděl na rudé 
kapky, padající z jejího konce.

„Je to v pořádku,“ řekl.
„A už to není třaskavinou?“ zeptal se Manfred.
„Je to neškodné jako koflík čokolády.“
Poiccart otřel tyčinku o hadr, vrátil lahvičku na její místo a ob-

rátil se ke svému druhovi.
„A teď?“ zeptal se.
Manfred neodpověděl, ale otevřel staromódní pokladnu, která 

stála v koutě místnosti. Vytáhl z ní krabici z leštěného dřeva, otevřel 
ji a ukázal obsah.

„Je-li Thery tím dobrým pracovníkem, jak se o něm říká a jak říká 
i on, je tady návnada, která přiláká sira Philipa k jeho smrti,“ řekl.

Poiccart na něho pohlédl.
„Velmi důmyslné,“ zněla jeho jediná poznámka. A pak dodal: „Ví 

Thery o rozruchu, který způsobil?“

2  Multum in parvo = mnoho v malém.
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Manfred zavřel víko, a než odpověděl, vrátil skříňku do pokladny.
„Zda Thery ví, že je čtvrtým ze Čtyř spravedlivých?“ zeptal se. 

A pak pomalu dodal: „Myslím, že ne – a to je právě dobře, že to neví. 
Tisíc liber je zhruba třicet tisíc peset, a je tu úplná milost – a děvče 
v Jerezu,“ dodal zamyšleně.

Zpravodaje Smitha napadla skvělá myšlenka a ihned ji donesl 
svému šéfovi.

„To není špatné,“ řekl redaktor, což znamenalo, že je nápad 
opravdu velmi dobrý, „dokonce vůbec špatné.“

„Napadlo mne,“ řekl spokojeně reportér, „že jeden nebo dva 
z těch čtyř mohou být cizinci, kteří nerozumí ani slovo anglicky.“

„Výborně,“ řekl redaktor. „Děkuji vám za tento pokyn – dám to 
udělat ještě dnes v noci.“

Tato rozmluva vysvětluje skutečnost, že nejbližší číslo „Megafo-
nu“ vyšlo s policejní vyhláškou, otištěnou francouzsky, italsky, 
německy a – španělsky.
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5. KAPITOLA  
Násilí v redakci „Megafonu“

Hlavní redaktor „Megafonu“, který se vracel z obědu, se setkal se 
šéfredaktorem na schodech. Šéfredaktor chlapecké tváře odvrátil 
mysl od duševního probírání nového plánu (dům „Megafonu“ je 
domovem nových projektů) a ptal se po Čtyřech spravedlivých.

„Udržuje se vzrušení,“ odpověděl vydavatel. „Lidé nemluví o ni-
čem jiném než o nadcházející debatě o ‚vydávacím zákonu‘ a vláda 
dělá všemožná opatření proti útokům na Ramona.“

„A jaké je cítění?“
Redaktor pokrčil rameny.
„Nikdo doopravdy nevěří, že se něco stane, i přes celou tu 

bombu.“
Šéfredaktor okamžik přemýšlel a pak se rychle zeptal:
„Co si myslíte vy?“
Redaktor se zasmál.
„Myslím si, že hrozba nebude nikdy splněna. Jednou tito čtyři 

udeřili na nepravý hřebík. Kdyby Ramona nevarovali, mohli by něco 
dělat, ale když je varován –“

„Uvidíme,“ řekl šéf a šel domů.
Když redaktor stoupal po schodech, přemýšlel, jak dlouho ještě 

čtyřka vyplní obsah jeho novin – a účtů, a doufal, že vykonají svůj 
pokus, i kdyby se měli setkat s nezdarem, což považoval za nevy-
hnutelné.

Jeho pokoj byl zavřen a ve tmě a on hledal po kapsách klíče. 
Nalezl je, otevřel zámek, otevřel dveře a vstoupil.

„Divím se –“ řekl sám k sobě, když sahal rukou po vypínači.
Zajiskřil oslnivý blesk, rychlé prskání plamene a pokoj byl opět 

ve tmě.
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Překvapen a uleknut ustoupil zpět do chodby a volal po světle.
„Pošlete pro elektrikáře,“ hřímal chodbou, „jedna z těch prokla-

tých pojistek praskla.“
Svítilna ukázala pokoj plný čpavého kouře. Elektrikář objevil, že 

všechny žárovky byly pečlivě vyšroubovány z objímek a položeny 
na stůl.

Z jedné z objímek visel krátký kus tenkého drátu, který končil 
v malé černé krabici, a byla to tato krabička, z níž se valil hustý dým.

„Otevřte okna!“ velel redaktor. A když byl přinesen džber vody, 
byla do ní krabička pečlivě ponořena.

A pak objevil redaktor dopis. Šedozelenou obálku, ležící na jeho 
psacím stole. Vzal ji, obrátil ji v ruce, otevřel ji a všiml si, že lepidlo 
na klopce bylo dosud vlhké.

„Velectěný pane!
Když jste dnes večer otočil vypínačem svého světla, nejspíš 

jste si na okamžik myslel, že jste obětí jednoho z těch ‚znásilně-
ní‘, o nichž tak rád píšete. Jsme Vám povinni omluvou za každou 
nepříjemnost, kterou jsme vám snad způsobili. Odstranění Vaší 
svítilny a její nahrazení ‚zátkou‘, která spojovala vedení s malým 
nábojem magnéziového prášku, je příčinou Vaší mrzutosti. Pro-
síme vám, abyste věřil, že by bylo právě tak prosté, kdybychom 
chtěli zapnout náboj nitroglycerínu, a tak Vás učinili svým vlast-
ním popravčím. Uspořádali jsme tuto maličkost jen jako důkaz 
své nezlomné vůle – provést svůj slib vzhledem k návrhu zákona 
o vydávání cizinců. Není na zemi moc, která by mohla zachránit 
sira Philipa Ramona od zkázy, a prosíme Vás, jako vůdčí sílu 
velikého prostředníka veřejnosti, abyste vložil celou svoji váhu 
na misku spravedlnosti ve prospěch dobré věci a zavo lal na 
svoji vládu, aby odvolala nespravedlivé opatření a zachránila 
tak nejen život mnohých neškodných lidí, kteří našli ve Vaší 
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zemi útočiště, ale život ministra koruny, jehož jedinou chybou 
v našich očích je jeho horlivost v nespravedlivé věci.

Čtyři spravedliví“

„Fjú!“ hvízdl si redaktor, když si otíral čelo a pohlížel po očku na 
promočenou krabici, která klidně plavala ve džberu s vodou.

„Něco v nepořádku, pane?“ zeptal se elektrikář odvážně.
„Nic!“ zněla ostrá odpověď. „Dokončete svou práci, zašroubujte 

opět tyto žárovky a pak jděte!“
Elektrikář, neuspokojený a zvědavý, pohlédl na plovoucí krabici 

a přetržený kus drátu.
„Ta věc vypadá podivně, pane,“ řekl. „Ptáte-li se mne –“
„Neptám se vás na nic. Dodělejte svou práci,“ přerušil ho velký 

žurnalista.
„Prosím za odpuštění,“ řekl řemeslník omluvně.
Půl hodiny poté probíral redaktor „Megafonu“ situaci s Welbym.
Welby, který je největším zahraničním redaktorem v Londýně, se 

přátelsky šklebil a protahovaně vyslovoval svoje udivení.
„Vždy jsem věřil, že to tito hoši myslí doopravdy,“ řekl vesele. 

„A co víc, cítím docela jistě, že svůj slib také splní. Když jsem byl 
v Janově –“ Welby získal většinu svých informací z první ruky, „když 
jsem byl v Janově – nebo to bylo v Sofii? – vyprávěl mi někdo o té 
Trelovičově aféře. Byl to jeden z těch, co zavraždili srbského krále, 
vzpomínáte si? Dobrá! Jedné noci odešel ze svého bytu, aby šel 
do divadla – a téže noci byl nalezen na veřejném náměstí s ranou 
mečem v srdci. A byly u toho dvě velmi podivné věci.“ Zahraniční 
redaktor je vypočítával na prstech. „Předně, generál byl slavným 
šermířem a bylo naprosto zjevné, že nebyl chladnokrevně zavraž-
děn, ale že byl zabit v souboji. Druhou věcí bylo, že nosil šněrovačku, 
jak dělá mnoho z těchto poněmčených důstojníků, a jeden z jeho 
útočníků objevil tuto skutečnost – patrně po ráně, která zasáhla 
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kostici – a donutil ho, aby šněrovačku svlékl. Když byl nalezen, byla 
tato ješitná věc nalezena těsně vedle jeho těla.“

„Bylo tehdy známo, že je to dílem naší čtyřky?“ ptal se redaktor.
Welby potřásl hlavou.
„Ani já jsem o nich nikdy před tímto činem neslyšel,“ řekl roz-

mrzele. A pak se zeptal: „Co jste udělal se svým malým leknutím?“
„Vyslechl jsem hlídače u vrat i posly a sluhy a každého, kdo měl 

v té době službu, ale příchod a odchod našeho tajemného přítele – 
nemyslím, že jich bylo víc než jeden – je naprosto nevysvětlen. Je to 
opravdu pozoruhodný výkon. Víte, Welby, působí mi to skoro příšerný 
pocit. Lepidlo na obálce bylo ještě vlhké. Ten dopis musel být napsán 
v budově a zalepen několik vteřin před mým vstupem do pokoje.“

„Byla okna otevřena?“
„Ne. Všechna tři byla zavřena a nebylo možné, aby někdo vstou-

pil touto cestou.“
Detektiv, který přišel, aby přijal zprávu o okolnostech události, 

potvrdil jeho názor.
„Člověk, který napsal ten dopis, jistě neodešel z vašeho pokoje 

dříve než minutu před vaším příchodem,“ usoudil a zmocnil se 
dopisu.

Byl to mladý a nadšený detektiv, a proto, než skončil svoje pát-
rání, provedl nejpodrobnější prohlídku celé místnosti, nadzvedával 
koberce, proklepal stěny, prohlédl zásuvky a skříně a vykonal 
pracná a zbytečná měření skládacím metrem.

„Je mnoho našich hochů, kteří se chechtají detektivním po-
vídkám,“ vysvětloval bavícímu se redaktorovi. „Ale já jsem přečetl 
téměř vše, co napsali Gaboriau a Conan Doyle, a věřím na zazna-
menávání drobných maličkostí. Nebyl zde žádný popel z doutníku 
ani něco takového, co by tady zanechal?“ zeptal se mrzutě.

„Bojím se, že ne,“ odpověděl redaktor vážně.
„Škoda,“ řekl detektiv. Zabalil „pekelný stroj“ a jeho příslušenství 

do papíru a odešel.
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Později redaktor sdělil Welbymu, že nadějný Holmesův žák 
strávil půl hodiny prohlížením podlahy zvětšovacím sklem.

„Nalezl půl libry, kterou jsem ztratil před mnoha týdny, a tak je 
opravdu velké štěstí, že –“

Po celý ten večer nikdo kromě Welbyho a redaktora nevěděl, 
co se vlastně v redaktorově pokoji stalo. Bylo cosi mluveno v pod-
redaktorských kancelářích, že se ve svatyni přihodila jakási malá 
nehoda.

„Šéf spálil pojistku ve své kanceláři a ďábelsky se polekal,“ řekl 
muž, který zpracovával lodní seznam.

„Můj Bože!“ řekl znalec počasí a vzhlížel do své mapy. „Víte, že 
se něco takového přihodilo i mně? Nedávno v noci –“

Redaktor pronesl k detektivovi před jeho odchodem několik 
určitých a přesných slov.

„Jenom vy a já víme o této příhodě,“ řekl redaktor, „a tak, jestliže 
se to pronese, budu vědět, že to vyšlo ze Scotland Yardu.“

„Můžete si být jistý, že od nás nic nevyjde,“ zněla detektivova 
odpověď. „Dostali jsme se až do příliš horkých vod.“

„To je dobře,“ řekl redaktor a znělo to jako hrozba. A tak Welby 
a hlavní redaktor udrželi věc v tajnosti až na půl hodiny před tím, 
než začala rotačka tisknout.

To se může zdát laikům neobyčejnou věcí, ale zkušenost učí, že 
většina lidí, obsluhujících noviny, má nešťastnou vlastnost, že z nich 
zprávy tečou, než noviny vyjdou tiskem.

Je známo, že byli špatní a zlomyslní sazeči – protože i sazeči 
dovedou být špatnými – kteří obtáhli otisk důležitých a výbušných 
zpráv a hodili jej vhodným oknem, kde spadl poblíž trpělivě če-
kajícího muže dole na ulici, který jej okamžitě donesl do redakce 
konkurenčních novin a prodal za víc, než vážily ve zlatě. Jsou známy 
takové případy.

Ale o půl jedenácté začal bzučící úl „Megafonu“ hučet, protože to 
bylo tehdy, kdy se podredaktoři poprvé dozvěděli o „násilí“.
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Byl to veliký příběh – a přitom nový „šlágr Megafonu“. Centimet-
rová písmena se táhla po celé polovině sloupce až dolů: „A opět Čtyři 
spravedliví“, „Násilí v redakci Megafonu“, „Ďábelská důmyslnost“, 
„Nový výhrůžný list“, „Čtyřka chce splnit svůj slib“, „Pozoruhodný 
dokument“, „Zachrání policie sira Philipa Ramona?“…

„Velmi dobrý příběh,“ řekl šéf milostivě, když četl otisky.
Chystal se k odchodu a mluvil s Welbym u dveří.
„Není špatný,“ řekl obezřetný Welby. „Co já si myslím – haló?“
Toto „haló“ bylo adresováno sluhovi, který se objevil s jakýmsi 

cizincem.
„Tento gentleman chce s někým mluvit – pane – je trochu vzru-

šen, a tak jsem ho přivedl sám. Je to cizinec, já mu nerozumím, tak 
jsem ho přivedl k vám!“ dodal sluha k Welbymu.

„Co si přejete?“ zeptal se šéf francouzsky.
Muž potřásl hlavou a řekl několik slov cizím jazykem.
„Aha!“ řekl Welby. „Španělsky – co si přejete?“ zeptal se touto řečí.
„Je to redakce těchto novin?“ Muž vytáhl ušpiněný výtisk „Mega fonu“.
„Ano.“
„Mohu mluvit s vrchním redaktorem?“
Šéf hleděl podezřívavě.
„Já jsem redaktorem,“ řekl.
Muž se ohlédl přes rameno a pak se naklonil dopředu.
„Já jsem jedním ze Čtyř spravedlivých,“ řekl váhavě.
Welby k němu o krok přistoupil a bedlivě si ho prohlížel.
„Jak se jmenujete?“ zeptal se rychle.
„Miguel Thery z Jerezu,“ odpověděl muž.

Bylo půl desáté, když drožka, vezoucí Poiccarta a Manfreda domů 
z koncertu, projela Hanoverským náměstím a zabočila do Oxford-
ské třídy.

„Ptáte se po redaktorovi –“ vysvětloval Manfred, „dovedou vás ke 
kancelářím – a vysvětlíte někomu svoji záležitost. Jsou velmi neradi, 
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ale nemohou vám pomoct. Jsou velmi zdvořilí, ale ne do té míry, aby 
vás doprovodili za dveře. A tak, jak chodíte kolem a hledáte východ, 
přijdete k pokoji hlavního redaktora, a protože víte, že není příto-
men, vklouznete dovnitř, provedete svá opatření, vyjdete a zamknete 
za sebou dveře. Není-li nikdo přítomen a jste-li viděn, pronesete 
několik slov k domnělému obyvateli místnosti – a to je všechno!“

Poiccart ukousl špičku svého doutníku.
„Použijte pro svou obálku lepidlo, které neuschne ani za hodinu, 

a zvýšíte tajemství,“ řekl pokojně a Manfred se vesele usmál.
„Právě teď zalepená obálka má pro anglického detektiva ne-

odolatelnou přitažlivost.“
Drožka ujížděla Oxfordskou třídou, a když zabočila do Ed gwarské 

ulice, zdvihl Manfred ruku a otevřel záklopku v krytu vozu.
„Vystoupíme tady,“ zavolal a kočí zajel k chodníku a zatáhl uzdu.
„Myslel jsem si, že jste řekl Pembridgeské zahrady,“ poznamenal 

kočí, když mu Manfred platil.
„Ano, řekl jsem,“ odpověděl Manfred. „Dobrou noc.“
Čekali a tlachali na okraji chodníku, dokud drožka nezmizela 

z dohledu, a pak se obrátili zpět k mramorovému oblouku, přešli 
Parkovou třídu, šli po této milionářské cestě a do Piccadilly. Blízko 
náměstí nalezli restauraci s dlouhým barem a mnohými drobnými 
pokojíky, kde seděli kolem kulatých stolků muži, kteří pili, kouřili 
a hovořili. U jednoho stolku seděl o samotě Gonsalez, kouřil dlouhou 
cigaretu a udržoval na své hladce oholené, pohyblivé tváři výraz 
zamyšlené spokojenosti.

Žádný z obou mužů neprojevil nejmenší znamení překvapení, 
když jej tu spatřili, ale Manfredovo srdce vynechalo jeden tep a do 
Poiccartovy bledé tváře se vloudily dvě ostře červené skvrny.

Usedli, přišel číšník, kterému udělili své rozkazy, a když zase 
odešel, zeptal se Manfred tiše:

„Kde je Thery?“
Leon pokrčil rameny.
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„Thery utekl,“ odpověděl klidně.
Minutu nikdo nepromluvil a pak Leon pokračoval:
„Dnes ráno, než jste odešli, jste mu dali svazek novin, že?“
Manfred přikývl.
„Byly to anglické noviny,“ řekl. „Thery neumí anglicky, ale byly 

tam obrázky – a ty ho trochu baví.“
„Mezi jiným jste mu dal také ‚Megafon‘, že?“
„Ano – ha!“ vzpomněl si Manfred.
„Je tam nabídka tisíce liber – a udělení milosti – vytištěno 

španělsky.“
Manfred hleděl do prázdna.
„Vzpomínám si,“ řekl pomalu. „Viděl jsem to později.“
„Bylo to velmi důmyslné,“ poznamenal Poiccart uznale.
„Všiml jsem si, že byl trochu rozčilen, ale vysvětloval jsem si to 

tím, že jsme mu včera pověděli o způsobu, který jsme vynalezli 
k odstranění Ramona, a o úloze, kterou má hrát.“

Leon plynule změnil předmět hovoru, aby nechal číšníka podat 
objednané občerstvení.

„Je to hloupé,“ mluvil, aniž změnil tón hlasu, „že kůň, na kterého je 
vsazeno tolik peněz, nebyl poslán do Anglie aspoň o měsíc napřed.“

„Pomyslím-li, že špatné přeplutí průlivu vedlo k porážce favorita 
ve velkém závodu – to je neslýchané,“ dodal Manfred přísně.

Číšník odešel.
„Vyšli jsme odpoledne na procházku,“ pokračoval Leon, „a pro-

cházeli jsme se Regentskou ulicí. Thery se každou chvíli zastavil, 
aby se podíval do výkladů, a náhle – a náhle – dívali jsme se zrovna 
do výkladu fotografa, když se mi ztratil. Na ulici byla stovka lidí – ale 
žádný Thery. Hledal jsem ho až dosud.“

Leon usrkl svůj likér a pohlédl na hodinky.
Oba druzí nic nedělali ani neříkali.
Bedlivý pozorovatel by mohl vidět, že si Manfredova i Poiccar-

tova ruka pohrávala s horním knoflíkem jejich kabátu.
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„Snad nebude tak zle!“ usmál se Gonsalez.
Manfred přerušil mlčení dvojice.
„Beru celou vinu na sebe,“ začal. Ale Poiccart jej zadržel posunkem.
„Je-li tu jaká vina, pak jsem pouze já nevinen,“ řekl s krátkým 

zasmáním. „Ne, George, je příliš pozdě mluvit o vině. Podceňovali 
jsme zchytralost toho pána, podnikavost anglických novin a – a –“

„A děvče v Jerezu,“ doplnil ho Leon.
Uplynulo pět minut v mlčení a každý z trojice v rychlosti pře-

mýšlel.
„Mám nedaleko odtud vůz,“ řekl Leon konečně.
„Řekli jste mi, že tady budete kolem jedenácté. Máme petro-

lejovou jachtu v Burnham-on-Crouch – můžeme být za úsvitu ve 
Francii.“

„Co si myslíte vy?“ zeptal se Manfred po pátravém pohledu na 
Leona.

„Já zůstanu a dokončím tu věc,“ řekl Leon klidně.
„Já taky!“ řekl Poiccart pokojně, ale rozhodně.
Manfred zavolal číšníka.
„Máte poslední vydání večerních novin?“
Číšník si myslel, že je může obstarat, a vrátil se se dvěma.
Manfred přehlédl pečlivě stránky a pak odhodil listy stranou.
„Nic tu není,“ řekl. „Pokud šel Thery na policii, je nutné, abychom 

se skryli a použili jinou metodu, než na jaké jsme se dohodli – 
anebo musíme udeřit ihned. Ostatně, Thery nám řekl všechno, co 
potřebujeme vědět – ale –“

„To by nebylo fér vůči Ramonovi,“ doplnil Poiccart Manfredovu 
větu tónem, který určitě ukončil jakýkoliv hovor o této možnosti. 
„Má ještě dva dny a musí dostat ještě jednu, ale poslední výstrahu.“

„V tom případě musíme nalézt Theryho.“
Byl to Manfred, který promluvil a vstal. Poiccart a Gonsalez ho 

následovali.
„Pokud nešel Thery na policii – kam by ještě mohl jít?“
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Tón Leonovy otázky naznačoval odpověď.
„Do redakce novin, které uveřejnily španělský text vyhlášky,“ 

zněla odpověď z Manfredových úst. A všichni tři, vedeni pudem, 
ihned věděli, že je to pravé rozluštění.

„Vaše auto bude užitečné,“ řekl Manfred a všichni tři opustili bar.

V redaktorově kanceláři stál Thery proti dvěma žurnalistům.
„Thery?“ opakoval Welby. „Neznám to jméno. Odkud přicházíte? 

Jaká je vaše adresa?“
„Přicházím z Jerezu v Andalusii, z vinné farmy.“
„Ne to,“ přerušil ho Welby. „Odkud přicházíte teď – z které části 

Londýna?“
Thery zdvihl zoufale ruce.
„Jak to mám vědět? Jsou domy a ulice a lidi – a je to v Londýně – 

a já měl zabít jednoho muže, ministra, protože udělal ošklivý zá-
kon – neřekli mi však –“

„Kdo?“ zeptal se redaktor horlivě.
„Ostatní tři.“
„Ale jejich jména?“
Thery vrhl na redaktora podezřívavý pohled.
„Je vypsána odměna,“ řekl ponuře, „a milost. Chci je vidět, než –“
Redaktor přikročil ke stolu.
„Jste-li jedním ze Čtyř spravedlivých, dostanete svou odměnu – 

dostanete z ní něco hned teď!“ Stiskl knoflík a ve dveřích se objevil 
sluha.

„Jděte do sazárny a řekněte tiskaři, aby nedovolil svým lidem 
odejít, dokud nedám rozkaz.“

Dole v podzemí hřměly stroje, které vyhazovaly první čísla zít-
řejších ranních novin.

„Nuže,“ obrátil se redaktor k Therymu, který stál neklidně, pře-
šlapoval z nohy na nohu, zatímco byl dáván tento rozkaz, „a teď mi 
povězte všechno, co víte.“
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Thery neodpověděl. Jeho oči byly upřeny na podlahu.
„Je odměna a milost,“ mumlal umíněně.
„Rychle!“ zvolal Welby. „Dostanete svoji odměnu i milost. Pověz-

te nám, kdo jsou ti Čtyři spravedliví. Kde jsou ti ostatní tři. Kde je 
lze nalézt.“

„Tady!“ řekl jasný hlas za ním. A Welby se obrátil ke vchodu, kde 
jakýsi cizinec zavíral za sebou dveře. Welby stál a hleděl na muže. 
Cizinec ve večerním obleku, tvář od čela po bradu krytu maskou.

V ruce, která visela po boku, byl revolver.
„Já jsem jedním z nich,“ promluvil znovu chladně návštěvník. 

„Dva další čekají před budovou.“
„Jak jste se sem dostal – co chcete?“ zeptal se redaktor a vztáhl 

ruku k otevřené zásuvce svého stolu.
„Dejte ruku pryč!“ A tenká hlaveň revolveru se s trhnutím zdvihla. 

„Jak jsem sem přišel, to vám poví váš vrátný, až nabude vědomí. Proč 
jsem tady? Protože si chci zachránit život – což není nerozumné 
přání. Bude-li Thery mluvit, mohu být mrtvým mužem – a jsem tady, 
abych mu zabránil mluvit. Nemám žádný spor s vámi dvěma, ale 
budete-li mi překážet, zabiji vás oba,“ řekl zcela prostě. Mluvil celou 
tu dobu anglicky a Thery, s široce vyvalenýma očima a rozevřenými 
nozdrami, couval ke zdi a lapal po vzduchu.

„Vy,“ řekl maskovaný muž, když se obrátil k hrůzou zničenému 
udavači a mluvil španělsky, „byste zradil mé druhy – zmařil byste 
velký čin, a proto je jen spravedlivé, abyste zemřel.“

Zdvihl revolver do výše Theryho prsou. Thery padl na kolena 
a mumlal modlitbu, kterou nemohl řádně vyslovit.

„Proboha – ne!“ zvolal redaktor a skočil kupředu. Revolver se 
obrátil proti němu.

„Pane,“ řekl neznámý a jeho hlas klesl téměř v šepot, „proboha, 
nenuťte mne, abych vás zabil!“

„Nespácháte chladnokrevnou vraždu,“ zvolal redaktor v bílém 
záchvatu hněvu a chtěl kupředu. Ale Welby ho zadržel.
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„Co je to platné,“ řekl tiše. „Myslí to doopravdy. Co můžeme dělat?“
„Můžete něco udělat,“ promluvil cizinec a jeho revolver se sklonil 

opět k boku.
Než mohl redaktor odpovědět, bylo zaklepáno na dveře.
„Řekněte, že jste zaměstnán.“ A revolver namířil na Theryho, 

který kňučel zhroucen v klubko u zdi.
„Jděte pryč!“ křičel redaktor.
„Nemám čas!“
„Tiskaři čekají!“ řekl hlas poslíčka.
„Nuže,“ ptal se redaktor, když hochovy kroky doznívaly chodbou. 

„Co můžeme udělat?“
„Můžete tomuto muži zachránit život.“
„Jak?“
„Dejte mi své slovo cti, že nás necháte oba odejít a nespustíte 

poplach ani neopustíte tuto místnost nejméně čtvrt hodiny.“
Redaktor váhal.
„Jak mám vědět, že vražda, kterou zamýšlíte, nebude spáchána ve 

chvíli, jakmile budete v bezpečí?“
Cizinec se zasmál pod svou maskou.
„Jak mám vědět, že jakmile vyjdu z této místnosti, nespustíte 

poplach?“
„Mám vám dát přece své čestné slovo!“ řekl redaktor upjatě.
„A já své,“ zněla klidná odpověď. „A moje slovo nebylo dosud 

nikdy zrušeno.“
V redaktorově mysli se odehrával zápas. V jeho rukou byl nej-

velkolepější příběh celého století. Ještě minutu a vytáhl by z The-
ryho tajemství Čtyř spravedlivých.

I teď by mohl odvážný skok všechno zachránit – a tiskaři čekali… 
Ale ruka, držící revolver, byla rukou odhodlaného muže, a redaktor 
povolil.

„Souhlasím, ale s protestem,“ řekl. „Varuji vás, že vaše zatčení 
a trest jsou nevyhnutelné.“
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„Lituji,“ řekl maskovaný muž s lehkým úklonem, „že nemohu sou-
hlasit s vaším názorem – není nic nevyhnutelného kromě smrti. – 
Pojďte, Thery,“ řekl opět španělsky. „Mé slovo, že vám neublížím!“

Thery váhal, pak vstal a šoural se vpřed se svěšenou hlavou 
a s očima upřenýma na podlahu.

Maskovaný muž otevřel dveře o palec, naslouchal, a v tom oka-
m žiku měl redaktor nejlepší nápad svého života.

„Podívejte se,“ řekl rychle a člověk v něm ustoupil místo žur-
nalistovi, „když se dostanete domů, nechtěl byste nám napsat 
o sobě článek? Nepotřebujete uvádět žádné nemilé a nebezpečné 
okolnosti, víte – něco o svých citech – o svých důvodech –“

„Pane,“ řekl maskovaný muž a v jeho hlase zněl přízvuk obdivu, 
„poznávám ve vás skutečného umělce. Zítra dostanete svůj článek.“ 
Otevřel dveře a vystrčil Theryho do ztemnělé chodby.
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6. KAPITOLA  
Stopy

Krvavě rudé plakáty, ochraptělí kameloti, zdrcující nadpisy a slou-
pec za sloupcem proloženého tisku vykládal světu, jak blízko se 
Čtyři spravedliví ocitli zatčení. Lidé ve vlacích se nahýbali s novina-
mi na kolenou a vykládali, co by udělali oni, kdyby byli redaktorem 
„Megafonu“ nebo v jeho situaci. Lidé zanechávali hovorů o válkách, 
o hladomorech, o potopách, o pouličních neštěstích, o parlamen-
tech, o všech vraždách a o německém císaři, aby soustředili po-
zornost svých myšlenek na jediný předmět hovoru. Provede Čtyřka 
spravedlivých svůj slib a zabije zítra tajemníka zahraničních věcí?

O ničem jiném se nemluvilo. Byla zde vražda, ohlášená měsíc do-
předu, a nestane-li se něco nepředvídaného, bude spáchána zítra.

Není divu, že londýnský tisk věnoval větší část svého prostoru 
rozpravě o Theryho příchodu a jeho opětném odvedení.

„Nelze tak snadno rozumět tomu,“ napsal „Telegram“, „proč jistí 
žurnalisté, spojení se senzačním a půlpennyovým současníkem, dovo-
lili zločincům, jestliže je měli v rukou, opět volně odejít, aby provedli 
své zlé úmysly na velkém státníkovi, jehož nevyrovnatelná… Říkáme 
‚jestliže‘, protože – naneštěstí – v těchto dnech laciného žurnalismu 
nemůže být každý příběh, vyšlý ze svatostánku senzaci milujících 
plachet, přijímán bez výhrady tak, jak je podán. A tak jestliže, jak 
bylo řečeno, tito desperádové opravdu navštívili redakci jednoho 
současníku minulou noc…“

V poledne vydal Scotland Yard rychle tištěnou a chvatně rozná-
šenou stránku.
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Tisíc liber odměny

Hledán pro podezření, že je ve spojení s organizací zločinců, známých 
jako „Čtyři spravedliví“, Miguel Thery, alias Saimont, alias Le Chico, 
posledně bytem v Jerezu, Španělsko, Španěl, nemluvící anglicky. Výška 
5 stop 8 palců. Oči hnědé, vlasy černé, lehký černý knírek, široká tvář. 
Jizvy: bílá jizva na levé tváři, stará rána nožem na těle. Postava široce 
sražená.

Uvedená odměna bude vyplacena každé osobě nebo osobám, které 
podají takové informace, které by vedly ke zjištění pobytu zmíněného 
Theryho s tlupou, známou jako Čtyři spravedliví, a k jeho postižení.

Z toho je možné poznat, že na základě informací, podaných 
redaktorem a jeho pomocníkem ve dvě hodiny ráno, byl přímý te-
legrafní kabel do Španělska udržován v činnosti. Důležité osobnosti 
byly vyburcovány ze svých postelí v Madridu a Theryho příběh, jak 
byl uveden na policii, byl sestaven z policejních zpráv a zápisků 
k poučení energického náčelníka policie.

Sir Philip Ramon, který seděl při práci ve své pracovně v Portland-
ském paláci, měl potíže, aby udržel svoji mysl při dopise, který měl 
před sebou.

Byl to dopis, adresovaný jeho zástupci v Bronfellu, velikém pan-
ství, nad nímž, když nebyl v úřadě, dělal pána.

Sir Philip neměl ani ženu, ani dítě, ani příbuzné.
„… Jestliže budou mít tito lidé nějakou náhodou zdar a provedou 

svůj úmysl, učinil jsem vydatná opatření nejen pro Vás, ale pro všech-
ny, kdo mi věrně sloužili,“ psal sir Philip, z čehož je možné poznat 
smysl tohoto dopisu.

Za tyto poslední týdny prodělaly city sira Philipa k možnému 
výsledku jeho podniku změnu.

Podrážděnost nad stálou špionáží, z jedné strany přátel-
skou, z druhé strany hrozivou, zplodila cit trpké rozmrzelosti 
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a pohněvanosti, takže veškerý osobní strach byl zdušen a pohlcen 
pod tímto novějším pocitem. Jeho mysl byla naplněna neochvějnou 
rozhodností – prosadit opatření, které si umínil, porazit Čtyři 
spravedlivé a dokázat neporušitelnost ministra koruny.

„Bylo by absurdním,“ napsal v článku, nadepsaném „Individualita 
ve svém vztahu k veřejné službě“ a uveřejněném o několik měsíců 
později v „Quarterly revue“, „bylo by monstrózním předpokládat, 
že případná kritika ze strany úplně neautoritativních činitelů by 
měla mít vliv anebo nějak působit na člena vlády v jeho představách 
o zákonodárství, potřebném pro milióny lidí, svěřených do jeho péče. 
Je řádně ustanoveným nástrojem, aby uvedl do hmatatelného tvaru 
přání a tužby těch, kteří k němu přirozeně vzhlížejí, aby jim dodal 
nejen prostředky a metody pro zlepšení jejich stavu anebo zlepšení 
obtížných omezení mezinárodních obchodních vztahů, ale aby jim 
nalezl ochranu před nebezpečími, nesouvisejícími s čistě obchodními 
závazky… V takovém případě ministr koruny přestává ve správném 
ocenění své zodpovědnosti existovat jako člověk a stává se pouhým 
nelidským automatem.“

Sir Philip Ramon byl mužem s velmi malým počtem přátel. Neměl 
žádné z vlastností, které dělají člověka populárním. Byl poctivým, 
svědomitým a silným mužem. Byl chladnokrevným, cynickým 
tvorem, jímž jej učinil život bez lásky. Neměl nadšení – a také ho 
nevzbuzoval. Když byl přesvědčen, že byl některý postup méně ne-
správný než druhý, přijal jej. Když byl přesvědčen, že byl některý 
postup k bezprostřednímu nebo konečnému blahu jeho bližních, 
provedl toto opatření do krajního konce. Možno o něm říci, že neměl 
ctižádosti ani tužby – jen cíle. Byl nebezpečným mužem kabinetu, 
který ovládal mistrným a vladařským způsobem, protože neznal 
význam požehnaného slova „kompromis“.

Měl-li o nějaké věci pod sluncem svůj názor, pak tento názor 
musel být i názorem jeho kolegů.
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Čtyřikrát za krátkou dobu této vlády naplnila sloupce novin „hlá-
šená pověst o odstoupení jednoho z ministrů“. Tímto ministrem 
byl pokaždé muž, jehož rezignace byla nakonec veřejně vyhlášena 
a jehož názory se srazily s názory tajemníka pro zahraniční záleži-
tosti. V malých věcech stejně jako ve velkých znal jen svou hlavu.

Naprosto odmítl zaujmout svoje úřední sídlo a číslo 44 v Downing 
Street bylo proměněno napůl v úřad, napůl v palác. Na Portlandském 
náměstí byl jeho domov, odkud odjížděl každé ráno kolem hodin na 
kasárnách Jízdní gardy, když odbíjel poslední úder desáté hodiny.

Soukromý telefon spojoval jeho pracovnu na Portlandském 
náměstí s úřední rezidencí a až na tento telefon se sir Philip úplně 
odpoutal od domu v Downing Street, který osídlit bylo vždy nejvyš-
ším přáním členů jeho skupiny.

A nyní policie, když se blížil den, kdy bude každé její opatření 
zkoušeno, trvala na tom, aby zaujal trvalý pobyt i bydliště v Downing 
Street.

Poukazovala na to, že tam bude mnohem prostší úlohou ochránit 
ministra. Číslo 44 v Downing Street znali dobře. Přístup tam mohl 
být mnohem lépe hlídán a pak by odpadla jízda po ulici – ta ne-
bezpečná jízda! – mezi Portlandským náměstím a ministerstvem 
zahraničí.

Stálo značný kus nátlaku a domlouvání, než byl sir Philip pře-
mluven, aby učinil tento krok, a svolil teprve tehdy, když bylo po-
ukázáno, že celé hlídání a střežení, kterému je a bude podroben, 
bude úplně nepozorovatelné.

„Nevidíte rád mé lidi za svými dveřmi a zlobí vás, když hlída-
jí i vaši vodu na holení,“ řekl inspektor Falmouth přímo. „Máte 
námitky proti tomu, aby byl jeden z mých lidí s vámi v koupelně, 
a stěžoval jste si na to, že policista v civilu jede na kozlíku vedle 
vašeho kočího. Dobrá, sire Philipe, slibuji vám, že je v Downing 
Street nebude vůbec vidět.“

Tento důvod to vyhrál.
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Bylo právě těsně před opuštěním Portlandského náměstí. Minis-
tr seděl u stolu a psal svému zástupci a detektiv čekal přede dveřmi.

Telefon u ruky sira Philipa zabzučel – ministr nenáviděl zvonky – 
a hlas jeho soukromého tajemníka se ptal s trochou úzkosti, jak 
dlouho se ještě zdrží.

„Máme teď šedesát mužů ve službě v čísle 44,“ řekl tajemník, 
mladý a horlivý muž, „a dnes a zítra budeme –“ A sir Philip naslou-
chal zprávě s rostoucí netrpělivostí.

„Divím se, že jste neopatřili ocelovou pokladnu, abyste mne do 
ní zavřeli,“ řekl mrzutě a skončil hovor.

Pak bylo zaklepáno na dveře a Falmouth vstrčil hlavu do pokoje.
„Nechci na vás naléhat, pane,“ řekl, „ale –“
A tak zahraniční tajemník odjel do Downing Street v náladě 

nepříliš vzdálené od zlosti.
Nebyl totiž zvyklý, aby na něho bylo naléháno, anebo aby se ho 

někdo zmocnil a manévroval jím, anebo mu dával pokyny. A pak ho 
rozčilovalo a zlobilo, když viděl, jak jedou po obou stranách vozu 
povědomí cyklisté, a za každými několika metry poznal v civil-
ním převleku policistu, jak se obdivuje pohledu na ulici z okraje 
chodníku. A když přišel do Downing Street a zjistil, že je ulice 
uzavřena pro všechny povozy kromě jeho a že je tu shromážděn 
nesmírný dav chorobných zevlounů, aby mu provolávali slávu při 
vjezdu, cítil, co necítil dosud nikdy v životě – cítil ponížení.

Našel svého tajemníka, čekajícího v jeho soukromé kanceláři, 
s hrubým nárysem řeči, která měla poskytnout úvod k druhému 
čtení zákona o vydávání cizinců.

„Jsme si jistí, že se určitě setkáme se značnou opozicí,“ sděloval 
tajemník. „Ale Mainland rozeslal třířádkové naléhavé výzvy našim 
členům a doufá, že získáme většinu aspoň šestatřiceti hlasů – při-
nejmenším.“

Ramon pročetl poznámky a shledal je potěšitelnými. Přinášely 
starý pocit bezpečnosti a důležitosti. Konečně, byl přece jen státním 



– 64 –

ministrem. Výhrůžky byly ovšem docela nesmyslné – policie by si 
zasloužila, že z toho dělala takovou důležitost – a tisk samozřejmě 
také. Ale tisk! Všechno pro senzaci!

Bylo cosi kypivého, cosi téměř rozjařeného v jeho líci, když se 
obrátil ke svému tajemníkovi s výrazem, který byl málem úsměvný.

„Nuže – a co je s mými neznámými nepřáteli – jakže si ti vyděrači 
říkají? – s těmi Čtyřmi spravedlivými?“

A ve chvíli, kdy takto mluvil, hrál hereckou roli. Nezapomněl na 
jejich jméno – měl ho v mysli ve dne i v noci.

Tajemník váhal. Mezi ním a jeho představeným byli Čtyři 
spravedliví až dosud nedotknutelným předmětem.

„Oni – ale, neslyšeli jsme nic víc, než jste sám četl,“ řekl pak ne-
obratně. „Víme teď, kým je Thery, ale nemůžeme nikam zařadit jeho 
tři společníky.“

Ministr sešpulil rty.
„Dávají mi do zítřka lhůtu k ustoupení,“ řekl.
„Máte od nich opět zprávu?“
„Kratičkou zprávu,“ odpověděl sir Philip lehce.
„A jinak?“
Sir Philip se ušklíbl, protože tajemníkovo „jinak“ mu proniklo do 

srdce mrazivým pocitem, kterému dobře nerozuměl.
„Splní svůj slib!“ řekl krátce.
V horním patře továrny v Carnaby Street seděl Thery proti troj-

lístku, zhroucený, podmaněný, zarytý, chmurný a ustrašený.
„Přeji si, abyste dobře rozuměl,“ řekl Manfred, „že se na vás 

nikterak nehněváme za to, co jste provedl. Myslím – a seňor Poic-
cart si myslí také, že seňor Gonsalez jednal správně, když ušetřil 
váš život a přivedl vás zpět k nám.“

Thery sklopil oči před polovýsměšným pohledem mluvčího.
„Zítra v noci uděláte, na čem jsme se spolu domluvili – bude-li 

to ještě třeba! A pak půjdete –“ odmlčel se.



– 65 –

„Kam?“ zeptal se Thery v náhlém záchvatu vzteku. „Kam, ve 
jménu nebes, nebo pekla? Řekl jsem jim svoje jméno a teď vědí, 
kdo jsem. Jistě se to dozví i policie. Kam mohu jít?“

Vyskočil, zuřivě se mračil na tři přátele a jeho ruce se chvěly vzte-
kem a jeho celá veliká postava se zachvívala bezmocnou zuřivostí.

„Zradil jste sám sebe,“ řekl Manfred klidně. „To je váš trest. Ale 
my už pro vás najdeme místo – nové Španělsko pod jiným nebem 
a děvče z Jerezu tam bude na vás čekat.“

Thery hleděl podezřívavě z jednoho na druhého. Posmívají se 
mu snad?

Ale na jejich tvářích nebyl úsměv. Gonsalez na něho hleděl bystrý-
ma, zpytavýma očima, jako by v jeho řeči viděl nějaký skrytý smysl.

„Chcete mi na to přísahat?“ zeptal se Thery chraptivě. „Chcete 
odpřisáhnout –“

„Slibuji vám to – a přejete-li si, odpřisáhnu vám to,“ řekl Man-
fred. „A teď –“ pokračoval a jeho hlas se změnil, „víte, co se od vás 
očekává zítra v noci – co musíte udělat?“

Thery přikývl.
„Nesmí se stát žádná chyba, žádné zpackání. Vy, já, Poiccart 

a Gonsalez zabijeme toho nespravedlivého muže způsobem, jaký 
svět nikdy neodhalí – taková exekuce, aby otřásla lidstvem. Rychlá 
smrt, jistá smrt, smrt, která se protáhne štěrbinou, která projde 
kolem všech stráží nezpozorována. Nikdy nebyla vykonána taková 
věc – taková –“ Náhle ustal s uzardělými lícemi a rozníceným 
okem a setkal se s pohledem svých druhů. Poiccart hleděl nehybně 
a lhostejně jako sfinga, Leon se zájmem a rozebíravě. Manfredova 
tvář zrudla tmavěji.

„Lituji,“ řekl skoro pokorně. „Na okamžik jsem zapomněl na účel 
věci, pro zvláštnost a zajímavost prostředku.“

Zdvihl omluvně ruku.
„To je pochopitelné,“ řekl Poiccart vážně a Leon stiskl Manfre-

dovu ruku.
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Všichni tři stáli chvíli rozpačitě a pak se Manfred zasmál.
„Do práce!“ řekl a šel před ostatními do laboratoře.
Uvnitř si Thery svlékl kabát. Zde byl ve svém oboru a zde, místo 

aby byl zajatcem, se stával vůdcem tlupy. Řídil je, poučoval, velel 
a rozkazoval, až muži, před nimiž stál před několika minutami 
v hrůze, pobíhali podle jeho pokynů z ateliéru do laboratoře a z po-
schodí do poschodí.

Bylo třeba mnoho vykonat, mnoho vyzkoušet, mnoho propočítat 
a promyslet, mnoho výpočtů provést na papíře, protože při zabití sira 
Ramona měly být vzaty na pomoc všechny pomůcky moderní vědy.

„Půjdu obhlédnout území,“ řekl Manfred náhle, na okamžik 
zmizel v ateliéru a vrátil se se skládacím žebříkem. Postavil jej do 
tmavé chodby, rychle po něm vystoupil a vyzdvihl padací dveře, 
vedoucí na plochou střechu budovy.

Vyzdvihl se pečlivě vzhůru, pak opatrně povstal a pohlédl přes 
nízkou obrubní zídku.

Kolem něho se prostíral půlmílový kruh nerovných střech. Za ob-
vod svého obzoru hleděl Manfred zachmuřeně skrze kouř a mlhu. 
Dole hlučela čilá a živá ulice. Rychle přehlédl střechu s jejími sku-
pinami komínů, s jejím neozdobeným kůlem pro telegrafní dráty, 
s její olověnou podlahou a rezavými okapy. A pak pomocí polního 
kukátka pohlížel dlouho a pozorně k jihu. Lezl pomalu zpět k pa-
dacím dveřím, zdvihl je a spustil se velmi opatrně dolů, až se jeho 
nohy dotkly vrchu žebříku. Pak rychle sestoupil a zavřel za sebou 
padací dveře.

„Nuže?“ zeptal se Thery a v jeho hlase zněl vítězoslavný přízvuk.
„Vidím, že jste to označil,“ řekl Manfred.
„Je to tak lépe, když máme pracovat potmě,“ odpověděl Thery.
„Viděl jste tedy –“ začal Poiccart.
Manfred přikývl.
„Velmi zřetelně – bylo zrovna tak možné vidět nejasně budovu 

parlamentu, a Downing Street je zmatenicí střech.“
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Thery se obrátil k dílu, které zabíralo jeho pozornost. Ať bylo 
jeho povolání jakékoliv, jistě byl obratným dělníkem. A jaksi cítil, že 
musí udělat pro tyto lidi, co nejlepšího dovede. Byl velmi důtklivě 
poučen o jejich povýšenosti nad ním a teď měl ctižádost, aby jim 
ukázal zase svoji zručnost a dovednost, svou individualitu, a aby 
získal uznání těchto mužů, kteří mu dali tak pocítit jeho nepatrnost.

Manfred a ostatní stáli stranou a hleděli na něho mlčky. Leon, 
se zamyšleným a napjatým úšklebkem, upíral zrak na Theryho 
tvář. Leon Gonsalez, vědec, fyziognomik – jeho překlad Lequetiovy 
Theologi Physiognomia Humana platí dodnes za nejlepší – se totiž 
pokoušel sloučit zločince se řemeslníkem.

Po chvíli Thery skončil.
„Teď je všechno připraveno,“ řekl a tvář mu zářila uspokojením. 

„Nechte mne nalézt svého státního ministra, dejte mi minutku 
hovoru s ním a okamžik poté zemře.“

Jeho líc, v klidu odporná, byla teď démonická. Byl jako nějaký 
veliký býk z jeho země, rozvášněný pachem krve, který mu vnikl 
do nozder.

V podivném opaku proti tomu byly tváře jeho zaměstnavatelů. 
Ani sval v jejich líci se nepohnul. Nebylo ani nadšení, ani výčitky 
lítosti v jejich výrazu – jenom cosi zvláštního, co se vloudí do 
rozhodnuté tváře soudce, když prohlašuje obávaný výrok zákona. 
Thery toto cosi uviděl a pocítil zamrazení až do morku kostí.

Rozhodil rukama před sebe, jako by je chtěl odstrčit.
„Dost! Dost!“ zahoukl. „Nedívejte se tak, ve jménu Božím – Ne! 

Ne!“ A zastřel si tvář chvějícíma se rukama.
„Jak, Thery?“ zeptal se Leon měkce.
Thery zatřásl hlavou.
„Nedovedu to říct – jako soudce v Granadě, když říká – když říká 

‚Ať se tak stane!‘“
„Hledíme-li tak,“ řekl Manfred drsně, „je to proto, že jsme soud-

ci – a nejen soudci, ale i vykonavatelé svého rozsudku.“
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„Myslel jsem si, že vás to bude těšit!“ vrčel Thery. „Pracoval jste 
dobře!“ řekl Manfred vážně.

„Bueno! Bueno!“ ozvali se oba druzi.
„Modlete se k Bohu, aby se nám to podařilo,“ dodal Manfred 

slavnostně a Thery hleděl na tohoto divného muže v bledém údivu.

Inspektor Falmouth podal toho odpoledne policejnímu náčelníkovi 
zprávu, že všechna opatření k ochraně ohroženého ministra jsou 
teď úplná.

„Naplnil jsem číslo 44 v Downing Street našimi lidmi,“ řekl. „Náš 
muž je skutečně v každé místnosti. Postavil jsem naše nejlepší čtyři 
muže na střechu, postavil jsem lidi do sklepů, do kuchyní –“

„Jak je to se služebnictvem?“ zeptal se náčelník. 
„Sir Philip si přivedl své vlastní lidi a teď není v celém domě 

osoba – od osobního tajemníka až po vrátného – jejíž historii bych 
neznal od A do Z.“ 

Náčelník vydal úzkostný vzdech.
„Budu rád, až budeme mít zítřek za sebou,“ řekl. „Jaká jsou po-

slední a konečná opatření?“
„Beze změny, pane, od doby, co jsme věci ustanovili toho jitra, 

kdy sir Philip přišel. Zůstane zítra v čísle 44 celý den až do půl 
deváté, pak přijde v devět do parlamentu, aby přečetl návrh, a vrátí 
se v jedenáct.“

„Dal jsem rozkazy, aby byl provoz odveden po nábřeží mezi čtvrt 
na devět a čtvrt na deset a stejně tak kolem jedenácté,“ řekl náčelník. 
„Čtyři zavřené povozy pojedou z Downing Street k parlamentu a sir 
Philip pojede v automobilu bezprostředně za nimi.“ 

Bylo zaklepáno na dveře – hovor se odehrával v náčelníkově 
kanceláři – a vstoupil policejní úředník. Měl v ruce vizitku, kterou 
položil na stůl.

„Seňor José di Silva,“ četl náčelník. „Španělský náčelník policie,“ 
vysvětloval Falmouthovi. „Uveďte jej, prosím.“
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Seňor di Silva, malý štíhlý muž s výrazným nosem a vousem, 
pozdravil Angličany s přehnanou zdvořilostí, vlastní španělským 
úředním kruhům.

„Je mi líto, že jsem vás sem zavolal,“ řekl náčelník, když hostovi 
potřásl rukou a představil ho Falmouthovi. „Mysleli jsme, že byste 
nám mohl pomoct najít Theryho.“

„Byl jsem naštěstí v Paříži,“ řekl Španěl. „Ano, znám Theryho 
a jsem udiven, že ho nalézám v tak distingované společnosti. Zda 
znám Čtyři spravedlivé?“ Jeho ramena se zdvihla až k uším. „Kdo 
je zná? Vím o nich – byl případ v Malaze, víte…? Thery není dobrý 
zločinec. Byl jsem překvapen, když jsem slyšel, že se připojil k té 
tlupě.“

„Mimochodem,“ řekl náčelník, vzal do ruky opis policejní zprávy, 
který ležel na jeho stole a probíhal jej očima. „Vaši lidé zapomněli 
uvést – ačkoliv to opravdu není příliš důležité – jaké je Theryho 
povolání?“

Španěl svraštil obočí.
„Theryho povolání? Nechte mne přemýšlet.“ Chvíli přemýšlel. 

„Theryho povolání? Nemyslím, že bych to věděl. Ale zdá se mi, že 
nějak souvisí s kaučukem. Jeho prvním zločinem byla krádež kau-
čuku. Ale chcete-li to vědět určitě…“

Náčelník se zasmál.
„Opravdu to není vůbec důležité,“ řekl lehce.
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7. KAPITOLA  
Posel „Čtyřky“

Bylo nutné doručit ještě jedno poselství odsouzenému ministrovi. 
V posledním listě, který obdržel, stála věta: „Dostanete ještě jednu 
výstrahu, a abychom si byli jisti, že tato výstraha jistě dojde, bude naše 
poslední výstraha doručena jedním z nás přímo do vašich rukou.“

Tato věta skýtala policii více útěchy než kterákoliv jiná příhoda 
od chvíle, kdy poplach začal. Kladli podivnou důvěru v počestnost 
Čtyřky. Uznali, že tu nejde o obyčejné zločince a že jejich závazky 
a sliby jsou neporušitelné. Opravdu, kdyby smýšleli jinak, všechna 
ta pracná a důkladně promyšlená opatření, která byla podniknuta 
k zajištění bezpečnosti sira Philipa, by zůstala nevykonána. Po-
čestnost Čtyř spravedlivých byla jejich nejhroznější charakteris-
tikou.

V tomto případě sloužila tato uznaná počestnost k tomu, aby 
dodala jakousi slabou naději, že muži, hodící rukavici zákonné-
mu zřízení, přecení své síly. List, přinášející tuto zprávu, byl ten, 
o němž se sir Philip tak rozmarně zmínil ve svém hovoru s osobním 
tajemníkem. Přišel poštou, opatřen místem a časem „Balham, 12.15“.

„Otázkou je, zda vás máme hlídat v naprostém obklíčení tak, aby 
tito lidé nemohli žádným myslitelným způsobem splnit svůj slib?“ 
zeptal se inspektor Falmouth trochu rozpačitě. „Anebo máme na 
oko uvolnit svoji bdělost, abychom vlákali jednoho ze členů Čtyř 
spravedlivých do zkázy?“

Otázka byla položena siru Philipu Ramonovi, když seděl skrčen 
v prostorné hloubce své kancelářské lenošky.

„Chcete mne snad použít jako návnadu?“ zeptal se ostře.
Detektiv se vymlouval.
„Ne právě tak, sire. Chceme dát těm lidem příležitost –“
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„Rozumím dokonale,“ přerušil ho ministr a projevoval trochu 
zloby.

Detektiv pokračoval:
„Už víme, jak byl pekelný stroj propašován do sněmovny. V den, 

kdy byla tato urážka spáchána, byl viděn jeden z nejstarších členů 
sněmovny, Mr. Bascoe, poslanec za severní Torington, jak vchází 
do budovy.“

„Nuže?“ zeptal se sir Philip trochu překvapeně.
„Mr. Bascoe nepřišel toho dne k parlamentu blíže než na sto 

anglických mil,“ řekl detektiv klidně. „Nikdy bychom na to nepřišli, 
protože jeho jméno nebylo uvedeno v prezenční listině. Pracova-
li jsme tiše na této aféře dolní sněmovny celou tu dobu a jsou to 
teprve dva dny, co jsme to objevili.“

Sir Philip vyskočil ze své lenošky a nervózně přecházel pokojem.
„Pak jsou patrně velmi dobře obeznámeni s okolnostmi anglické-

ho života,“ spíše poznamenal než se tázal.
„Patrně. Dostali se do životního proudu země a v tom je jedno 

z nebezpečí situace.“
„Ale,“ mračil se ministr, „řekl jste mi, že není nebezpečí – sku-

tečné nebezpečí.“
„Je toto nebezpečí, sire,“ odpověděl detektiv, který hleděl po 

straně, ale pevně na ministra a ztišoval při řeči hlas. „Lidé, kteří jsou 
schopni provést takovéto přestrojení, jsou opravdu mimo obyčejný 
tábor zločinců. Nevím, jaká je jejich hra, ale ať je jakákoliv, hrají ji 
důkladně. Jeden z nich je patrně umělcem v této věci a je to tento 
muž, jehož se bojím – dnes.“

Hlava sira Philipa sebou netrpělivě trhala.
„Nudí mne to všechno – nudí.“ Tloukl do hrany svého psacího 

stolu otevřenou dlaní. „Detektivové a přestrojení a maskovaní 
vrahové, až je celé ovzduší na mou věru opravdu jako v melodra-
matu.“

„Musíte mít trpělivost ještě asi dva dny,“ řekl upřímný detektiv.
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Čtyři spravedliví tížili nervy více lidem, než jen zahraničnímu 
ministrovi.

„A my jsme dosud nerozhodli, jaký je náš plán pro dnešní večer,“ 
poznamenal detektiv.

„Dělejte, co je vám libo,“ řekl sir Philip krátce a pak se zeptal: 
„Bude mi dovoleno jít dnes v noci do parlamentu?“

„Ne. To není součástí našeho programu,“ odpověděl detektiv.
Sir Philip stál chvíli v myšlenkách.
„Tato vaše opatření jsou držena v přísné tajnosti, aspoň doufám.“
„V naprosté.“
„Kdo je zná?“
„Vy sám, náčelník policie, váš tajemník a já.“
„A nikdo jiný?“
„Nikdo jiný. Kdyby vaše bezpečnost závisela na tajnosti vašich 

pohybů, byla by to snadná úloha.“
„Byla tato opatření napsána černě na bílém?“ zeptal se sir Philip.
„Ne, pane. Není nic napsáno. Naše úmysly a plány byly usneseny 

a sděleny jen ústně. Ani ministerský předseda je nezná.“
Sir Philip ulehčeně vydechl.
„Tak je to tedy výborné,“ řekl, když detektiv vstal, aby odešel.
„Musím navštívit náčelníka policie. Budu nepřítomen méně než 

půl hodiny. Po tu dobu navrhuji, abyste nevyšel ze svého pokoje.“
Sir Philip ho doprovodil do předpokoje, kde seděl tajemník Ha-

milton.
„Měl jsem nepříjemný pocit,“ řekl Falmouth, když jeden z jeho 

lidí přistoupil s dlouhým kabátem, do něhož začal detektivovi 
pomáhat. „Jakýsi pudový pocit těchto několika posledních dní, 
že jsem hlídán a sledován. A tak používám vůz, abych se dostal 
z místa na místo. Takto mne nemohou sledovat, aniž by vzbudili 
jakousi pozornost.“ Vsunul ruku do kapsy a vyndal automobilové 
brýle. Zasmál se trochu zahanbeně, když si je rovnal na oči. „Toto 
je jediné přestrojení, které kdy užívám, a mohu říct, sire Philipe,“ 
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dodal s jakýmsi politováním, „že je to poprvé za mé pětadvacetileté 
služby, co se cítím nuceným dělat ze sebe blázna jako detektiv na 
divadle.“

Po Falmouthově odchodu se vrátil zahraniční ministr ke svému 
psacímu stolu.

Byl nerad sám. Lekalo ho to. Že bylo pět tuctů detektivů na do-
sah, to nerozptylovalo jeho pocit osamělosti. Strach ze Čtyřky ho 
neopouštěl a vrylo se to tak do jeho nervů, že jej rozčiloval nejmenší 
šramot. Pohrával si s držátkem na pera, které leželo na stole. Škr-
tal bezděky po savém papíru své psací mapy a byl rozmrzen, když 
zpozoroval, že jeho čmárání na sebe vzalo podobu číslice 4.

Stál celý ten zákon za to? Byla tato oběť nutná? Byla žádaná? 
Bylo toto opatření tak důležité, aby ospravedlnilo nebezpečí? Kladl 
si tyto otázky znovu a znovu a hned si také řekl: Jaká oběť? Jaké 
nebezpečí?

„Přijímám tyto důsledky až příliš jako skutečně dané,“ mumlal, 
odhodil pero a napůl se obrátil od stolu. „Není jisté, že splní svoje 
slovo. Bah! Je nemožné, aby mohli –“

Bylo zaklepáno na dveře.
„Haló, inspektore!“ řekl zahraniční ministr, když klepající vstou-

pil. „Už jste zpátky?“
Detektiv si oprášil kapesníkem prach z kníru a vyndal z kapsy 

úředně vypadající obálku.
„Napadlo mne, že bude lépe, ponechám-li toto pod vaší ochranou,“ 

řekl ztišeným hlasem. „Napadlo mne to zrovna ve chvíli, když jsem 
vyšel. Víte – dějí se náhody –“

Ministr vzal listinu.
„Co je to?“ zeptal se.
„Je to něco, co by pro mne znamenalo naprostou zkázu, kdyby to 

bylo u mne nalezeno,“ odpověděl detektiv a obrátil se k odchodu.
„Co s tím mám dělat?“
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„Zavážete si mne k velkým díkům, uložíte-li to do svého stolu, 
než se opět vrátím.“ A detektiv vykročil do předpokoje, zavřel za 
sebou dveře, poděkoval na pozdrav civilního strážníka, hledajícího 
venkovní dveře, a šel k automobilu, který na něj čekal.

Sir Philip hleděl na obálku s přemýšlivým mračením.
Nesla nadpis „Důvěrné“ a adresu „Departament A. C. I. D. Scot-

land Yard“.
Nějaká důvěrná zpráva, pomyslel si sir Philip a do hlavy mu 

vklouzla hněvivá pochybnost, zda snad přece jen neobsahuje poli-
cejní opatření k jeho bezpečnosti. Náhodou přišel na pravdu, aniž 
o tom ovšem věděl – obálka opravdu obsahovala tyto podrobnosti.

Vsunul obálku do zásuvky svého stolu a přitáhl si některé listiny. 
Byly to opisy zákona, pro jehož prosazení se tolik odvažoval.

Nebyl to dlouhý dokument. Článků nebylo početně mnoho, věci, 
krátce popsané v úvodě, byly stručně definovány. Nebyla obava, 
že by zákon zítra neprošel. Vládní většina byla zajištěna. Muži byli 
přivezeni do města, tuláci byli sehnáni, prosby i hrozby pomohly 
soustředit rychle mizící sílu administrativy pro tento jediný nápor 
zákonodárství. A čeho nedocílilo vášnivé naléhání dopisů, to docí-
lila zvědavost, protože poslanci obou stran chvátali do města, aby 
byli přítomni scéně, která se snad měla stát historickou a, jak se 
mnozí obávali, tragickou.

Sir Philip studoval listinu a v hlavě mechanicky formuloval čáru 
útoku, protože – tragédie netragédie – zákon narážel na příliš 
mnoho různých zájmů v parlamentu, než aby mohl být prosazen 
bez bouřlivé debaty. Sir Philip byl mistrem v dialektice, skvělým 
kasuistou, razičem vět, které zasahovaly a utkvívaly. Nebylo nic, 
čeho by se v debatě obával. Kdyby jen – ale činilo mu bolest myslet 
na Čtyři spravedlivé. Ani ne to, že ohrožovali jeho život – dostal 
se už do oblasti, v níž nemohl dbát na tuto okolnost – ale pouhé 
pomyšlení, že vstoupil do jeho úvahy a počtů nový činitel, nová a dě-
sivá síla, kterou nebylo možné odargumentovat nebo umluvit, ani 
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odsunout kousavým vtipem, proti níž nebylo možné ani intrikovat, 
ani se s ní prostě vypořádat jinou parlamentní metodou. Nemyslel 
na kompromis. Možnost domluvit se s tímto nepřítelem mu vůbec 
nevstoupila na mysl.

„Prosadím to!“ zvolal ne jednou, ale znovu a znovu. „Prosadím 
to – provedu to!“

A teď, když se okamžik blížil, jeho rozhodnutí změřit se s touto 
novou mocností vzrostlo silněji než kdy dosud.

Telefon u jeho ruky zabzučel – ministr seděl u stolu s hlavou 
v dlaních – a on vzal sluchátko. Hlas jeho domácího správce mu 
připomínal, že slíbil dát pokyny k zavření svého domu na Portland-
ském náměstí.

Zamýšlel, aby byl na dva tři dny nebo do doby, dokud bude trvat 
tento teror, byl jeho dům prázdný. Nechtěl nasazovat životy svých 
sluhů. Chtěli-li ti Čtyři spravedliví provést svůj plán, jistě se vyhnou 
nebezpečí zklamání, a je-li bomba tou metodou, které chtějí užít, 
pak, aby se zajistili, vybuchne současně s Downing Street i bomba 
na Portlandském náměstí.

Sir Philip skončil svůj hovor a kladl sluchátko na přístroj, když 
zaklepání na dveře oznamovalo detektivův vstup.

Falmouth pohlédl na ministra úzkostlivě.
„Nebyl tu nikdo, pane?“ zeptal se.
Sir Philip se usmál.
„Myslíte-li tím, zda Čtyři spravedliví doručili osobně svoje ulti-

mátum, mohu uspokojit vaši mysl – neudělali to.“
Detektivova tvář svědčila o tom, že se mu ulevilo.
„Díky nebesům!“ řekl horlivě. „Měl jsem hrozný strach, že se 

něco přihodí, zatímco budu pryč. Ale mám pro vás noviny, pane.“
„Opravdu?“
„Ano, pane. Náčelník dostal dlouhý kabelogram z Ameriky. Po 

dvou vraždách ve Spojených státech byl jeden z Pinkertonových 
lidí pověřen shromážděním dat. Léta sestavoval skrovnou evidenci, 
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které se mohl dopídit, a toto je jeho kabelogram.“ Detektiv vytáhl 
z kapsy papír, rozprostřel ho na stole a četl:

„Pinkerton, Chicago
Náčelníkovi policie Scotland Yardu, Londýn

Varujte Ramona, že Čtyři spravedliví dodrží svůj slib. Slíbili-li, 
že ho zabijí nějakým určitým způsobem a v určité době, budou 
přesní a dochvilní. Máme důkazy této charakteristiky. Po Ander-
sonově smrti byla nalezena na okně zvenčí malá poznámková 
knížka, kterou patrně upustili. Byla prázdná až na tři stránky, 
plně popsané pěkně psanými poznámkami, nadepsanými ‚Šest 
způsobů popravy‘. Knížka nesla iniciálku ‚C‘. Varujte Ramona 
před následujícím: pít kávu v jakékoliv formě, otevřít dopisy 
nebo balíčky, používat mýdlo, které nebylo připraveno pod zra-
kem spolehlivého hlídače, sedět v jiné světnici než v takové, kde 
přebývá nepřetržitě policejní úředník.

Prohlédněte jeho ložnici. Zjistěte, je-li možné nějakým způ-
sobem vpustit otravné plyny. Posíláme dva muže po ‚Luisitanii‘ 
na hlídku.“

Detektiv dočetl.
„Hlídka“ nebyla posledním slovem v originále, jak věděl. Byl tu 

hrozivý dodatek: „Bojíme se, že přijdou pozdě.“
„Pah – vy si tedy myslíte –?“ zeptal se státník.
„Že vaše nebezpečí vězí v tom, že byste udělal něco z toho, před 

čím vás Pinkerton varuje,“ odpověděl detektiv. „Není obava, že by 
americká policie mluvila naplano. Založili svoji výstrahu na nějaké 
bezpečné znalosti, a to je důvod, proč považuji jejich kabelogram 
za důležitý.“
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Zaznělo ostré zaklepání na výplň dveří, a aniž bylo vyčkáno na 
výzvu, do pokoje vstoupil ministrův osobní tajemník a mával roz-
čileně novinovým výtiskem.

„Podívejte – podívejte se na tohle! Čtyři spravedliví přiznali svůj 
nezdar!“

„Cože?“ houkl detektiv a kvapně sahal po novinách.
„Co to znamená?“ zeptal se sir Philip ostře.
„Jen to, pane, že ti žebráci, jak se zdá, napsali opravdu do novin 

článek o svém ‚poslání‘.“
„Do kterých novin?“
„Do ,Megafonu‘. Zdá se, že když znovu zajali Theryho, redaktor 

prosil maskovaného muže, aby mu o sobě napsal článek, a oni to 
udělali. A je to tady – přiznali porážku a – a –“

Detektiv se zmocnil listu a vpadl tajemníkovi do jeho nesouvislé 
řeči.

„Vyznání víry Čtyř spravedlivých,“ četl. „Kde je jejich doznání 
nezdaru?“

„V polovině sloupce – označil jsem to místo –“ a mladý muž 
ukázal chvějícím se prstem na odstavec článku.

„Neponecháváme nic náhodě“, četl detektiv. „Přihodí-li se nejnepa-
trnější trhlina v našich plánech, zhatí-li se nejmenší podrobnost, 
přiznáme si porážku. Jsme tak přesvědčeni, že naše přítomnost na 
zemi je nutná k uskutečnění velkého účelu, jsme si tak jisti, že jsme 
nezbytnými nástroji božské prozřetelnosti, že se pro naši svatou věc 
neodvažujeme vydávat se do zbytečného nebezpečí. Proto je pod-
statné, aby různé předběžnosti každé popravy byly plně provedeny 
a uskutečněny. Například bude nutné, abychom doručili svoji poslední 
výstrahu siru Philipovi. A aby bylo této výstraze dodáno důrazu, je 
podle našeho zákoníku nutné, aby byla tato výstraha doručena mi-
nistru jedním z nás. Byla vykonána všechna opatření, aby i tato část 
našeho programu byla uskutečněna. Ale mimořádné požadavky na-
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šeho systému jsou takové, že nebudeme-li moct tuto výstrahu doručit 
siru Philipovi před osmou hodinou dnes večer, pak se celý náš podnik 
zřítil a provedení zamýšlené exekuce musí být zanecháno.“

Detektiv ustal ve čtení se zklamáním, patrným v každém rysu 
jeho tváře.

„Myslel jsem si, pane, podle způsobu, jak jste si počínal, že jste 
objevil něco nového. Tohle všechno jsem četl. Opis tohoto článku 
byl zaslán Scotland Yardu ihned, jakmile redakce obdržela článek.“

Tajemník zaklepal netrpělivě na desku stolu.
„Ale copak to nevidíte?“ zvolal. „Copak nechápete, že už není 

žádné nebezpečí – že není nutné dále hlídat sira Philipa, že není 
zapotřebí používat ho jako návnadu – anebo vůbec něco dělat, 
můžeme-li těm lidem věřit? Podívejte se na hodiny –“

Detektivova ruka letěla ke kapse. Vytáhl hodinky, pohlédl na 
ciferník a hvízdl.

„Půl deváté, proboha!“ zamumlal překvapeně a všichni tři stáli 
v překvapeném mlčení.

Sir Philip přerušil ticho:
„Je to lest, abychom povolili ve své ostražitosti?“ zeptal se chrap-

tivě.
„Nemyslím,“ odpověděl detektiv pomalu. „Cítím jistotu, že to 

není lest. Aniž proto polevím ve svém hlídání – ale silně věřím v po-
čestnost těchto lidí – nevím, proč to říkám, protože jsem zacházel 
se zločinci celých dvacet pět let a nikdy jsem nevěnoval ani za mák 
víry slovům i těch nejlepších z nich – ale jaksi nedovedu nevěřit 
těmto lidem tady. Jestliže se jim nepodařilo doručit své poselství, 
nebudou nás už znepokojovat.“

Ramon přecházel pokojem rychlými, nervózními kroky.
„Přál bych si, abych tomu mohl věřit,“ mumlal. „Chtěl bych mít 

vaši víru.“
Ozvalo se zaklepání na dveře.
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„Naléhavý telegram pro sira Philipa,“ řekl šedovlasý sluha.
Ministr vztáhl ruku, ale detektiv jej předešel.
„Vzpomeňte si na Pinkertonovu depeši, pane!“ řekl a otevřel 

hnědou obálku. Četl:
„Právě jsme obdrželi telegram, podaný na Charing Cross 

v 7.52 hodin. Zní: ‚Doručili jsme svoje poslední poselství zahraničnímu 
tajemníkovi.‘ Podpis: ‚Čtyři.‘ Konec. Je to pravda? Redaktor Megafonu.“

„Co to znamená?“ zeptal se Falmouth zmateně, když dočetl.
„Znamená to, můj drahý pane Falmouthe, že vaši ušlechtilí Čtyři 

spravedliví jsou lháři a chlubiči. A zároveň to znamená, doufám, 
konec vaší směšné víry v jejich počestnost.“

Detektiv neodpověděl, ale jeho tvář se zachmuřila a jeho zuby 
se ve zmatku zakously do rtu.

„Nepřišel nikdo po mém odchodu?“ zeptal se.
„Nikdo.“
„Neviděl jste vůbec nikoho, kromě svého tajemníka a mne?“
„Naprosto nikdo ke mně nepromluvil ani nepřišel blíž než na 

třicet yardů ode mne,“ odpověděl Ramon stručně.
Falmouth potřásl zoufale hlavou.
„Dobrá – já – kde jsme?“ zeptal se a mluvil víc k sobě než k něko-

mu z přítomných a hnal se ke dveřím.
A tu si sir Philip vzpomněl na balíček, který mu svěřil detektiv 

do úschovy.
„Udělal byste snad dobře, kdybyste si opět vzal svůj drahocenný 

dokument,“ řekl, otevřel zásuvku a hodil uschovanou obálku na stůl.
Detektiv na něho udiveně hleděl.
„Co je to?“ zeptal se a vzal obálku.
„Bojím se, že otřes vaší mysli, způsobený zklamáním vašeho 

oceňování mých pronásledovatelů, vás jaksi omámil,“ odpověděl 
sir Philip a pichlavě dodal: „Musím požádat náčelníka, aby mi poslal 
úředníka, který má více porozumění pro mysl zločinců – a méně 
dětinskou úctu k vrahům.“
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„Pokud jde o to, pane,“ řekl Falmouth, nedotčen tímto výbuchem, 
„je na vás, abyste udělal, jak nejlépe uznáte. Já jsem provedl svoji po-
vinnost ke svému uspokojení a nemám kritičtějšího pozorovatele, 
než jsem já sám. Ale co bych slyšel mnohem raději, je přesně to, co 
míníte tím, když říkáte, že jsem svěřil do vaší péče nějaké papíry.“

Zahraniční tajemník hleděl přes stůl na neochvějného policejní-
ho úředníka.

„Mám na zřeteli, pane,“ řekl drsně, „balíček, kvůli kterému jste 
se vrátil, abyste jej svěřil mé ochraně.“

Detektiv hleděl strnule.
„Já – jsem se – nevrátil –“ řekl zaškrceným hlasem. „Nenechal 

jsem nic ve vašich rukou – žádné papíry. – Ach!“ Uchopil obálku ze 
stolu, roztrhl ji a nalezl další obálku. Když spatřil její šedozelenou 
barvu, ostře vykřikl.

„Tohle je poselství Čtyř spravedlivých!“ řekl pak zdrceně.
Zahraniční tajemník zavrávoral o krok zpět, bledý a se zmodra-

lými rty.
„A člověk, který je doručil?“ vydechl.
„Byl jedním ze Čtyř spravedlivých,“ odpověděl detektiv zachmu-

řeně. „Splnili svůj slib.“
Udělal rychlý krok ke dveřím, prošel předpokojem a pokynul 

civilnímu strážníkovi, který stál na stráži u dveří.
„Pamatujete si na můj odchod?“ zeptal se.
„Ano, pane, na oba dva.“
„Na oba dva, eh?“ řekl Falmouth trpce. „A jak jsem vypadal po-

druhé?“
„Jako obvykle, pane!“ koktal udivený policista.
„Jak jsem byl oblečen?“
Strážník vzpomínal.
„Ve svém dlouhém převlečníku.“
„Měl jsem své automobilové brýle, tuším.“
„Ano, pane.“
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„Myslel jsem si to,“ zahučel Falmouth divoce a letěl dolů po ši-
rokých mramorových schodech, vedoucích ke vstupní síni. Byli tam 
ve službě čtyři jeho lidé, kteří zasalutovali, když se přiblížil.

„Pamatujete si na můj odchod?“ zeptal se velícího strážmistra.
„Ano, pane, na oba,“ odpověděl úředník.
„Čert vezmi vaše ‚oba‘,“ zaštěkl Falmouth. „Jak dlouho jsem byl 

pryč poprvé, než jsem se vrátil?“
„Pět minut, pane,“ zněla odpověď udiveného úředníka.
„Dopřáli si čas, než to provedli,“ zahučel Falmouth. A nahlas se 

zeptal: „Vrátil jsem se ve svém voze?“
„Ano, pane.“
„Ach!“ V detektivově hrudi vypučela náhlá naděje. „Všiml jste si 

čísla?“ zeptal se a téměř se obával odpovědi.
„Ano!“
Detektiv by hloupého zřízence nejraději srazil.
„Dobře – které to tedy bylo?“ zeptal se.
„A 17164.“
Detektiv si rychle napsal udané číslo.
„Jacksone,“ zavolal a jeden z mužů v civilu vystoupil a salutoval.
„Jděte do Yardu. Najděte majitele tohoto vozu. Až to najdete, jdě-

te k němu. Vyzvete ho, ať vám přesně popíše pohyby vozu i svoje 
v poslední hodině. Bude-li to nutné, vezměte ho pod ochranu.“

Falmouth se vracel do pracovny sira Philipa. Našel státníka 
dosud rozčileně přecházejícího sem a tam po pokoji, sekretáře 
bubnujícího prsty po stole a dopis dosud neotevřený.

„Jak jsem si myslel,“ vysvětloval Falmouth. „Muž, kterého jste 
viděl, byl jedním ze Čtyř spravedlivých, převlečený za mne. Zvolil 
si chvíli obdivuhodně – i moji vlastní lidé byli oklamáni. Podařilo se 
jim dostat vůz přesně podobný stavbou i barvou, a když si vyhlédli 
příležitost, přijeli do Downing Street několik minut poté, kdy jsem 
odjel. Je jakási poslední naděje, že je chytíme – naštěstí si stráž-
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mistr na hlídce všiml čísla vozu a snad je budeme moct vystopovat 
podle – haló!“ Ve dveřích stál sluha.

„Chtěl by inspektor vidět Jacksona?“
Falmouth jej nalezl čekajícího dole v síni.
„Prosím za prominutí, pane,“ řekl Jackson a salutoval, „ale není 

nějaký omyl v tom čísle?“
„Proč?“ zeptal se detektiv ostře.
„Protože,“ odpověděl muž, „číslo A 17164 je číslem vašeho vlast-

ního vozu.“
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8. KAPITOLA  
Zápisník

Poslední výstraha byla krátká a ostře vyhraněná.

„Povolujeme Vám do zítřejšího večera, abyste znovu uvážil svoje 
postavení ve věci zákona o vydávání cizinců. Nebude-li v šest 
hodin učiněno prohlášení v odpoledních novinách, že je Vaše 
opatření odvoláno, nezbude nám nic jiného, než abychom splni-
li svůj slib. Zemřete v osm hodin večer. Připojujeme k Vašemu 
poučení stručně přesný přehled tajných policejních opatření, 
učiněných pro Vaši zítřejší bezpečnost. Mějte se dobře.

Čtyři spravedliví“

Sir Philip přečetl tuto listinu bez zachvění. Přečetl i pruh papí-
ru, na němž byly zvláštním, cizineckým rukopisem vypsány po-
drobnosti, které se policie neodvážila svěřit papíru.

„Někde je nějaká trhlina,“ řekl sir Philip a oba jeho úzkostně 
hledící společníci viděli, jak tvář jejich chráněnce strnula a zbělela.

„Tyto podrobnosti byly známy jen čtyřem lidem,“ řekl detektiv 
pokojně. „A já sázím svůj život, že to nebyl ani náčelník policie, ani já!“

„Ani já!“ řekl soukromý tajemník s vášnivým důrazem.
Sir Philip pokrčil rameny s unaveným zasmáním.
„Co na tom záleží? Znají je!“ zvolal. „Ale jakou tajemnou metodou 

se toto tajemství dozvěděli, to nevím a ani mne to nezajímá. Otáz-
kou je, zda mohu být přiměřeně chráněn zítra v osm hodin večer?“

Falmouth zaťal zuby.
„Buď z toho vyjdete živ, anebo přísahám při Bohu, zabijí dva,“ 

řekl a v jeho očích hořel lesk, který svědčil o jeho rozhodnosti.
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Zvěst, že byl velkému státníkovi doručen ještě jeden dopis, kolovala 
ulicemi v osm hodin večer. Kolovala po klubech a divadlech a mezi 
jednáními stáli vážně hledící muži ve vestibulech a rozebírali 
Ramonovo nebezpečí. Dolní sněmovna vřela rozčilením. V naději, 
že ministr přijde, se shromáždil úplně plný dům, ale poslanci byli 
zklamáni, protože brzy bylo patrno, že po večeři nemá sir Philip 
v úmyslu se ještě této noci ukázat.

„Smím se zeptat jeho ctihodnosti pana ministerského předsedy, 
zda je úmyslem vlády Jeho Veličenstva, aby pokračovala v jednání 
o návrhu zákona o vydávání cizinců pro politické přestupky?“ 
zeptal se radikální poslanec za West Deptford. „A zda vzhledem 
k neobyčejným okolnostem, které byly tímto návrhem uvedeny do 
činnosti, nebyla uvážena vhodnost toho, aby bylo zavedení tohoto 
opatření odloženo?“

Dotaz byl pozdraven mnohohlasým „Slyšte!“ a ministerský před-
seda pomalu povstal a vrhl pobavený pohled směrem k tazateli.

„Není mi nic známo o nějakých okolnostech, které by pravdě-
podobně mohly zabránit mému ctihodnému příteli, který není 
naštěstí této noci přítomen, aby zítra nenavrhl druhé čtení návrhu 
zmíněného zákona,“ řekl prostě a posadil se.

„Proč se, u čerta, šklebil?“ šeptal poslanec za západní Deptford 
mrzutě svému sousedovi.

„Je proklatě nevolným,“ řekl druhý moudře. „Proklatě nevolným. 
Jeden z členů vlády mi dnes řekl, že starý J. K. se cítí proklatě ne-
volným. Pamatujte na má slova,“ řekl, „tahle záležitost s těmi Čtyřmi 
spravedlivými působí ministerskému předsedovi proklatou ne-
volnost.“ A ctihodný poslanec umlkl, aby dal západnímu Deptfordu 
čas strávit jeho hlubokomyslnost.

„Udělal jsem všechno, co jsem mohl, abych přemluvil Ramona, 
aby nechal návrh padnout,“ řekl ministerský předseda. „Ale on je 
z diamantu a hrozné na tom je, že v hloubi svého srdce plně věří, 
že tito chlapi opravdu splní svoje slovo.“
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„To je monstrózní,“ řekl tajemník pro osady nakvašeně. „Je ne-
představitelné, že takový stav věcí může trvat. Jakže, vždyť to sahá 
na sám kořen věcí, rozvrací to každé civilizační zřízení.“

„Je to poetická myšlenka,“ řekl flegmatický ministerský předseda, 
„a stanovisko těchto Čtyř spravedlivých je opravdu velmi logické. 
Pomyslete na ohromnou moc k dobru nebo ke zlu, spočívající často 
na jediném muži. Kapitalista, ovládající světový trh. Spekulant, 
zastavující bavlnu nebo pšenici, zatímco mlýny zahálejí a lidé hla-
doví. Tyrani a despotové s osudy národů ve štipcích svého palce 
a ukazováčku – a pak pomyslete na tyto čtyři muže, které nikdo ne-
zná, neurčité, mlhavé postavy, plížící se tragicky světem, odsuzující 
a popravující kapitalistu, spekulanta i tyrana – vesměs zlé mocnosti 
a vesměs mimo dosah zákona. Říkáme o těchto lidech – my, kdo 
jsme trochu dotčeni mysticismem – že Bůh je bude soudit. Zde 
jsou však muži, kteří si sami osvojují božské právo vyššího soudu. 
Chytíme-li je, skončí svůj život docela neromanticky, prozaickým 
všedním způsobem v malé kůlně v Pentonvillské věznici a svět si 
nikdy neuvědomí, jak velicí to byli umělci, kteří zemřeli.“

„Ale Ramon?“
Ministerský předseda se usmál.
„V tomto případě si myslím, že tito muži přepjali své síly. Kdyby 

se spokojili s tím, že by nejdříve zabili a pak vysvětlili své poslání, 
nepochybuji, že by Ramon zemřel. Ale oni varovali a varovali a od-
halili tucetkrát svoji ruku. Nevím nic o opatřeních, vykonaných 
policií, ale domnívám se, že zítra večer bude tak obtížné dostat se 
na tucet yardů k siru Ramonovi, jako je pro sibiřského trestance 
obtížné poobědvat s carem.“

„Není možnost, aby Ramon odvolal zákon?“ zeptal se ministr pro 
kolonii.

Předseda potřásl hlavou.
„Naprosto ne.“
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Opoziční poslanec, který vstal v tu chvíli na čelné lavici, aby 
navrhl opravu k článku, který byl právě projednáván, učinil hovoru 
konec.

Sněmovna se rychle vyprazdňovala, když se stalo obecně 
známým, že Ramon nemá v úmyslu přijít, a poslanci se shromaž-
ďovali v kuřárně a v síni, aby hovořili o věci, která v jejich myslích 
zaujímala nejvyšší místo.

V sousedství palácového dvora se shromáždil veliký dav lidu, 
jak se shromažďují londýnské davy při nejvzdálenější naději, že 
bude možné zachytit záblesk letmého pohledu na muže, který 
tvoří vrchol veřejného zájmu. Pouliční prodavači prodávali jeho 
portréty – ušpinění lidé, shánějící denní chléb – a dobrodružství 
Čtyř spravedlivých dělala kvetoucí a hlučný obchod. Pouliční pěvci 
vkládali do svého repertoáru improvizované verše, oslavující od-
vahu statečného státníka, který se odvážil čelit hrozbám statečných 
šílenců a vražedných anarchistů.

Byla chvála v těchto ubohých básních pro sira Philipa, který se 
pokoušel zabránit cizincům, aby nervali chléb od úst poctivě pracu-
jících lidí.

A humor toho všeho se velmi líbil Manfredovi, který jel s Poic-
cartem k Westminsterskému konci nábřeží, kde propustil drožku 
a kráčel k Whitehallu.

„Myslím, že ty verše o ‚vražedných cizích anarchistech‘, berou-
cích chléb od úst domorodé odrůdě, jsou rozhodně velmi dobré,“ 
usmíval se Manfred.

Oba muži byli ve večerních oblecích a Poiccart měl v knoflíkové 
dírce hedvábnou stužku rytíře čestné legie.

Manfred pokračoval:
„Pochybuji, že měl někdy Londýn takovouto senzaci – kdy?“
Poiccartův mračivý pohled zachytil Manfredovo oko a Poiccart 

se souhlasně usmál.
„Nuže?“
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„Položil jsem tutéž otázku hotelovému správci,“ řekl Poiccart 
pomalu, jako člověk, který nerad bere podíl na špatném žertu, „a on 
srovnával dnešní situaci s příšernými vraždami v East-Endu.“

Manfred se prudce zastavil a hleděl strnule na svého druha.
„Velký Bože!“ zvolal zdrceně. „Nikdy mne nenapadlo, že bychom 

mohli být porovnáváni – s Jackem Rozparovačem!“
Šli dále svojí cestou.
„Je to součástkou věčného bláta,“ řekl Poiccart s jasnou mírnos-

tí. „Ani de Quincey ničemu Angličany nenaučil. Bůh spravedlnosti 
zde má jen jediného vykladače, a ten žije ve veřejném domě v Lan-
cashire a je zkušeným, znalým a obratným žákem oplakávaného 
Marwooda, londýnského kata, jehož systém zlepšil.“

Procházeli tou končinou Whitehallu, která sousedí se Scotland 
Yardem.

Muž, loudající se se skloněnou hlavou a s rukama hluboko 
v kapsách kabátu, vrhl na ně rychlý postranní pohled, a když ho 
minuli, zastavil se a hleděl za nimi. Pak se obrátil, zrychlil svůj 
plíživý krok a šel po jejich stopách. Tlačenice lidí a zdánlivě nepře-
tržitý proud dopravy na rohu Cockspurské ulice přiměly Manfreda 
a Poiccarta k zastavení, aby vyčkali na možnost přechodu přes ulici. 
Byli trochu strkáni sem a tam, když se hlouček čekajících zvětšil, 
ale nakonec přešli a kráčeli k St. Martin’s Lane.

Přirovnání, o kterém se Poiccart zmínil, dosud strašila v Man-
fredově hlavě.

„Dnes budou lidé v Královském divadle,“ řekl, „a budou tleskat 
Bratovi, když se zeptá: ‚Který lotr se dotkl jeho těla – a ne pro 
spravedlnost?‘ Ostatně nenajdete vážného studenta dějepisu ani 
průměrného příslušníka inteligence, který by na otázku, zda by 
nebylo pro svět požehnáním, kdyby býval Napoleon zavražděn při 
svém návratu z Egypta, neodpověděl bez váhání: ‚Rozhodně ano! 
Ale my – my nejsme vrahy!‘“
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„Nevztyčili by pomník Napoleonova vraha!“ řekl Poiccart lehce. 
„Právě tak jako jej nepostavili Feltonovi, který zabil zhýralého a ni-
čemného ministra Karla I. Potomstvo nám snad prokáže sprave-
dlnost,“ pokračoval Poiccart napůl posměšně, „ale já sám jsem 
spokojen se souhlasem svého vlastního svědomí.“

Odhodil doutník, který kouřil, a vstrčil ruku do vnitřní kapsy kabátu 
pro nový. Vytáhl ruku bez doutníku a hvízdl na drožku, jedoucí kolem.

Manfred na něho překvapeně pohlédl.
„Co je? Tuším, že jste říkal, že se raději projdeme?“
Ale přesto Manfred vstoupil do povozu, a když Poiccart vstoupil 

za ním, dal kočímu rozkaz stropním otvorem: „Stanice v Baker 
Streetu.“

Drožka hrčela Shaftersburskou třídou, než podal Poiccart vy-
světlení.

„Byl jsem oloupen,“ řekl potichu. „Moje hodinky jsou pryč, ale 
na tom by nezáleželo. Zápisník s poznámkami, které jsem napsal 
k vedení Theryho, zmizel – a na tom velice záleží.“

„Snad to byl obyčejný zloděj,“ řekl Manfred. „Vzal-li hodinky –“
Poiccart prohmatával rychle kapsy.
„Nic jiného nezmizelo,“ řekl. „Snad to byl, jak říkáte, obyčejný 

kapsář, který bude spokojen s hodinkami a notýsek zahodí do nej-
bližšího kanálu. Ale mohl to být také policejní agent.“

„Bylo tam něco, podle čeho by nás mohli odhalit?“ zeptal se 
Manfred uvážlivě.

„Nic,“ zněla přesná odpověď. „Ale není-li policie slepá, porozu-
měla by výpočtům a plánům. Nemusí se jim to dostat do rukou, ale 
dostane-li se a dovede-li nás zloděj poznat, jsme v kaši.“

Drožka zastavila u stanice v Bakerské ulici a oba muži vystoupili.
„Půjdu na východ,“ řekl Poiccart. „Setkáme se zítra ráno. Tou 

dobou už budu vědět, zda se zápisník dostal do Scotland Yardu. 
Dobrou noc.“

A bez dalšího rozloučení se oba muži rozešli.
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Kdyby Billy Marks neměl v sobě trochu lihu, byl by dokonale 
spokojen se svou večerní prací. Ale naplněn tou klamnou tekuti-
novou důvěrou, která zavádí tolik dobrých mužů, si Billy myslel, že 
by bylo hříchem promeškat příležitost, kterou mu bohové ukáza-
li. Vzrušení, vzbuzené výhrůžkami Čtyř spravedlivých, přivedlo 
předměstský Londýn do Westminsteru a na Surrejské straně mos-
tu nalezl Billy stovky trpělivých obyvatel předměstí, čekajících na 
příležitost do Streethamu, Camberwellu, Claphamu a Greenwiche.

A tak se ještě večer Billy rozhodl k práci v tramvajích.
Ukradl tobolku tučné dámě v černém, waterburské hodinky pá-

novi v cylindru, malé ruční zrcátko z hezoučké brašničky a rozhodl 
se uzavřít svou operaci prozkoumáním kapsy vznešenější mladé 
dámy.

Billyho prohlídka měla úspěch. Tobolka a krajkový kapesní-
ček mu byly odměnou a Billy se chystal ke skromnému obchodu. 
A právě tehdy mu do ucha zašeptal tichý hlas:

„Haló, Billy!“
Znal ten hlas a cítil okamžitou nevolnost.
„Haló, pane Howarde,“ zvolal s líčenou radostí. „Jak se daří, pane? 

Jsem rád, že vás vidím!“
„Kam jdete, Billy?“ zeptal se vítaný Mr. Howard a vzal Billyho 

přátelsky za loket.
„Domů,“ odpověděl ctnostný Billy.
„Domů, ovšem!“ řekl Mr. Howard a vedl neochotného Billyho ven 

z davu. „Domove, sladký domove, že ano, Billy?“ Zavolal na jiného 
mladého muže: „Jdi do vozu, Portere, a podívej se, kdo co ztratil. 
Najdeš-li někoho, vezmi ho s sebou.“ A druhý mladý muž poslechl.

„A teď,“ řekl pan Howard a dosud držel Billyho loket, „mi povězte, 
Billy, jak vám byl svět příznivý.“

„Podívejte se, pane Howarde,“ řekl Billy vážně, „oč vám vlastně 
jde? Kam mne vedete?“
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„Jde o starou hru,“ řekl pan Howard smutně. „O tutéž starou hru, 
Billy, a vedu vás na totéž sladké místo šťastného shledání.“

„Tentokrát jste se zmýlil, veliteli,“ zvolal Billy rázně a ozval se 
jakýsi lehký cvakot.

„Dovolte, Billy!“ řekl pan Howard, rychle se sklonil a zdvihl to-
bolku, kterou Billy upustil.

Strážmistr za psacím stolem na policejní stanici předstíral, jako 
by měl nehoráznou radost z Billyho příchodu, a žalářník, který 
Billyho uvedl do kobky, chráněné ocelovými závorami, a prohmatal 
rukama jeho kapsy, jej pozdravil jako dobrého přítele.

„Zlaté hodinky, polovina řetízku, zlato, tři tobolky, dva kapesníky 
a červený zápisník,“ hlásil žalářník.

Strážmistr souhlasně přikývl.
„Velmi pěkná denní práce, Williame,“ řekl.
„Co dostanu tentokrát?“ zeptal se vězeň a pan Howard, strážník 

v civilu, zaměstnaný vyplňováním protokolu, pronesl něco o deseti 
měsících.

„Jděte!“ zvolal pan Billy Marks stísněně.
„Vážně,“ řekl strážmistr. „Vy jste darebák a pobuda, Billy, pěkný 

zlodějíček, a tentokrát přijdete před pány. – Číslo osm.“
Toto poslední platilo žalářníkovi, který Billyho odvedl do cely za 

prudkých protestů proti policejní moci, která dovede jenom tlouci 
do ubohých hochů a nedovede se ani dotknout krvavých vrahů jako 
Čtyři spravedliví.

„Proč platíme daně a přirážky, ptám se?“ dotazoval se Billy roz-
hořčeně skrze mříže své cely.

„Náramně veliké peníze, které jste kdy zaplatil, Billy,“ řekl žalář-
ník a zavěsil na dveře dvojitý zámek.

V předváděcí kanceláři prohlíželi pan Howard a strážmistr ukra-
dený majetek a tři majitelé, objevení P. C. Porterem, se hlásili ke svému.

„Takže máme majitele těchto věcí, až na zlaté hodinky a zápisník,“ 
řekl strážmistr, když okradení odešli. „Zlaté hodinky, Elgin číslo 
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5029020, zápisník bez lístků, listin, bez adresy a jen tři popsané 
stránky. Co znamenají, to nevím.“

Strážmistr podal knížku Howardovi. Stránka, která byla pro po-
licistu nesrozumitelná, obsahovala prostě seznam ulic. Proti každé 
ulici byla napsána tajná značka.

„Vypadá to jako deník stopaře papírů při skautské hře,“ řekl pan 
Howard. „Co je na jiných stránkách?“

Obrátil list. Byl plný číslic.
„Hm!“ zahučel zklamaný strážmistr a opět obrátil list. Obsah této 

stránky byl srozumitelný a čitelný, i když byl psán zřejmě ve spěchu, 
jako by podle diktátu.

„Chlapík, který to psal, byl jistě zběhlým v zachycování řeči,“ řekl 
vtipný pan Howard a ukazoval na zkratky.

Neopustí D. S. kromě do P. Pojede do P. M. C. (nejdříve 4 nastražené 
koč.) 8.30. Prov. zaříz. Nábř. 80 m, v D, S. 1 u kaž. bl. 3 kaž. roh. 6 příz., 
6 stř. Vš. dveř. otevř. dokoř. a vš. stráž. revol. k R. nik než F. a H. V P. síň 
pln. strž. žád. tlač. nedov. 200 m v chod. V potř. prap. stráž, k disp…

Policista to pročítal pomalu.
„Co to může, u kozla, znamenat?“ zeptal se strážmistr bezmocně.
A právě v tom okamžiku si konstábl Howard zasloužil svoje povýšení.
„Půjčte mi ten zápisník na deset minut,“ řekl vzrušeně. Strážmis-

tr mu podal knížku s udiveným pohledem.
„Myslím, že mohu nalézt majitele k této knížce,“ vysvětloval 

Howard a jeho ruka se chvěla, když sahal po notesu. Pak si narazil 
klobouk na hlavu a vyběhl kvapně na ulici.

Neustal v běhu, dokud se nedostal na hlavní ulici. Nalezl drožku, 
vskočil do ní s kvapným rozkazem kočímu.

„Whitehall, a jeďte jako vítr!“ zavolal a za několik minut vykládal 
svoji cestu inspektorovi, který velel kordonu, hlídajícímu vstup do 
Downing Street.

„Konstábl Howard, 946 L, rezerva,“ představil se. „Mám velmi 
důležitou zprávu pro inspektora Falmoutha.“
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Tento úředník, se znavenou a sklíčenou tváří, vyslechl strážníkův 
příběh.

„Připadá mi to,“ pokračoval Howard bez dechu, „jako by to mělo 
co dělat s vaší věcí, pane. D. S. je Downing Street a –“ Vytáhl notes 
a Falmouth se ho chopil.

Přečetl několik slov a vítězoslavně vykřikl.
„Naše tajné instrukce,“ zvolal, chytil policistu za rameno a táhl 

ho do vstupní síně.
„Je tu můj vůz?“ zeptal se a v odpověď na hvízdnutí auto před-

jelo. „Vskočte tam, Howarde,“ poručil detektiv a vůz ujížděl do 
Whitehallu.

„Kdo je ten zloděj?“ zeptal se Falmouth.
„Billy Marks, pane,“ odpověděl Howard. „Vy jej asi neznáte, ale 

dole v Lambethu je znám velmi dobře.“
„Oh, ano,“ opravoval ho Falmouth chvatně. „Znám Billyho oprav-

du velmi dobře. Podíváme se, co nám může říct.“
Vůz zastavil u policejní stanice a oba muži vyskočili.
Strážmistr ve službě zasalutoval, když poznal pověstného 

Falmoutha.
„Chci vidět zatčeného Markse,“ řekl Falmouth krátce. Billy, vy-

burcován ze spánku, byl přiveden do kanceláře.
„No, Billy,“ řekl detektiv, „chci s vámi promluvit několik slov.“
„Cože, to je pan Falmouth,“ řekl udivený Billy a cosi jako strach 

zastínilo jeho tvář. „Já nejsem v té Oxtonské věci, pane, opravdu!“
„Nebojte se, Billy. Nehledám vás pro nic takového. A pokud dobře 

odpovíte na mé otázky, můžete vyklouznout ze své dnešní smyčky 
a ještě k tomu dostanete pěknou odměnu.“

Billy hleděl podezíravě.
„Já nebudu nikoho prozrazovat, jestliže je to to, nač myslíte,“ řekl 

zamračeně.
„Ani to ne,“ řekl detektiv netrpělivě. „Potřebuji vědět, kde jste 

nalezl tento zápisník,“ a zdvihl jej do výše.
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Billy se zašklebil.
„Ležel na chodníku,“ lhal.
„Potřebuji pravdu,“ zahřměl Falmouth. „Nejde o vás!“
„Dobrá – štípl jsem jej,“ přiznal Billy.
„Komu?“
„Já jsem ho nezastavil, abych se ho zeptal na jméno,“ zněla ne-

stoudná odpověď.
Detektiv zhluboka vdechl.
„Poslyšte, Billy,“ řekl a ztišil hlas. „Slyšel jste přece o Čtyřech 

spravedlivých?“
Billy přisvědčil a údivem nad touto otázkou rozevřel oči.
„Nuže,“ zvolal Falmouth s důrazným gestem, „člověk, kterému 

tento notes patří, je jedním z nich.“
„Cože?“ zvolal Billy.
„Na jeho zatčení je vypsána odměna tisíc liber. Povede-li váš 

popis k tomuto zatčení, je těch tisíc liber vašich.“
Marks stál strnule při tomto pomyšlení.
„Tisíc – tisíc?“ mumlal omámeně. „A já ho mohl docela snadno 

chytit!“
„Nuže – nuže!“ zvolal detektiv ostře. „Můžete ho ještě chytit! 

Povězte nám, jak vypadá.“
Billy svraštil obočí a usilovně přemýšlel.
„Vypadal jako gentleman,“ odpověděl a pokoušel se vyvolat ve 

své mysli obraz své oběti. „Měl bílou vestu, bílou košili, hezké lakové 
boty –“

„Ale jeho tvář – jeho tvář!“ naléhal detektiv.
„Jeho tvář?“ zvolal Billy rozhořčeně. „Jak mám vědět, jak vypada-

la jeho tvář? Přece se nekoukám člověku do tváře, když mu kroutím 
hodinky – nebo si myslíte, že ano?“
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9. KAPITOLA  
Marksova chtivost

„Vy prokletý osle, vy pekelný pitomče!“ zabouřil detektiv, uchopil 
Billyho za límec a třásl jím jako s krysou. „Chcete mi snad říct, že 
jste měl v rukou jednoho ze Čtyř spravedlivých a že jste si ani nedal 
práci, abyste se na něho podíval?“

Billy se mu vyrval z rukou.
„Nechte mne na pokoji, ano!“ zvolal vzdorovitě. „Jak jsem to měl 

vědět, že je to jeden ze Čtyř spravedlivých? A jak to víte, že to byl 
on?“ dodal s náhle zchytralým úšklebkem ve tváři. Jeho mysl začala 
rychle pracovat. Viděl v tomto detektivově sdělení možnost k vy-
tlučení kapitálu z pozice, kterou před několika minutami považoval 
za obzvlášť nešťastnou.

„Trošku jsem se na ně přece jen podíval a oni –“ řekl.
„Na ně? Oni?“ zvolal detektiv rychle. „Kolik jich bylo?“
„Co na tom?“ odpověděl Billy s úšklebkem. Cítil sílu svého postavení.
„Billy,“ řekl detektiv vážně, „myslím to doopravdy. Víte-li něco, 

pak nám to musíte říct!“
„Ho!“ zvolal vězeň se vzdornou vyzývavostí. „Musím? Opravdu? 

Dobrá – já zase znám zákon zrovna tak dobře jako vy – nemůžete 
člověka donutit, aby mluvil, když nechce. Nemůžete –“

Detektiv pokynul ostatním policistům, aby se vzdálili, a když byli 
z dohledu, ztišil hlas a řekl:

„Harry Moss je od posledního týdne venku.“
Billy se zarděl a sklopil oči.
„Neznám žádného Harryho Mosse,“ mumlal vzdorně.
„Harry Moss vyšel minulý týden,“ opakoval detektiv stručně, 

„když si odpykal tři roky za loupež s násilím – tři roky a deset vý-
prasků.“
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„Já o tom nic nevím,“ řekl Marks stejným tónem. 
„Ušel tehdy čistě a policie neměla stopu,“ pokračoval detektiv 

nelítostně. „Nechytili by ho až do dneška, kdyby nebylo ‚obdržené 
informace‘, podle níž ho jedné noci vytáhli z postele v Lemanské 
ulici.“ 

Billy si olízl suché rty, ale nepromluvil.
„Harry Moss by velmi rád věděl, komu je dlužen za svá tři léta 

a za desatero bití! Lidé, kteří zažili ocasatou kočku, mají dlouhou 
paměť, Billy.“

„To není správná hra, pane Falmouthe,“ zvolal Billy tlumeně. 
„Já – já jsem na tom byl špatně a Harry Moss nebyl mým kamará-
dem – a policie chtěla vědět –“

„A policie chce vědět také teď,“ řekl Falmouth. Billy na okamžik 
neodpověděl.

„Povím vám všechno, co vám vůbec mohu říct,“ řekl nakonec 
a odkašlal si. Detektiv ho zarazil.

„Tady ne,“ řekl. Pak se obrátil k velícímu úředníkovi:
„Strážmistře, můžete propustit tohoto muže na záruku – budu 

jeho ručitelem.“
Humoristická stránka celé věci se Billymu nakonec zalíbila. 

Hloupě se zasmál a nabyl znovu svou předešlou statečnost.
„To je poprvé, co se za mne zaručuje policie, aby mne vytáhla,“ 

poznamenal s komickou hrdostí.
Automobil dovezl detektiva a jeho chráněnce do Scotland Yardu 

a v kanceláři inspektora Falmoutha se Billy chystal ulehčit své mysli.
„Než začnete,“ řekl úředník, „chci vás varovat, abyste byl tak stručný 

ve zbytečnostech, jak dovedete. Každá minuta je drahocenná.“
A tak Billy vyprávěl svůj příběh. Přes výstrahu bylo hodně 

příkras, které byl detektiv nucen netrpělivě vyslechnout.
Konečně se kapsář dostal k věci.
„Byli dva – jeden veliký chlap a jeden ne tak velký. Slyšel jsem, 

jak jeden řekl: ‚Můj drahý Jiří –‘ to řekl ten menší tomu většímu, ten, 
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co jsem mu vzal ten notýsek a ty tikadla. Bylo něco v tom notýsku?“ 
zeptal se Billy náhle.

„Jen pokračujte,“ vyzval ho detektiv.
„Dobře,“ chopil se Billy opět slova. „Šel jsem za nimi až na konec 

ulice a oni tam čekali na přechod k Charing Cross Road. A tu jsem 
jim štípl ty píďata, rozumíte?“

„Kolik bylo hodin?“
„Půl jedenácté – anebo taky mohlo být jedenáct.“
„A neviděl jste jejich tváře?“
Zloděj zavrtěl důrazně hlavou.
„Kdybych neměl nikdy vstát z toho místa, kde sedím, neviděl, 

pane Falmouthe.“
Detektiv s povzdechem vstal.
„Bojím se, že mi nejste mnoho platný, Billy,“ řekl s mrzutým po-

litováním. „Všiml jste si aspoň, zda měli vousy, anebo byli hladce 
oholeni, anebo –“ 

Billy potřásl lítostně hlavou.
„Vidíte, pane Falmouthe, mohl bych vám přece snadno navěsit ně-

jakou povídačku,“ řekl upřímně, „a mohl bych snadno slepit povídku, 
že byste na ni radostně nalítl – ale hraju s vámi otevřeně a poctivě.“ 

Detektiv poznal jeho upřímnost a přikývl.
„Udělal jste, co jste mohl, Billy,“ řekl. A pak dodal: „Já vám povím, 

co udělám. Vy jste jediný člověk na světě, který kdy viděl jednoho 
ze Čtyř spravedlivých – a žil dále, aby mohl povědět svůj příběh. 
Nuže dobrá! Vy si nemůžete vzpomenout na jeho tvář, ale snad, 
kdybyste se s ním opět potkal na ulici, byste ho poznal. Může být 
nějaká malá zvláštnůstka v chůzi, nějaký zvyk, jak drží ruce, na 
který si teď nevzpomínáte, ale kdybyste to opět zahlédl, poznáte to 
a vzpomenete si. Proto vezmu na sebe zodpovědnost a propustím 
vás z vazby až do pozítří. Potřebuji nutně nalézt muže, kterého jste 
okradl. Tady je libra. Jděte teď domů, dopřejte si trochu spánku 
a pak vyjděte tak časně, jak jen můžete, a jděte na západ.“
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Detektiv šel ke stolu a napsal tucet slov na lístek. 
„Vezměte si toto. Uvidíte-li toho muže nebo jeho společníka, jdě-

te za nimi, ukažte tento lístek prvnímu policistovi, kterého potkáte, 
ukažte mu svého muže a půjdete do postele bohatší o tisíc liber, než 
jste z ní vstal.“

Billy vzal lístek.
„Budete-li mne kdykoliv potřebovat, najdete tu vždy někoho, kdo 

bude vědět, kde jsem. Dobrou noc!“ skončil detektiv a Billy vyšel 
na ulici s mozkem v závrati a se zatykačem, napsaným na vizitce, 
v kapse u vesty.

Jitro dne, které mělo uvidět velké události, vzešlo nad Londýnem 
jasné a čisté. Manfred, který proti svému obyčejnému zvyku strávil 
noc v dílně v Carnabské ulici, hleděl na východ slunce z ploché stře-
chy budovy.

Ležel tváří dolů na koberci, který prostřel pod sebe, a s hlavou 
položenou na rukou. Jitro se svým bílým, nelítostným svitem 
ukazovalo jeho pevnou tvář zbrázděnou a drsně ztvrdlou. Bílé 
pramínky v jeho přesném vousu byly zdůrazněny ranním svět-
lem. Vypadal unaveně a sklíčeně, že Gonsalez, který vylezl nahoru 
padacími dveřmi právě před východem slunce, byl tak blízko zne-
pokojení, jak to jen bylo pro tohoto flegmatického muže možné. 
Dotkl se Manfredova ramene a ten sebou trhl.

„Copak je?“ zeptal se Leon měkce.
Manfredův úsměv a potřesení hlavou tazatele příliš neuspokojily.
„Je to Poiccart a ten zloděj?“
„Ano,“ přikývl Manfred. A pak se zeptal: „Cítil jste někdy nad 

některým naším případem to, co cítíte tentokrát?“
Mluvili tak tichými hlasy, že se to téměř blížilo šepotu. Gonsalez 

zíral zamyšleně před sebe.
„Ano,“ přiznával. „Jednou – ta žena ve Waršavě. Pamatujete si, jak 

to všechno vypadalo lehce a jak nás okolnost za okolností, příhoda 
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za příhodou odzbrojovala… Až jsem začal cítit – stejně jako teď – že 
budeme mít nezdar.“

„Ne, ne, ne!“ řekl Manfred s ohnivou rozhodností. „O nezdaru 
nesmí být řeč, Leone – ani pomyšlení!“

Došel k padacím dveřím a spustil se dolů do chodby a Gonsalez 
za ním.

„Thery?“ zeptal se Manfred.
„Spí.“
Šli spolu do ateliéru a Manfred měl ruku na klice, když na chodbě 

přízemí zazněly kroky.
„Kdo je tam?“ zvolal Manfred a tiché zahvízdnutí zdola ho při-

mělo ke chvatnému sestupu ze schodů.
Byl to Poiccart, nemytý, neholený, zaprášený, unavený.
„Nuže?“ Manfredovo zvolání bylo téměř hrubé svou přímostí.
„Pojďme nahoru,“ řekl Poiccart krátce. Tři muži vystoupili po za-

prášených schodech a nebylo promluveno ani slovo, dokud nedošli 
do malého obývacího pokoje.

Pak Poiccart promluvil:
„Samy hvězdy bojují svým během proti nám,“ řekl, vrhl se do je-

diné pohodlné lenošky v místnosti a svůj klobouk odhodil do kouta. 
„Muž, který ukradl můj zápisník, byl zatčen policií. Je to dobře známý 
zločinec nízkého druhu plíživých zlodějů, kapsář, a naneštěstí byl 
právě toho večera pozorován. Zápisník našli v jeho kapse a všechno 
by šlo dobře, ale jakýsi neobyčejně bystrý policejní úředník spojil 
obsah notýsku s námi.

Když jsem vás opustil, šel jsem domů a převlékl jsem se. Pak jsem 
šel dolů do Downing Street. Byl jsem jedním ze zvědavého davu, 
který stál a civěl na hlídaný vchod. Věděl jsem, že je Falmouth tam, 
a věděl jsem také, že bude-li učiněn nějaký objev, bude to ihned 
sděleno do Downing Street. Nějak jsem si byl jistý, že to byl oby-
čejný zloděj a že máme-li se čeho bát, tak jen náhodného zatčení. 
Jak jsem tak čekal, přihnala se drožka a vyskočil z ní vzrušený muž. 
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Byl to zřejmě policista a já měl zrovna čas, abych najal kočár, když 
Falmouth a nový příchozí vyletěli z domu. Jel jsem za nimi drožkou, 
tak rychle, jak bylo možné bez upoutání řidičova podezření. Ovšem 
důkladně nás předehnali, ale bylo patrno, kam jedou. Propustil jsem 
drožku na rohu ulice, kde je policejní stanice, a šel jsem krokem 
ulicí a jak jsem čekal, nalezl jsem auto přede dveřmi.

Podařilo se mi vrhnout letmý pohled do předváděcího pokoje – 
bál jsem se, že bude-li nějaký výslech, bude veden v cele – ale stala 
se největší ze všech šťastných náhod, protože si zvolili úřadovnu. 
Viděl jsem Falmoutha, policistu a vězně. Vězeň – člověk se sprostou 
tváří, dlouhou čelistí a bludnýma očima – ne, ne, Leone, nevyptávej-
te se mne na jeho fyziognomii, můj pohled byl určen fotografickému 
účelu – chtěl jsem si ho zapamatovat.

V této letmé vteřině jsem viděl detektivovu zlost a zlodějovu 
vzdornost a věděl jsem, že ten muž řekl, že by nás nepoznal.“

„Ha!“ Manfredův výkřik úlevy ukončil Poiccartovu větu.
„Ale chtěl jsem mít jistotu,“ pokračoval Poiccart. „Šel jsem zpět 

cestou, kterou jsem přišel. Náhle za sebou slyším hukot auta, které 
mne předjelo. Uhodl jsem, že odvážejí zloděje do Scotland Yardu.

Spokojil jsem se s tím, že jsem šel pěšky zpátky. Byl jsem zvědav, 
co asi policie zamýšlí se svým novým rekrutem. Zaujal jsem po-
stavení, skýtající pohled na vchod z ulice, a čekal jsem. Po nepříliš 
dlouhé chvíli vyšel muž – sám. Jeho krok byl lehký a radostný. Po-
hled na jeho tvář mi řekl, že je ve stavu zvláštního údivu, vzrušení 
a uspokojení. Obrátil se k nábřeží a já jsem šel těsně za ním.“

„To bylo nebezpečné – ten člověk mohl být pozorován policií 
a mohli hlídat, bude-li ho kdo sledovat!“ řekl Gonsalez výstražně.

„Myslel jsem na to, ale pečlivě jsem se přesvědčil, že na to 
nepomysleli,“ odpověděl Poiccart. „Provedl jsem velmi bedlivou 
obhlídku, než jsem začal jednat. Když byl v úrovni schodů Templu, 
zastavil se a nerozhodně hleděl vpravo i vlevo, jako by si nebyl zcela 
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jistý, co by měl teď udělat. V tu chvíli jsem ho došel, minul jsem ho 
a pak jsem se obrátil a hmatal po kapsách.

‚Můžete být tak laskav a vypomoct mi zápalkou?‘ zeptal jsem 
se.

Byl svrchovaně zdvořilý. Vytáhl škatulku zápalek a vyzval mne, 
abych si posloužil.

Vzal jsem zápalku, škrtl, zapálil jsem si doutník a držel oheň tak, 
aby mi mohl vidět do tváře.“

„To bylo moudré,“ řekl Manfred vážně.
„Ukázalo mi to i jeho tvář a z koutku oka jsem hleděl pátravě 

do jeho rysů. Ale v jeho tváři nebyla známka poznání ani napětí 
a já jsem se s ním pustil do hovoru. Chvilku jsme stáli, kde jsme 
se setkali, a pak jsme šli se vzájemným tichým souhlasem ve smě-
ru k Černým mnichům, přešli přes most a tlachali o nesouvislých 
věcech – o chudých, o počasí, o novinách. Na druhé straně mostu 
je kávový bar. Pozval jsem ho na šálek kávy, a když byla káva před 
námi, položil jsem na stůl celou libru. Kavárník zavrtěl hlavou 
a řekl, že nemá drobné.

‚Nemá drobné váš přítel?‘ zeptal se.
A tu mi ješitnost drobného zloděje pověděla všechno, co jsem 

potřeboval. S lhostejnou tváří vytáhl z kapsy – libru.
‚To je vše, co mám,‘ řekl protahovaně.
Hledal jsem nějaké měďáky a musel jsem rychle myslet. Něco 

policii pověděl – něco, co stálo za to, aby mu zaplatili. Co to bylo? 
Nemohl to být náš popis, protože kdyby nás poznal, poznal by mne 
také, když jsem škrtl zápalku, i teď, když jsem stál v plné záři světel 
kavárny. A pak mne přepadl chladný strach. Co když mne poznal 
a se zlodějskou chytrostí mne zabavil hovorem, dokud nebude moct 
najít pomoc, aby mne dal zatknout?“

Poiccart na chvíli ustal a vytáhl z kapsy malou lahvičku. Postavil 
ji pečlivě na stůl.
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„V tu chvíli byl tak blízko smrti jako nikdy ve svém životě,“ řekl 
pokojně. „Ale nějak mne podezření přešlo. Jak jsme spolu šli, minuli 
jsme tři policisty – měl příležitost, kdyby jí chtěl využít.

Vypil svou kávu a řekl: ‚Musím jít domů.‘
‚Opravdu?‘ řekl jsem já. ‚Myslím, že bych měl jít také raději 

domů – mám zítra mnoho práce.‘ Podíval se na mne.
‚Já také,‘ řekl s úšklebkem. ‚Jenomže nevím, zda ji budu moct 

vykonat.‘
Opustili jsme kavárnu a stáli pod uliční svítilnou na rohu ulice.
Věděl jsem, že mám jen několik vteřin, abych získal informaci, 

kterou jsem potřeboval – a tak jsem zahrál zpříma a udeřil rovnou 
na hřebík.

‚Co říkáte těm Čtyřem spravedlivým?‘ zeptal jsem se zrovna ve 
chvíli, když se obracel k odchodu.

Okamžitě se obrátil zpátky.
‚Co je s nimi?‘ zeptal se rychle.
Pomalu jsem ho od toho přivedl k osobnostem a podobě Čtyřky. 

Byl velmi horlivý v hovoru o nich, zvědavý, co si o nich myslím já, 
ale ze všeho nejvíce se staral o odměnu. Pustil se široce do hovoru 
a pak se náhle předklonil, zaklepal mi špinavým ukazovákem na 
hruď a začal vykládat smyšlený předpoklad.“

Poiccart ustal, aby se zasmál – a jeho smích skončil ospalým 
zívnutím.

„Znáte tento druh otázek,“ pokračoval pak, „a víte, jak jsou ne-
vzdělanci velmi naivní, když chtějí ukrýt svoje pravé myšlenky pod 
pracné hypotézy. No, tohle je jeho názor. Marks – to je jeho jmé-
no – si myslí, že by nás mohl poznat nějakým neobyčejným trikem 
paměti. Aby to mohl zkusit, byl puštěn na svobodu a zítra prohledá 
Londýn, jak mi řekl.“

„Pěkná práce na celý den,“ zasmál se Manfred. 
„Opravdu,“ souhlasil Poiccart střízlivě. „Ale jen si poslechněte 

zbytek. Rozešli jsme se a já jsem šel k západu dokonale ujištěn 
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o naší bezpečnosti. Šel jsem k trhu Conventské zahrady, protože je 
jedním z míst v Londýně, kde se člověk může ukázat ve čtyři hodiny 
ráno, aniž by vzbudil podezření.

Prošel jsem pohodlně tržištěm a líně hleděl na rušný obraz ko-
lem sebe, když jsem se náhle z nějakého důvodu, který nedovedu 
vysvětlit, obrátil na podpatku a ocitl jsem se tváří v tvář panu Mark-
sovi! Pitomě se usmál a vyslovil poznání kývnutím hlavy.

Nečekal, až se ho zeptám, co tu dělá, ale pustil se sám do vysvět-
lování své přítomnosti.

Přijal jsem ochotně jeho výklad a podruhé v této noci jsem ho 
pozval na koflík kávy. Okamžik váhal, pak přijal. Když byla káva 
přinesena, odstavil ji tak daleko z mého dosahu, jak jen mohl, a tu 
jsem si už byl jistý, že mne pan Marks dostal, že jsem podcenil jeho 
inteligenci, že mne znal celou tu dobu, co jsme spolu hovořili.“

„Ale proč –“ začal Manfred.
„To je to, nač jsem myslel,“ přerušil ho Poiccart.
„Proč mne nedal zatknout?“ Obrátil se k Leonovi, který byl dosud 

mlčenlivým posluchačem. „Povězte nám, Leone, proč?“
„Výklad je jednoduchý,“ odpověděl Gonsalez klidně. „Proč nás 

Thery nezradil včas? Chtivost, druhá nejmocnější síla civilizace. 
Měl trochu pochybnosti o odměně. Snad pochyboval o poctivosti 
policie – většina zločinců o ní pochybuje. Snad chtěl mít svědka.“

Leon šel ke stěně, kde visel jeho svrchník. Oblékl si jej a zamyš-
leně zapjal, přejel rukou svoji hladkou bradu a pak vsunul do kapsy 
malou lahvičku, stojící na stole.

„Samozřejmě jste ho setřásl, že?“ zeptal se.
Poiccart přikývl.
„Bydlí –?“
„Číslo 700, ulice Červeného kříže v Borouhg – je to obyčejný 

nájemní dům.“
Leon vzal ze stolu tužku a rychle načrtl na růžek novin hlavičku.
„Asi takovýhle?“ zeptal se.
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Poiccart prohlédl podobiznu.
„Ano,“ řekl překvapeně. „Vy jste ho viděl?“
„Ne,“ odpověděl Leon nedbale. „Ale takový člověk má takovou 

hlavu.“
Na prahu se zastavil.
„Myslím, že je to nutné.“ V tomto tvrzení zněla otázka. Byla 

určena spíše Manfredovi, který stál se založenýma rukama a se 
svraštělým obočím zíral na podlahu.

Místo odpovědi vztáhl Manfred zaťatou pěst.
Leon viděl dolů obrácený palec a vyšel z pokoje.

Billy Marks byl v tísni. Nejnepovedenější kličkou na světě se jeho 
kořisti podařilo proklouznout mu mezi prsty. Když Poiccart zůstal 
stát u vyleštěných dveří nejlepšího hotelu v Londýně, k němuž za-
bočili, docela mimochodem podotkl: „Nezdržím se ani okamžik,“ 
a zmizel v hotelu, byl Billy na holičkách. To byla možnost, na kterou 
nebyl připraven. Sledoval podezřelého od Černých mnichů. Byl si 
téměř úplně jistý, že je to muž, kterého okradl. Kdyby chtěl, mohl 
zavolat nejbližšího strážníka, kterého potkali, a poslat svého muže 
do vazby. Ale zlodějská podezíravost a strach, že by mohl být nucen, 
aby se o odměnu rozdělil s mužem, který by mu pomohl, ho zdržely. 
A pak – vždyť to možná přece jen nebyl ten člověk, rozjímal Billy. 
A přece…

Poiccart byl chemikem, mužem, který nalézal radost a zálibu 
v nezdravých chemických látkách, který mísil ošklivě páchnou-
cí drogy a destiloval, filtroval, karbonoval, okysličoval a dělal 
všemožné věci, ve skleněných rourkách s rostlinnými, živočišnými 
a nerostnými látkami, jež plodí země.

Billy opustil Scotland Yard, aby se ohlédl po muži se zbarvenou 
levou rukou. V této věci, kdyby se méně obával zrady ze strany po-
licie, by mohl detektivovi poskytnout velmi cennou informaci ke 
zjištění osobnosti hledaného muže.
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Zdá se být velmi špatnou výmluvou vykládat o Billym, že jedině 
jeho chtivost zadržela jeho ruku, když se setkal tváří v tvář s mu-
žem, po kterém pátral. A přece to tak bylo. A pak tu byla prostá 
úvaha pouhých počtů. Jestliže byl jeden ze Čtyř spravedlivých 
oceněn na tisíc liber, jakou obchodní cenu měli potom všichni 
čtyři? Billy byl zlodějem s obchodnickou hlavou. V jeho obvyklé 
práci nebyly žádné odpadky. Billy nebyl konzervativním dare-
bou, který se slepě drží jediného odvětví svého povolání. „Štípal“ 
hodinky, vybíral zásuvky, podstrkoval cínové stříbrňáky se stejnou 
ochotou a zběhlostí. Byl motýlkem zločinu, přelétajícím od jedné 
nedovolené květiny ke druhé, a nebyl povznesen nad tím, aby hrál 
i úlohu neznámého X v „obdržené informaci“.

A tak, když Poiccart zmizel uvnitř nádherného portálu hotelu 
Royal v Northumberlandské třídě, byl Billy poražen. Bleskem si 
uvědomil, že jeho zajatec šel tam, kam za ním nesměl, aniž by od-
halil svoji hru, a že bylo pravděpodobné, že odešel navždy. Pohlédl 
oběma směry ulice – na dohled nebyl žádný strážník. Ve vestibulu 
leštil vrátný ve vestě mosaznou mříž. Bylo dosud velmi časně – ulice 
byly opuštěné a Billy se dal po několika okamžicích váhání cestou, 
na kterou by se v obvyklejší hodině nikdy neodvážil.

Otevřel kyvadlové dveře a vešel do haly. Vrátný se k němu otočil 
a poctil ho podezřívavým úšklebkem.

„Copak si přejete?“ zeptal se a se zřejmou nepřízní hleděl na 
návštěvníkův vetchý kabát.

„Podívejte se, starý brachu,“ začal Billy svým nejsmířlivějším 
tónem.

V tu chvíli ho portýrova silná pravice uchopila za límec kabátu 
a Billy se ocitl na ulici.

„Ven s vámi – vy!“ řekl vrátný pevně.
Bylo zapotřebí tohoto odmítnutí, aby se v Marksovi zrodila po-

třebná sebedůvěra, která mu prorazila cestu.
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Narovnal svůj shrnutý oděv, vytáhl z kapsy Falmouthův lístek 
a důstojně se vrátil k novému útoku.

„Jsem policejním úředníkem,“ řekl, přičemž užil začátku, který 
tak dobře znal, „a budete-li mi překážet, dejte si pozor, mladý muži!“

Vrátný vzal lístek a prohlížel si jej.
„Co si tedy přejete?“ zeptal se zdvořilejším tónem. Dodal by 

„pane,“, ale jaksi mu to nechtělo z hrdla. Je-li tenhle člověk detek-
tivem, myslel si, pak je opravdu velmi dobře přestrojen.

„Potřebuji toho pána, který sem vešel přede mnou,“ řekl Billy.
Vrátný se poškrábal na hlavě.
„Jaké má číslo pokoje?“ zeptal se.
Vrátný hleděl zmateně a škrábal se tím silněji.
„Nestarejte se o číslo jeho pokoje,“ odpověděl Billy rychle. „Je tu 

snad nějaký zadní vchod do tohoto hotelu – nějaká cesta, kterou je 
možné vyjít ven? Myslím kromě tohoto hlavního vchodu?“

„Půl tuctu!“ odpověděl vrátný.
Billy hrčivě vzdechl.
„Doveďte mne k jednomu z nich, ano?“ žádal. A vrátný šel před 

ním.
Jeden ze vchodů pro obchodní prodavače byl z malé zadní uličky. 

A tu jim dal jakýsi pouliční metař informaci, které se Billy bál. Před 
pěti minutami vyšel muž, na kterého se hodil udaný popis, obrátil 
se ke Strandu, zakýval na drožku nedaleko metaře, vstoupil do ní 
a odjel.

Poražen a s dodatečnou roztrpčeností, že kdyby jednal upřímně, 
mohl si dobýt alespoň značnou část z tisíce liber, šel Billy pomalu 
k nábřeží a proklínal hloupost, která mu nakukala, aby zahodil jmě-
ní, které už měl v rukou. S rukama vtlačenýma hluboko do kapes 
cupal únavnou délkou nábřeží a probíral v hlavě znovu a znovu 
jednotlivosti svého příběhu z této noci a pokaždé pronášel žhoucí 
kletby nad svou hloupostí.
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Bylo to jistě asi hodinu poté, co ho Poiccart opustil, když ho na-
padlo, že snad přece jen není všechno ztraceno. Měl teď podrobný 
popis svého muže, prohlédl si jeho tvář, znal každý jeho rys. To 
bylo jistě aspoň něco. Ano, napadlo ho, bude-li ten muž zatčen na 
základě jeho popisu, bude mít právo na odměnu – nebo aspoň na 
její značnou část. Neodvážil se vyhledat Falmoutha a říci mu, že byl 
ve společnosti toho člověka celou noc, aniž přispěl k jeho zatčení. 
Falmouth by mu nikdy neuvěřil, že se s ním vůbec setkal – a oprav-
du, bylo to velmi podivné.

Tato okolnost teď napadla Billyho poprvé. Jakou zvláštní ná-
hodou se s tímto mužem setkal? Bylo snad možné – tato myšlenka 
jej doopravdy zamrazila – že by ho muž, jehož Marks oloupil, poznal 
a že ho vyhledal s rozvahou a snad s vražedným úmyslem?

Chladný pot vyvstal na zlodějově úzkém čele. Tito muži byli 
vrahy – krutými, nelítostnými vrahy. Dejme tomu, že –

Obrátil se od úvahy o těchto nepříjemných možnostech, aby se 
potkal s mužem, který přecházel ulici směrem k němu. Pohlížel 
na cizince s podezřením. Nový příchozí byl mladě vyhlížející muž, 
hladce oholený, s ostrými rysy a neklidnýma modrýma očima. Když 
přicházel blíže, Marks si všiml, že první zdání bylo omylem. Muž ne-
byl tak mladý, jak vypadal. Mohlo mu být čtyřicet, myslel si Marks. 
Neznámý se přiblížil, pohlédl upřeně na Billyho a pak mu pokynul, 
aby se zastavil, protože Billy odcházel.

„Jmenujete se Marks?“ zeptal se cizinec s autoritou.
„Ano, pane,“ odpověděl zloděj.
„Viděl jste pana Falmoutha?“
„Ode dnešní noci ne,“ odpověděl Marks překvapeně.
„Tak pojďte ihned se mnou.“
„Kde je?“
„V Kensingtonské policejní stanici. Někdo byl zatčen a on chce, 

abyste se na toho muže podíval.“
Billymu kleslo srdce.
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„Dostanu něco z té odměny?“ zeptal se. „Když ho poznám?“
Druhý přikývl a Billyho naděje opět vzrostly.
„Pojďte za mnou,“ řekl neznámý. „Pan Falmouth nechce, abychom 

byli spolu viděni. Vezměte si jízdní lístek první třídy do Kensingtonu 
a vstupte do nejbližšího kupé vedle toho, kam vstoupím já. Pojďte!“

Obrátil se a šel přes cestu k Charing Cross a Billy šel o několik 
kroků za ním.

Nalezl svého cizince na nástupišti – přecházel sem a tam a nedal 
na sobě znát, že by ho znal nebo třeba jen viděl. Vlak vbouřil do 
stanice a Marks šel za svým vůdcem skrze zástup dělníků, kteří 
vystoupili z vlaku. Cizinec vstoupil do prázdného vozu první třídy 
a Marks se usadil v sousedním kupé, kde byl jediným pasažérem.

Mezi Charing Cross a Westminsterem měl Marks dost času, 
aby si promyslel svoje postavení. Mezi Westminsterem a Parkem 
St. James si vymyslel dobrou výmluvu pro detektiva. Mezi Parkem 
a Viktorií doplnil ospravedlnění svého nároku na podíl z odměny. 
A pak, když vlak vjel do tunelu k pětiminutové jízdě ke Sloane 
Square, zpozoroval Billy průvan, obrátil hlavu a uviděl svého 
cizince, stojícího na stupátku houpajícího se vozu a držícího se 
polootevřených dveří.

Marks byl udiven.
„Zavřete okno na své straně,“ rozkázal cizinec a Billy, hypno-

tizován autoritativním hlasem, poslechl. V tom okamžiku uslyšel 
cinkot.

Obrátil se s hněvivým zavrčením.
„Co je to za hru?“ zeptal se prudce.
Místo odpovědi cizinec tiše zavřel dveře a zmizel.
„Co je to za hru?“ opakoval Marks ospale. Pohlédl dolů na zem 

a uviděl u svých nohou rozbitou lahvičku a vedle ní lesklý librový 
peníz. Chvíli na něho hloupě hleděl a pak, zrovna než vlak vjel do 
Viktoriiny stanice, se sklonil, aby zlato zdvihl…
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10. KAPITOLA  
Tři, kteří zemřeli

Cestující, vyhledávající si pohodlné pěkné kupé v době zastávky 
v Kensingtonu, otevřel dveře vozu a zavrávoral zpět. Starostlivý 
průvodčí a poplašený staniční úředník přiběhli a otevřeli dveře 
a stanicí se rozšířila chorobná vůně hořkých mandlí.

Malý zástup cestujících se shromáždil a hleděl si navzájem přes 
ramena a staniční dozorce vyšetřoval. Pak přišel lékař s nosítky 
a policista.

Společně zdvihli skleslou postavu mrtvého muže z vozu a polo-
žili ji na nástupiště.

„Našel jste tam něco?“ zeptal se policista.
„Librový zlaťák a rozbitou lahvičku,“ zněla odpověď.
Policista prohlížel mrtvému kapsy.
„Nemyslím, že bude mít nějaké papíry, které by nám prozradily 

jeho totožnost,“ řekl znalecky. „Tady je lístek první třídy. Je to jistě 
sebevražda. Tady je lístek –“

Obrátil vizitku, přečetl si ji a jeho tvář prodělala náhlou změnu.
Udělil chvatně několik pokynů a pak spěchal k nejbližší telefonní 

stanici.
Vrchní inspektor Falmouth, který urval několik hodin spánku 

v domě v Downing Street, vstal se zmatenou myslí a s nevolným po-
citem, že přes všechna jeho opatření tento den skončí katastrofou. 
Byl sotva oblečen, když byl oznámen příchod zástupce policejního 
náčelníka.

„Mám vaši zprávu, Falmouthe,“ zněl úředníkův pozdrav. „Udělal 
jste docela dobře, že jste Markse pustil. Dostal jste už od něho ně-
jakou zprávu?“

„Ne!“
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„Hm!“ řekl náčelník zamyšleně. „Divím se –“ Nedokončil svou 
větu. „Napadlo vás, že si asi Čtyři spravedliví uvědomili své nebez-
pečí?“

Detektivova tvář jevila překvapení.
„Jak? Ovšem, pane!“
„Uvážil jste, co bude asi jejich prvním činem nebo snahou?“
„N-ne, leda by to na sebe vzalo tvar pokusu uprchnout ze země.“
„Napadlo vás, že zatímco se ten Marks za nimi honí, hledají oni 

pravděpodobně jeho?“
„Billy je chytrý!“ odpověděl detektiv sklesle.
„Oni také,“ řekl náčelník s důrazným pokývnutím. „Moje rada 

je taková: co nejrychleji najděte Markse a pošlete dva své nejlepší 
lidi, aby ho hlídali.“

„To se stane okamžitě!“ odpověděl Falmouth.
„Bojím se, že je to opatření, které mělo být učiněno ihned! – Já 

jdu k siru Philipovi.“ Náčelník se obrátil, ale se slabým úsměvem 
dodal: „Budu nucen ho trochu polekat.“

„Jak to myslíte?“
„Přejeme si, aby nechal ten svůj návrh padnout. Viděl jste ranní 

noviny?“
„Ne, pane.“
„Vesměs se shodují v tom, že má být od návrhu upuštěno – říkají, 

že není dost důležité, aby stál za toto riziko a že země sama je velmi 
rozdělena ve svém názoru na jeho správnost. Ale ve skutečnosti se 
samozřejmě bojí následků. A na mou duši, já se jich také bojím.“

Vystoupil po schodech a na chodbě byl zastaven jedním ze svých 
podřízených.

To byl způsob, zavedený po příhodě s přestrojeným „detektivem“. 
Zahraniční ministr byl teď ve stavu obležení. Nikomu nemělo být 
věřeno, bylo zavedeno průchodní heslo a učiněna všechna možná 
a vymyslitelná opatření, aby bylo zabráněno možnému opakování 
předešlého nedopatření.
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Jeho ruka se zvedala, aby zaklepala na dveře pracovny, když cítil, 
že ho někdo popadl za paži. Obrátil se a uviděl Falmoutha s bílou 
tváří a s vyjevenýma očima.

„Odpravili Billyho,“ řekl detektiv bez dechu. „Byl právě nalezen 
v železničním voze v Kensingtonu.“

Zástupce policejního náčelníka zahvízdl.
„Jak to bylo provedeno?“ zeptal se.
Falmouth skýtal obraz rozervaného zoufalství.
„Kyanovodík,“ řekl trpce. „Jsou vědečtí. Podívejte se, pane, pře-

mluvte toho muže za každou cenu, ať nechá ten proklatý návrh 
padnout.“

Ukázal na dveře pokoje sira Philipa.
„Nezachráníme ho. To je jisté. Mám ve všech kostech pocit, že to 

je odsouzený muž.“
„Nesmysl!“ odpověděl zástupce policejního náčelníka ostře. 

„Stáváte se nervózním – už jste se dlouho pořádně nevyspal, 
Falmouthe. To nebylo promluveno, jak mluví vaše pravé já. My jej 
musíme zachránit.“

Obrátil se od pracovny a kývl na jednoho z úředníků, hlídajících 
chodbu.

„Strážmistře, řekněte inspektorovi Collinsovi, aby poslal po 
okrsku náhlou výzvu, aby se ihned shromáždily rezervy. Udělám 
dnes kolem Ramona takový řetěz,“ pokračoval, když se obrátil 
k Falmouthovi, „že se k němu nedostane ani živá duše ze strachu, 
že bude umačkána k smrti.“

A než uplynula hodina, stal se Londýn svědkem výjevu, jaký 
nemá v dějinách metropole obdoby. Ze všech okrsků přicházely 
malé armády policistů. Dostavovali se vlakem, tramvajemi, auto-
busy, všemi vozidly a všemi povozy, které bylo možné zabavit nebo 
dostat. Proudili ze stanic, proudili skrze hlavní třídu, až Londýn 
stanul zděšen při tomto pohledu, který mu tak očitě přiváděl na 
vědomí sílu občanské obrany.
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Whitehall byl brzy nacpán od konce do konce, St. James park 
se jimi černal. Automaticky byly Whitehall, Charles Street, Bird-
cage Walk a východní konec Mailu zavřeny pro veškerou dopravu 
a provoz pevnými, sraženými šiky jízdních policistů. St. George’s 
Street byla v rukou ozbrojené moci, na střeše každého domu byl 
policista, neušel ani dům, ani pokoj, který v nejmenší míře otevíral 
pohled na sídlo zahraničního ministra, aby nebyl podroben dů-
kladné prohlídce. Bylo to, jako by bylo vyhlášeno válečné právo, 
a opravdu stály dva pluky gardy ve zbrani celý den, připraveny pro 
každý případ. V pokoji sira Philipa zástupce policejního náčelníka, 
podepřen Falmouthem, činil poslední pokus u umíněného muže, 
jehož život byl ohrožen.

„Pochopte, pane,“ řekl náčelník vážně, „nemůžeme udělat víc, než 
jsme udělali, a přece mám vážnou obavu. Tito lidé na mne činí dojem, 
jako by byli nadpřirození. Mám hrozný strach, že přes všechna svá 
důkladná, opatrná a promyšlená opatření jsme přece cosi vynechali 
z úvahy a výpočtů. Že necháváme nehlídán nějaký přístup, jímž se 
může jejich ďábelská důmyslnost vloudit ke svému cíli. Smrt toho 
Billyho Markse mnou otřásla – ti čtyři jsou přítomni všude, stejně 
jako všemohoucí. Prosím a zapřísahám vás, rozmyslete si to dobře, 
než zavrhnete jejich podmínky s konečnou neodvolatelností. Je pro-
sazení tohoto návrhu tak naprosto nutné?“ Na okamžik se odmlčel. 
„Je hodno toho všeho? Stojí za váš život?“ zeptal se s otevřenou 
přímostí. A drsnost otázky způsobila, že sir Philip zamrkal.

Vyčkal chvíli, než odpověděl, a když promluvil, zněl jeho hlas 
hluboce a pevně.

„Neodvolám,“ řekl pomalu tupou, umíněnou jednotvárností hla-
su. „Neodvolám za žádných okolností.“

„Zašel jsem už příliš daleko,“ pokračoval a zdvihl ruku, aby 
zarazil Falmouthův pokus. „Postoupil jsem za hranici strachu, 
překročil jsem dokonce i meze hněvu a zlosti. Pro mne je to teď 
otázkou spravedlnosti. Jsem v právu, když zavádím zákon, který 
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odstraní z této země celé kolonie nebezpečně inteligentních zločin-
ců, kteří – protože požívají nedotknutelnosti vůči zatčení – ženou 
nevědomé lidi, aby páchali činy násilí a pravdy? Jsem-li v právu já, 
pak Čtyři spravedliví v právu nejsou. Anebo jsou-li v právu oni, je 
moje opatření nespravedlivé, je činem tyranství, kusem barbarství, 
vhozeným do samého středu myšlení dvanáctého století, anachro-
nismem? Mají-li tito lidé pravdu, pak nemám pravdu já. A tak došlo 
až k tomu, že je na mně, abych uspokojil svou mysl vzhledem ke 
stanovisku práva a křivdy, které jsem nucen přijmout – a já svoje 
stanovisko přijímám.“

Udivenému pohledu obou úředníků čelil s chladnou, nehybnou 
tváří.

„Udělali jste moudře, když jste vykonali všechna opatření, která 
jste vykonali,“ pokračoval sir Philip pokojně. „Byl jsem pošetilý, 
když jsem huboval a stěžoval si pod vaší ochrannou péčí.“

„Jsme nuceni sáhnout ještě k dalším opatřením,“ přerušil ho 
zástupce policejního náčelníka. „Mezi šestou a půl desátou dnes 
večer od vás žádáme, abyste zůstal ve své pracovně a abyste za 
žádných okolností neotevřel dveře nikomu na světě – ani mně a ani 
panu Falmouthovi. Během této doby musíte mít dveře uzavřeny.“ 
Okamžik zaváhal. „Kdybyste raději chtěl mít jednoho z nás u sebe –“

„Ne, ne,“ zněla ministrova rychlá odpověď. „Po včerejší napodo-
benině pana Falmoutha budu raději sám.“

Zástupce náčelníka přikývl.
„Tento pokoj je proti anarchistům bezpečný,“ řekl a mával rukou 

kolem po pokoji. „V noci jsme provedli velmi důkladnou prohlídku, 
prozkoumali jsme podlahu, stěny, strop a upevnili jsme ocelové 
štíty na okenice.“

Rozhlédl se po pokoji se zkoumavostí člověka, jenž je obeznámen 
se všemi předměty, které vidí.

A pak si všiml, že je tu cosi nového, co tu nebylo. Na stole stála 
modrá čínská váza, plná nádherných růží.
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„Toto je nové,“ řekl a skláněl hlavu, aby zachytil vůni květin.
„Ano,“ zněla nedbalá odpověď sira Ramona. „Byly mi sem poslá-

ny dnes ráno z mého domu v Heresfordu.“
Místonáčelník utrhl list z jedné květiny a třel jej mezi prsty.
„Vypadají tak přirozeně,“ poznamenal paradoxně, „že by mohly 

být umělými.“
A když to pronášel, uvědomoval si, že v duchu spojuje tyto růže – 

s čím?
Sestoupil pomalu dolů po nádherném schodišti – na každém 

druhém schodě stál policista – a pověděl Falmouthovi svůj názor.
„Nemůžeme tomu starému muži vytýkat jeho rozhodnutí. Sku-

tečně se mu dnes obdivuji ještě mnohem více než kdykoliv předtím. 
Ale –“ v jeho hlase zazněl náhle slavnostní přízvuk, „bojím se – 
opravdu se bojím.“

Falmouth mlčel.
„Zápisník neřekl nic,“ pokračoval zástupce policejního náčelníka, 

„kromě toho, že ukazuje cestu, kterou by se mohl sir Philip dát, 
kdyby se chtěl dostat do čísla 44 v Downing Street postranními 
ulicemi. Zbytečnost plánku je opravdu skoro znepokojivá, protože 
tu je tolik patrností o silné, precizní mysli za zdánlivou nevinností 
tohoto seznamu ulic, že jsem přesvědčen, že jsme dokonce nepro-
nikli k jeho pravému vnitřnímu skrytému smyslu.“

Vyšel do ulic a prošel cestou mezi davy policistů. Neobyčejná 
povaha opatření, učiněných policií, měla za přirozený výsledek, 
že udržovala široké obecenstvo v úplné nevědomosti o tom, co se 
děje dole v Downing Street. Novinářským zpravodajům byl zakázán 
vstup do magického kruhu a noviny, zvláště však večerní noviny, 
byly nuceny se spokojit s informacemi, které jim neochotně a mrzu-
tě podal Scotland Yard. Bylo toho trochu málo, a proto jejich teorie 
a klíče byly tím hojnější, rozmanitější a divuplnější.

„Megafon“, noviny, které se domnívaly, že mají nejvíce oprávně-
ného zájmu na konání Čtyř spravedlivých, napínaly všechny síly, aby 
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získaly zprávy o posledním vývoji událostí. S příchodem osudného 
dne dostoupilo vzrušení neobyčejné břitkosti. Každé nové vydání 
večerních novin bylo pohlceno, sotva se dostalo do ulic. Bylo příliš 
málo látky k uspokojení senzacechtivého obecenstva, ale co jí tu 
bylo, byla podána dokonale. Vyobrazení čísla 44 v Downing Street, 
podobizny ministra, plány okolí zahraničního ministerstva, dia-
gramy, objasňující stávající policejní opatření, vynikaly ze sloupců 
novin a nebyly otiskovány jednou, ale desetkrát, právě jako životopis 
Čtyř spravedlivých, jak byly odhalovány jejich zločiny.

A do vrcholu této zvědavosti celého Londýna vpadla jako pumový 
výbuch zpráva o Marksově smrti.

Rozmanitě popsána jako smrt jednoho z detektivů, zaměstnaných 
v ministrově věci, jako smrt cizího policejního úředníka, přibrané-
ho na pomoc, jako smrt samotného Falmoutha, vzrostla Marksova 
smrt z pouhé „sebevraždy v železničním voze“ ve svůj pravý vý-
znam a důležitost. Do hodiny plnil příběh této tragédie, nepřesný 
v podrobnostech, pravdivý v podstatě, sloupce tisku. Tajemství nad 
tajemství, záhada nad záhadu! Kým byl tento špatně oděný muž, 
jakou úlohu hrál v této velké hře, jak nalezl svou smrt? To byly otáz-
ky, které si svět ihned kladl. A pomalu, kousek po kousku, sestaven 
všudypřítom nými novináři, se příběh vyjasňoval a stával známým. 
A k dovršení toho vzruchu přišly zprávy o velkém pochodu policie 
na Whitehall. To bylo důkazem vážného stanoviska, které k věci za-
ujímaly úřady.

„Ze svého výhodného místa,“ psal Smith v „Megafonu“, „jsem mohl 
dobře vidět celou délku Whitehallu. Byla to nejdivuplnější podívaná, 
které byl Londýn kdy svědkem. Neviděl jsem nic než velké moře 
černých přilbic, sahající od jednoho konce široké třídy k druhému. 
Policie! Celé sousedství se černalo policií. Kupili se v postranních uli-
cích, tísnili se v parku, netvořili kordon, ale neproniknutelnou masu, 
skrze níž bylo nemožné proniknout.“
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Policejní komisaři totiž neponechávali nic náhodě. Kdyby byli 
přesvědčeni, že může být chytrost poražena chytrostí, obratnost 
obratností, kradmost a lest opačnou kradmostí a lstí, spokojili by 
se s obvyklou ochranou svého svěřence. Ale cítili, že jsou vyvedeni 
ze svého oboru. Sázka byla příliš vysoká, než aby chtěli spoléhat na 
pouhou strategii – toto byl případ, který vyžadoval hrubou sílu. Je 
obtížné pro pisatele, píšícího tak dlouho o této události, uvědomit 
si, jak je možné, že se teror Čtyř spravedlivých vtiskl tak pevně do 
vědomí nejlepší policejní organizace na světě, nebo ocenit paniku, 
která se zmocnila člověka, pověstného svou jasnou a klidnou hlavou.

Dav, který uzavíral příchody k Whitehallu, se začal brzy rozrůs-
tat, když se šířila zpráva o Billyho smrti. A brzy po druhé hodině od-
polední byl na rozkaz policejního náčelníka Westminsterský most 
uzavřen pro jakoukoliv dopravu i pro pěší. Část nábřeží, táhnoucí 
se mezi Westminsterským a Hungerfordským mostem, byla pak 
vymetena policií a očištěna od zvědavých chodců. Northumber-
landská třída byla zavřena a před třetí hodinou nebylo na pět set 
yardů kolem úředního sídla sira Philipa Ramona místo, které by ne-
zaujímal představitel zákona. Členové parlamentu byli na své cestě 
do sněmovny provázeni jízdními policisty, a protože se zmocnili 
této cizí slávy, byli bouřlivě zdraveni davem. Po celé toto odpoledne 
statisíce lidí trpělivě čekaly, aniž něco viděly, kromě vyčnívajících 
hlav spousty policistů, věže a pilíře matky parlamentů a holého 
průčelí budov. Na Trafalgarském náměstí, tak daleko podél Mailu, 
jak daleko jim policie dovolila, a na dolním konci Viktoriiny třídy, ve 
špalíru v osmistupech podél Albertova nábřeží, vzrůstal dav a kaž-
dou hodinu mohutněl. Londýn čekal, čekal netrpělivě, spořádaně, 
spokojen s vytrvalým zíráním na nic, bez čehokoliv uspokojivého 
za svoji únavu, kromě vědomí, že je tak blízko k jevišti tragédie, jak 
je to jen možné. Cizinec, který přijel do Londýna, udiven a zmaten 
tímto shromážděním, se ptal po příčině. Muž, stojící na okraji davu 
na nábřeží, ukázal přes řeku troubelí své dýmky.



– 116 –

„Čekáme na muže, který má být zavražděn,“ řekl prostě jako 
člověk, popisující obvyklé zaměstnání.

Po okraji těchto zástupů provozovali kameloti výnosný obchod. 
Z ruky do ruky byly prodávány šedé listy přes hlavy davu. Každou 
půlhodinu vyšlo nové vydání, nová teorie, nový popis jeviště, na 
němž oni sami hráli neúčinnou, i když malebnou úlohu. Vyprázdnění 
Temžského nábřeží dalo příležitost ke zvláštnímu vydání. Uzavření 
Westminsterského mostu vyneslo jiné vydání. Zatčení hloupého 
socialisty, který se pokusil promluvit k davu na Trafalgarském ná-
městí, stálo za další vydání. Každá příhoda dne byla věrně vypsána 
a pečlivě strávena davem.

Celé toto odpoledne čekali, znovu a znovu si povídali o historii 
Čtyř spravedlivých, teorizovali, spekulovali a posuzovali. A mluvili 
o vyvrcholení děje, jako se mluví o slíbeném divadle, a hleděli na 
pomalu se pohybující ručičky Velkého Bena, odtikávající vleklé mi-
nuty. „Už jen dvě hodiny čekání,“ říkali lidé v šest hodin a tato prů-
pověď, nebo spíše přízvuk radostného těšení, s nímž byl pronesen, 
svědčil o duši davu. Dav je totiž krutá věc, bez srdce a bez slitování.

Odbila sedmá hodina a hněvivý hukot ustal. Londýn hleděl v ml-
čení a s rychlejším tepotem srdce, jak se vleče poslední hodina po 
ciferníku velikých hodin.

V policejních opatřeních v Downing Streetu byla malá změna 
a bylo po sedmé hodině, když sir Philip otevřel dveře své pracov-
ny, v níž seděl o samotě, pokynul zástupci náčelníka a zastavil se 
několik stop od místa, kde stál.

Ministr byl bledý a v jeho tváři byly rysy, které tam dříve nebyly. 
Ale ruka, která držela potištěný papír, byla pevná a jeho výraz byl 
výrazem sfingy.

„Chci právě zavřít své dveře,“ řekl klidně. „Doufám, že opatření, 
na nichž jsme se usnesli, budou provedena.“

„Ano, pane,“ odpověděl zástupce náčelníka klidně.
Sir Philip se chystal promluvit, ale zarazil se.
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Za okamžik promluvil znovu.
„Byl jsem spravedlivým mužem podle svých vlastních pojmů,“ 

řekl napůl k sobě. „Ať se stane cokoliv, jsem přesvědčen, že konám 
správnou věc. Co je to?“

Chodbou pronikl slabý hukot.
„Lid – provolává vám slávu!“ odpověděl Falmouth, který právě 

před chvílí skončil inspekční obchůzku.
Ministrovy rty se zvlnily pohrdáním a do jeho hlasu se vloudila 

známá štiplavá ostrost:
„Budou hrozně zklamáni, jestliže se nic nestane,“ řekl trpce. „Lid! 

Bůh mne zachraň od lidu, od jeho sympatií, od jejich pochvaly, od 
jejich nesnesitelné soustrasti.“

Obrátil se a rozevřel dveře své pracovny, pak pomalu zavřel těžký 
portál a oba muži slyšeli cvakot zámku, jak otáčel klíčem.

Falmouth pohlédl na své hodinky.
„Čtyřicet minut,“ zněla jeho lakonická poznámka.

V temnu stáli Čtyři spravedliví.
„Je skoro čas,“ řekl Manfred a Thery se plížil vpřed a hmatal po 

něčem na zemi.
„Nechte mne škrtnout sirku,“ hučel španělsky.
„Ne!“
Byl to Poiccartův ostrý hlas, který jej zarazil. Gonsalez se rychle 

sehnul a přejel citlivými prsty po podlaze.
Nalezl drát a dal jej Therymu do ruky, pak sáhl a nalezl druhý. 

Thery je obratně spojil dohromady.
„Není už čas?“ zeptal se Thery a námahou rychle dýchal.
„Počkejte.“
Manfred zkoumal svítící ciferník svých hodinek. Čekali v mlčení.
„Teď je čas,“ řekl Manfred slavnostně a Thery natáhl ruku.
Natáhl ruku – zahekal a padl.
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Trojice slyšela vzdech a spíše cítila, než viděla, kymácející se 
mužovu postavu a slyšela jeho dopadnutí, když se svalil na zem.

„Co se stalo?“ šeptal chvějící se Gonsalezův hlas.
Manfred byl po Theryho boku a hmatal po jeho košili.
„Thery to zpackal a zaplatil pokutu,“ řekl přidušeným hlasem.
„Ale Ramon –“
„Uvidíme, uvidíme!“ řekl Manfred, který dosud držel prsty na 

srdci padlého muže.

Těchto čtyřicet minut bylo nejdelších, na které kdy se Falmouth 
pamatoval, že by je strávil. Pokusil se je prožít příjemně, rozebíral 
a vypravoval některé ze slavných kriminálních případů, v nichž hrál 
vedoucí úlohu. Ale shledal, že jeho jazyk bloudí stejně jako jeho mysl. 
Mluvil nesouvisle, skoro hystericky. Byl dán rozkaz, že smí být hovo-
řeno jen šeptem, a zavládlo naprosté mlčení, až na příležitostný sykavý 
šelest slov, pronášejících a zodpovídajících tu a tam nezbytnou otázku.

Policisté byli umístěni ve všech místnostech, na střeše, ve sklepě, 
ve všech chodbách, a každý z nich byl ozbrojen. Falmouth se rozhlí-
žel. Seděl v kanceláři soukromého tajemníka, když předtím zařídil, 
aby byl Hamilton ve sněmovně. Všechny dveře byly otevřeny doko-
řán a zaklíněny, aby bylo jisté, že žádná skupina policistů nebude 
ani na chvíli mimo dohled jiné skupiny.

„Nedovedu si představit, co by se mohlo přihodit,“ šeptal už po 
dvacáté svému představenému. „Je nemožné, aby ti chlapi splnili 
svůj slib – naprosto nemožné.“

„Podle mne je otázkou,“ zněla odpověď náčelníkova zástupce, 
„zda splní svůj druhý slib. Zda se, když zjistí, že se jim věc nezdařila, 
opravdu vzdají svého pokusu. Jedno je jisté,“ pokračoval, „vyjde-li 
z toho Ramon živ, projde tento prokletý návrh bez veškeré opozice.“

Pohlédl na hodinky. Abychom byli přesní, je nutné říci, že držel 
hodinky v ruce od chvíle, kdy sir Philip zamkl ve svém pokoji.

„Schází pět minut,“ povzdechl si úzkostně.
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Šel tichounce ke dveřím pokoje sira Philipa a naslouchal.
„Neslyším vůbec nic,“ šeptal.
Nejbližších pět minut plynulo pomaleji než všechny předchozí.
„Je právě přesně osm hodin,“ řekl Falmouth napjatým hlasem. 

„Máme –“
Vzdálený zvon Velkého Bena zahučel poprvé.
„Osmá!“ šeptl a oba muži naslouchali.
„Dvě!“ počítal Falmouth údery. „Tři – čtyři – pět – co je to?“ za-

syčel rychle.
„Neslyšel jsem nic – ano, uslyšel jsem něco.“ Náčelník vyskočil ke 

dveřím a sklonil hlavu ke klíčové dírce. „Co je to? Co –“
Pak bylo slyšet z pokoje rychlý, ostrý výkřik bolesti, třesk – 

a ticho.
„Rychle – sem, muži!“ zahoukl Falmouth a vrhl celou svou tíhu 

proti dveřím.
Nepovolily ani o palec.
„Společně! Najednou!“
Tři mocní strážníci se vrhli proti výplním dveří a dveře se roz-

letěly.
Falmouth a zástupce náčelníka vskočili do pokoje.
„Můj Bože!“ vykřikl Falmouth hrůzou.
Křečovitě rozhozen přes stůl, u něhož seděl, ležel zahraniční 

tajemník státu.
Drobnosti, které kryly stůl, byly shozeny na zem jakoby v zápasu.
Zástupce policejního náčelníka přistoupil k padlému muži a na-

zdvihl ho. Jediný pohled na jeho tvář úplně postačil.
„Mrtev!“ zašeptal chraptivě.
Ohlédl se pokojem – kromě policie a mrtvého muže v pokoji 

nikdo nebyl – byl prázdný.
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11. KAPITOLA  
Soudní jednání

Soudní síň byla dnes přeplněna v očekávání svědectví zástupce 
policejního náčelníka a sira Francise Katlinga, slavného chirurga.

Před zahájením jednání koroner poznamenal, že obdržel veliký 
počet dopisů od všelijakých lidí, obsahujících všemožné teorie 
o příčině smrti sira Philipa Ramona, z nichž byly některé podivu-
hodně fantastické.

„Policie mne informovala, že je ochotna přijmout nápady,“ řekl 
koroner, „a snad uvítá tyto názory, i kdyby byly nejbizarnější.“

Zástupce policejního náčelníka byl prvním, jenž byl předvolán 
ke svědectví a podal podrobně celý přehled o událostech, které 
skončily nalezením mrtvého těla bývalého státního tajemníka pro 
zahraniční věci. Pak přešel k popisu vzhledu pokoje:

„Těžké skříně s knihami zaplňovaly dvě strany pokoje, třetí, 
k jihozápadu, byla proražena třemi okny, čtvrtá byla zabrána skříní, 
obsahující svinuté mapy.“

„Byla okna zamčena a upevněna?“
„Ano.“
„A přiměřeně chráněna?“
„Ano. Skládacími dřevěnými okenicemi, pokrytými ocelí.“
„Byly nějaké známky, že by s nimi bylo něco prováděno?“
„Vůbec žádné.“
„Dal jste prohlédnout pokoj?“
„Ano. Podrobně.“
„Ihned?“ zeptal se vrchní porotce.
„Ano. Jakmile bylo tělo odneseno, každý kousek nábytku byl vy-

nesen z pokoje a prohlédnut, koberce sňaty, stěny i strop odtrhány.“
„A nebylo nic nalezeno?“



– 121 –

„Nic.“
„Je v pokoji krb?“
„Ano.“
„Byla nějaká možnost, aby nějaká osoba vstoupila touto cestou?“
„Naprosto žádná.“
„Četl jste noviny?“
„Ano. Některé.“
„Četl jste o tom, že snad bylo možné, že byl zemřelý zavražděn 

vypouštěním otravného plynu?“
„Ano.“
„Bylo to možné?“
„Myslím, že těžko.“
„Našli jste nějaký prostředek, kterým by mohl být takový plyn 

zaveden?“ zeptal se vrchní porotce.
Svědek váhal. „Žádný, kromě staré nepoužívané roury od plynu, 

která se otevírala nad psacím stolem.“ To byla senzace.
„Byla nějaká známka přítomnosti takového plynu?“
„Vůbec žádná.“
„Ale jsou plyny, které jsou zároveň smrtící a naprosto bez zápa-

chu – například kysličník uhelnatý?“
„Ano, jsou.“
„Prozkoumali jste atmosféru na přítomnost takovýchto plynů?“ 

zeptal se vrchní porotce.
„Ne. Ale já jsem vstoupil do pokoje tak rychle, že by neměl takový 

plyn možnost, aby se rozptýlil. Zpozoroval bych jej.“
„Byl pokoj v nějakém nepořádku?“
„Kromě stolu nebylo ničím hnuto.“
„Nalezli jste obsah stolu rozházený?“
„Ano.“
„Popište nám přesně vzhled stolu.“
„Na svém místě zůstalo jen několik těžkých předmětů ze stolního 

příslušenství, jako stříbrné svícny a podobně. Na zemi bylo trochu 
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papírů, kalamář, pero a –“ svědek vytáhl z kapsy zápisník a vyňal 
z něho malý scvrklý předmět, „rozbitá váza a trochu růží.“

„Našli jste něco v rukou mrtvého muže?“
„Ano. Nalezl jsem toto.“
Detektiv zdvihl zvadlé růžové poupě a soudní síní proběhl zá-

chvěv hrůzy.
„To je růže?“
„Ano.“
Koroner nahlédl do písemné zprávy zástupce policejního ná-

čelníka a zeptal se:
„Všiml jste si něčeho zvláštního na nebožtíkově ruce?“
„Ano. Kde v ní byla růže, tam byla kulatá černá skvrna.“ To byla 

opět senzace.
„Můžete to vysvětlit?“
„Ne.“
Vrchní porotce se zeptal: „Jaké kroky jste udělal, když jste toto 

objevil?“
„Dal jsem květiny pečlivě posbírat a tolik rozlité vody, kolik bylo 

možné, vysát čistým savým papírem. To bylo posláno soudní che-
mické laboratoři k prozkoumání.“

„Znáte výsledek tohoto zkoumání?“
„Pokud je mi známo, neodhalili nic.“
„Zahrnovalo zkoumání také listy z růže, kterou máte v ruce?“
„Ano.“
Zástupce policejního náčelníka pak přešel k podání podrobností 

policejních opatření toho dne. Prohlásil důrazně, že bylo naprosto 
nemožné, aby nějaká osoba vstoupila do čísla 44 v Downing Street, 
anebo jej nepozorovaně opustila. Bezprostředně po vraždě bylo po-
licistům, kteří konali službu, nařízeno, aby zůstali na svých místech. 
Většina mužů, řekl svědek, byla ve službě nepřetržitě dvacet šest 
hodin.



– 123 –

V tomto stádiu líčení byl odhalen nejsenzačnější rys celého líčení. 
Dostavil se s dramatickou náhlostí a byl výsledkem otázky, položené 
koronerem, který stále nahlížel do písemné zprávy, ležící před ním. 

„Víte o nějakém muži jménem Thery?“
„Ano.“
„Byl jedním z tlupy, nazývající se ‚Čtyři spravedliví‘?“
„Myslím, že ano.“
„Na jeho dopadení byla vypsána odměna.“
„Ano.“
„Byl podezříván ze spoluviny na spiknutí k zavraždění sira Phi-

lipa Ramona?“
„Ano.“
„Byl nalezen?“
„Ano.“
Tato jednoslabičná odpověď vyloudila spontánní výkřik pře-

kvapení z obecenstva, zaplňujícího soudní síň.
„Kdy byl nalezen?“
„Dnes ráno.“
„Kde byl nalezen?“
„Na Romney Marshes.“
„Byl mrtev?“
„Ano.“ To byla pro obecenstvo opět senzace.
„Bylo něco zvláštního s jeho tělem?“ Celý soud čekal na odpověď 

se zatajeným dechem.
„Ano. Na jeho pravé dlani byla skvrna, podobná skvrně, nalezené 

na ruce sira Philipa Ramona.“
Davem posluchačů proběhlo zachvění.
„Byla také v jeho ruce nalezena růže?“
„Ne.“
„Byla nějaká známka, která by ukazovala, jak přišel Thery na 

místo, kde byl nalezen?“ zeptal se vrchní porotce.
„Žádná.“



– 124 –

Svědek dodal, že u mrtvého muže nebyly nalezeny žádné papíry 
ani žádné dokumenty.

Sir Francis Katling byl nejbližším svědkem.
Přísahal a bylo mu dovoleno, aby podal svoje svědectví od 

stolu návladního, na němž si připravil obsáhlé poznámky o svých 
pozorováních. Celou půlhodinu se věnoval čistě technické zprávě 
o svých výzkumech. Byly tři možné druhy smrti. Za prvé, mohla 
být přirozená. Mužovo slabé srdce bylo dostatečnou příčinou, aby 
způsobilo takovou smrt. Za druhé mohla být následkem zadušení 
a za třetí mohla být důsledkem rány, která nějakým neobyčejným 
prostředkem nezanechala pohmožděniny.

„Nebyly žádné stopy po jedu?“
„Žádné.“
„Slyšel jste svědectví předešlého svědka?“
„Ano.“
„I tu část svědectví, která pojednávala o černé skvrně na ruce 

mrtvého?“
„Ano.“
„Prozkoumal jste tu skvrnu?“
„Ano.“
„Utvořil jste si o ní nějakou teorii?“
„Ano. Zdá se, že byla utvořena nějakou kyselinou.“
„Například kyselinou karbolovou?“
„Ano, ale nebyla žádná stopa po nějaké kyselině, existující v prodeji.“
„Viděl jste také Theryho ruku?“
„Ano.“
„Byla ta skvrna podobné povahy?“
„Ano, ale větší a nepravidelnější!“
„Byly nějaké stopy po kyselině?“
„Žádné.“
Vrchní porotce se zeptal: „Slyšel jste a četl jste mnohé z fan-

tastických teorií, přednesených novinami obecenstvem?“
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„Ano. Věnoval jsem jim bedlivou pozornost.“
„A nevidíte v nich nic, co by vás mohlo přivést k víře, že zemřelý 

skončil některým z uváděných postupů?“
„Ne.“
„Plyn?“
„Nemožné. Ten by byl zcela jistě ihned objeven.“
„Anebo že by byl do pokoje vpuštěn nějaký neznámý jed, který 

by zadusil a nezanechal stopy?“
„Takovou drogu lékařská věda nezná.“
„Viděl jste růži, nalezenou v ruce sira Philipa?“
„Ano.“
„Jak to můžete vysvětlit?“
„Nevysvětluji to.“
„Ani tu černou skvrnu?“
„Ne.“
„Neutvořil jste si žádný konečný názor nebo mínění o příčině 

smrti?“ zeptal se vrchní porotce.
„Ne. Já jen předkládám jednu ze tří možností, které jsem uvedl.“
„Věříte v hypnotizaci?“
„Ano, do určité míry.“
„V hypnotickou sugesci?“
„Opět do jisté míry.“
„Je možné, že by sugesce smrti, která má přijít v určitou hodinu, 

jíž je tak vytrvale vyhrožováno, mohla vést ke smrti?“
„Nerozumím vám dobře.“
„Je možné, že by byl zemřelý obětí hypnotické sugesce?“
„Nevěřím, že by to bylo možné.“
„Mluvil jste o úderu, který nezanechá pohmožděniny,“ řekl vrch-

ní porotce. „Setkal jste se ve své praxi s takovým případem?“
„Ano. Dvakrát.“
„Aniž by zanechal modřinu nebo oděrku nebo nějakou jinou 

známku?“
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„Ano. Viděl jsem případ v Japonsku, kde muž způsobil okamžitou 
smrt provedením zvláštního tlaku na hrdlo.“

„Je to běžné?“
„Ne. Je to velmi neobyčejné – tak, že to stačilo, aby to vzbudilo 

značný rozruch v lékařských kruzích. Případ byl rozebírán v brit-
ském Lékařském žurnálu v roce 1896.“

„A nebyly žádné pohmožděniny ani oděrky?“
„Naprosto žádné.“
Slavný chirurg pak četl dlouhý výtah zavedeného učeného ča-

sopisu, vztahující se k tomuto případu.
„Řekl byste, že byl zemřelý zabit tímto způsobem?“
„Je to možné.“
„Uvádíte to jakou vážnou možnost?“ zajímalo vrchního porotce.
„Ano.“
Několika dalšími otázkami technického rázu byl výslech ukon-

čen.
Když velký chirurg opouštěl své místo, hučel sálem hluk hovoru 

a na všech stranách bylo pociťováno ostré zklamání. Všichni doufali, 
že svědectví lékařského znalce vrhne na temná místa nějaké světlo, 
ale zatím nechalo úplné tajemství smrti sira Philipa právě tak dale-
ko od vysvětlení jako předtím.

Vrchní inspektor Falmouth byl zavolán jako další svědek.
Detektiv, který podal své svědectví jasným hlasem, mluvil zřejmě 

pod napětím velkého vzrušení. Zdálo se, že pociťuje velmi ostře 
zklamání a nezdar policie, že neochránila život zemřelého minis-
tra. Je zřejmým tajemstvím, že bezprostředně po tragédii podali 
zástupce policejního náčelníka i vrchní inspektor Falmouth svoji 
rezignaci, která na výslovný rozkaz ministerského předsedy nebyla 
přijata.

Pan Falmouth opakoval velkou část svědectví, podaného už zá-
stupcem policejního náčelníka, a pověděl příběh, jak stál na stráži 
přede dveřmi zahraničního ministra právě v okamžiku tragédie.
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Když podrobně líčil událost, rozložilo se v soudní síni mrtvé 
ticho.

„Řekl jste, že jste slyšel hluk, vycházející z pracovny?“
„Ano.“
„Jaký hluk? Jakého druhu?“
„Nuže, je trochu obtížné popsat, co jsem slyšel. Byl to jeden z těch 

neurčitých hřmotů, který zněl asi tak, jako by někdo táhl židli po 
měkké ploše.“

„Byl to hluk, podobný posunutí dveří nebo výplně?“
„Ano.“ Další senzace.
„To je ten hluk, který jste popsal ve své zprávě?“
„Ano.“
„Byla objevena nějaká pohyblivá výplň?“
„Žádná.“
„Nebo zasouvací dveře?“
„Ne.“
„Bylo by možné pro nějakou osobu, aby se skryla v některé skří-

ni, knihovně nebo někde jinde?“
„Ne. Všechno bylo prozkoumáno.“
„Co se přihodilo potom?“
„Slyšel jsem cvaknutí a výkřik sira Philipa a pak jsem se hned 

pokusil vylomit dveře.“
„Dveře byly zamčeny?“ zeptal se vrchní porotce. „Ano.“
„A sir Philip byl sám?“
„Ano. Bylo to jeho přání, které vyslovil v průběhu dne.“
„Provedl jste po tragédii podrobnou prohlídku uvnitř i kolem 

domu?“
„Ano.“
„Objevil jste něco?“
„Ne, kromě toho, že jsem objevil něco, co je samo o sobě zvláštní, 

ale nemá to žádný možný vztah k tomuto případu.“
„Co to bylo?“
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„Nuže, byla to přítomnost dvou mrtvých vrabců na okenní římse 
pokoje.“

„Byli tito vrabci prozkoumáni?“
„Ano. Ale chirurg, který je zkoumal, podal dobrozdání, že zemřeli 

útrapami času a spadli z římsy nad oknem.“
„Nebyly žádné stopy jedu v těchto ptácích?“
„Žádné, které by bylo možné nalézt.“
V tuto chvíli byl zavolán opět sir Francis Katling. Ano, viděl ptáky, 

ale nenalezl žádnou stopu po jedu.
„Přiznáme-li zatím možnost takového plynu, jak jsme o něm už 

mluvili – smrtící plyn s vlastností rychlého rozptylování – nemohlo 
by uniknutí nepatrného množství takového plynu způsobit smrt 
těchto ptáků?“

„Ano, jestliže by seděli na okenní římse,“ odpověděl Katling.
„Spojujete tyto mrtvé ptáky s tragédií?“ zeptal se vrchní porotce.
„Ne,“ odpověděl svědek důrazně.
Vrchní inspektor Falmouth podal opět svoje svědectví.
„Byly tu nějaké jiné zvláštní jevy, které by vás napadly?“
„Žádné.“
Koroner přistoupil k dotazování svědka o vztazích Markse k po-

licii.
„Byla skvrna, nalezená na ruce sira Philipa a na ruce Theryho, 

nalezena také na Marksovi?“
„Ne.“
Soud se rozcházel a malé hloučky lidí rozebíraly nejneobvyk-

lejší verdikt, který kdy která koronerova porota vyslovila, „smrt 
z nějaké neznámé příčiny a úmyslná vražda, spáchaná neznámou 
osobou nebo osobami“. A tehdy se sám koroner setkal na prahu 
s povědomou tváří.

„Haló, Carone!“ řekl překvapeně. „Vy jste tu také? Myslel bych 
si, že vaši bankrotáři vás udržují příliš v činnosti – i v den tohoto 
mimořádného případu.“
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„Mimořádný, skutečně,“ souhlasil druhý.
„Byl jste tu celou tu dobu?“
„Ano,“ odpověděl divák.
„Všiml jste si, jakého jsme měli dnes bystrého vrchního porotce?“
„Ano. Myslím, že by z něho byl znamenitější advokát než zakla-

datel obchodních společností.“
„Vy jej tedy znáte?“
„Ano,“ zívl úřední uschovatel. „Ubohý chlapík, myslel, že uvede 

celou Temži v plameny, udělal společnost k reprodukování fo-
togravur a podobných věcí – vzal si Etheringtonův podnik z našich 
rukou – ale už to máme zase zpět.“

„No, ne zrovna bankrot, ale nechal toho – povídá, že mu nesvědčí 
klima – jak se jen jmenoval?“

„Manfred.“
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12. KAPITOLA  
Závěr

Falmouth seděl u psacího stolu proti vrchnímu policejnímu náčelní-
kovi s rukama sepjatýma před sebou. Na složce sacího papíru ležel 
tenký lístek papíru.

Náčelník jej vzal znovu do ruky a četl:

„Až obdržíte tento dopis, my, kteří jsme se z nedostatku lepšího 
titulu nazvali ‚Čtyřmi spravedlivými‘, budeme rozptýleni po Ev-
ropě a je velmi málo pravděpodobné, že byste nás mohli vysto-
povat. Říkáme bez nejmenšího nádechu chlouby: Vykonali jsme 
to, na čem jsme se dohodli. Bez nádechu přetvářky opakujeme 
svoje politování, že bylo nutné sáhnout k takovému kroku, který 
jsme viděli jako nutný.

Smrt sira Philipa Ramona by vypadala jako pouhá náhoda. 
Thery udělal chybu – a zaplatil pokutu. Byli jsme příliš závislí 
na jeho technické znalosti a dovednosti. Snad pilným pátráním 
rozluštíte tajemství smrti sira Philipa Ramona – a bude-li vaše 
pátrání úspěšné, poznáte pravdivost tohoto prohlášení.

Mějte se dobře!“

„To nám moc nepomůže,“ řekl náčelník.
Falmouth potřásl zoufale hlavou.
„Pátrání!“ řekl trpce. „Prozkoumali jsme celý dům v Downing 

Street – kde jinde bychom ještě měli hledat?“
„Není mezi papíry sira Philipa žádný dokument, který by vás 

snad mohl přivést na stopu?“
„Žádný, který bych viděl.“
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Náčelník hryzl zamyšleně držátko pera.
Falmouth se zamračil.
„Nemyslel jsem si, že by to bylo nutné.“
„Ani dům na Portlandském náměstí?“
„Ne. Byl uzavřen ve chvíli vraždy.“
Náčelník vstal.
„Zkuste Portlandské náměstí,“ radil. „V tuto chvíli je v rukou 

vykonavatelů poslední vůle sira Philipa.“ 
Detektiv zavolal povoz a za čtvrt hodiny klepal na chmurný 

portál městského domu zemřelého zahraničního ministra. Vážný 
sluha otevřel dveře. Byl to vrchní správce sira Philipa, muž, kterého 
Falmouth znal. Pozdravil jej pokývnutím hlavy.

„Potřebuji provést prohlídku domu, Perksi,“ řekl Falmouth. „Už 
se někdo něčeho dotýkal?“

Muž potřásl hlavou.
„Ne, pane Falmouthe,“ odpověděl. „Všechno je tak, jak to sir Phi-

lip zanechal. Ti páni právníci dosud ani nesepsali inventář.“
Falmouth prošel chladnou dvoranou do pohodlného malého 

pokoje, vyhrazeného vrchnímu správci.
„Začal bych nejraději pracovnou,“ řekl.
„V tom případě se bojím, že to bude trochu obtížné, pane,“ řekl 

Perks uctivě.
„Proč?“ zeptal se Falmouth ostře.
„Je to jediný pokoj v domě, od něhož nemáme klíče. Sir Philip 

měl pro svoji pracovnu zvláštní zámek a nosil klíč u sebe. Víte, byl 
ministrem vlády a velmi pečlivým mužem, a tak byl velmi zvláštní 
vzhledem k lidem, kteří vstoupili do jeho pracovny.“

Falmouth přemýšlel.
Svazek soukromých klíčů sira Philipa byl uložen spolu s jinými 

věcmi ve Scotland Yardu.
Napsal krátký lístek svému představenému a poslal sluhu 

drožkou do Yardu.
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A zatímco čekal, vyslýchal správce.
„Kde jste byl v době spáchání vraždy, Perksi?“ zeptal se.
„Venku. Sir Philip poslal všechno služebnictvo ven, jak si snad 

vzpomenete.“
„A dům?“
„Byl prázdný – naprosto prázdný.“
„Byly snad při vašem návratu patrny nějaké známky, že by sem 

někdo vstoupil?“
„Ne, pane. Vůbec ne. Bylo by málem zhola nemožné vloupat se 

do tohoto domu. Všude jsou upevněny poplašné dráty a ty jsou 
spojené s policejní stanicí. A okna se zavírají automaticky.“

„Nebyly známky na dveřích nebo oknech, které by vás přivedly 
k domněnce, že se někdo pokoušel dostat dovnitř?“

Správce potřásl důrazně a přesvědčivě hlavou.
„Vůbec ne, pane. V průběhu své každodenní povinnosti prohlížím 

velmi pečlivě všechny nátěry a zpozoroval bych každou známku 
nebo stopu.“

Za půl hodiny se sluha vrátil s detektivem a Falmouth přijal od 
civilního strážníka malý svazek klíčů.

Správce jej vedl k prvním dveřím.
Ukázal na studovnu – masivní dveře, opatřené malinkým zám kem.
Falmouth vybral velmi pečlivě klíč. Dvakrát zkoušel nadarmo, 

ale potřetí zámek s cvaknutím povolil a dveře se neslyšně otevřely.
Stál na chvíli ve dveřích, protože pokoj byl ve tmě.
„Zapomněl jsem,“ řekl Perks, „okenice jsou zavřeny – mám je 

otevřít?“
„Budete-li tak laskav –“
V několika minutách byla místnost zatopena světlem.
Byl to velmi prostě zařízený pokoj, trochu podobný pokoji, kde 

zahraniční tajemník přišel o život. Páchlo to tu plesnivě po staré 
kůži a stěny pokoje byly pokryty policemi knih. Uprostřed stál 
veliký mahagonový psací stůl s pečlivě srovnanými svazky papíru.
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Falmouth vykonal rychlou obhlídku psacího stolu. Byl pokryt 
nahromaděným prachem. Na jednom konci, v dosahu prázdné 
lenošky, stál obyčejný stolní telefon.

„Žádný zvonek,“ řekl Falmouth.
„Ne,“ odpověděl správce. „Sir Philip neměl zvonky rád – je tam 

bzučák.“
Falmouth si vzpomněl.
„Ovšem,“ řekl rychle. „Vzpomínám si – haló!“ Sklonil se chvatně 

kupředu.
„Jak – co se s tím telefonem stalo?“
Mohl se ovšem ptát, protože ocel přístroje byla zkroucena 

a zborcena. Dole, kde stál vulkanitový přijímač, byla malá hromádka 
černého popelu, a z ohebné šňůry, která přístroj spojovala se ze-
vním světem, zbyl jen zkroucený kus zničeného drátu.

Stůl, na němž stál přístroj, byl rozpraskán jakoby od nějakého 
velkého žáru.

Detektiv dlouze vydechl.
Obrátil se k svému podřízenému.
„Běžte rychle k Millerovi na Regentské třídě – je to elektrotech-

nik – a požádejte ho, aby sem ihned přišel.“
Dosud stál a hleděl na telefon, když přišel elektrotechnik.
„Pane Millere,“ řekl Falmouth pomalu, „co se stalo s tímto tele-

fonem?“
Elektrotechnik upravil svůj skřipec a prohlížel trosky.
„Hm –“ řekl, „to vypadá, jako by byl některý pokladač drátu zlo-

činně neopatrný.“
„Pokladač drátu? Co tím myslíte?“ zeptal se Falmouth.
„Myslím tím lidi, zaměstnané upevňováním telefonních drátů.“ 

Elektrotechnik zkoumal dále. „Copak to nevidíte?“ Ukázal na roz-
bitý nástroj.

„Vidím, že je ten přístroj nadobro zničen. Ale proč?“
Elektrotechnik se sehnul a zdvihl ze země kus spáleného drátu.
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„Co míním, je toto,“ řekl. „Někdo připojil drát s vysokým napě-
tím – nejspíše elektrické osvětlovací lano – k drátu vedení tohoto 
telefonu. A kdyby byl náhodou někdo u –“ Náhle se zarazil a jeho 
tvář zbělela jako křída.

„Dobrý Bože!“ zašeptal. „Sir Philip Ramon byl zabit elektřinou.“
Chvilku nikdo ze společnosti nepromluvil. Pak Falmouthova ruka 

vlétla do kapsy a vytáhla malý zápisník, který ukradl Billy Marks.
„To je rozluštění,“ zvolal. „Tady je směr, kterým se dráty vedly. Ale jak 

se stalo, že nebyl telefon v Downing Street podobně rozbit jako tento?“
Elektrotechnik, bledý a chvějící se, potřásl netrpělivě hlavou.
„Už dávno jsem se vzdal pátrání po příčinách rozmarů elek-

trického proudu,“ řekl. „A kromě toho proud, plná síla proudu byla 
snad odvedena – někde nastalo krátké spojení – mohla se přihodit 
spousta věcí.“

„Počkejte!“ řekl Falmouth horlivě. „Dejme tomu, že muž, který 
prováděl spojení, by se dopustil nedopatření – že by byl sám zasa-
žen proudem – vyvolalo by to takovýto následek?“

„Možná –“
„Thery se zmýlil – a zaplatil pokutu,“ citoval Falmouth pomalu. 

„Ramon dostal jen slabý otřes, ale dostatečný, aby ho polekal. Měl 
slabé srdce – spálenina na jeho ruce – mrtví vrabci! Proboha! Je to 
jasné jako slunce!“

Později přepadlo silné policejní oddělení dům v Carnabské ulici, 
ale nenalezli nic, kromě polovykouřené cigarety, nesoucí jméno 
londýnského výrobce tabáku, a kupónu jízdního lístku do Nového 
Yorku.

Bylo na něm uvedeno „Po R. M. S. Lucania“ a zněl pro tři cestující 
první třídy.

Když Lucania dojela do Nového Yorku, byla prohledána, ale tři 
ze Čtyř spravedlivých nebyli nalezeni.

Byl to Gonsalez, kdo nastražil tuto „stopu“, aby ji policie nalezla.
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