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Prolog

„Strategie je útěchou hrdinů,“ bručel generál.
„A vědou generálů,“ zapípalo malé děvčátko, sedící se zkřížený-

ma nohama u jeho nohou.
Starý muž pohlédl na ni podezřivě dolů pod svým huňatým 

obočím a zasmál se.
„Škoda, děvče! Chtěl bych, abys byla hochem,“ postěžoval si.
Děvčátko se pronikavě zasmálo a vzhlédlo ku svému dědovi 

velkýma, zářivýma očima. Neboť měla-li Katynka Westhangerová 
hlubokou obdivnou úctu k některé živoucí bytosti tohoto světa, 
pak to jistě byl tento starý, bělohřívý muž s tváří orla, jehož byla 
ustavičnou družkou.

Seděli pod velikým jilmem jednoho horkého dne v červnu 189–, 
Z místa, kde seděli, byl pěkný a veselý pohled, jaký mohla celá kraji-
na vůbec poskytnouti. Po levici měli starobylý domov Masserfieldů, 
jejichž byl generál sir Shaun Masserfield, veliký stratég, posledním 
představitelem v mužské čáře. Za domem prostíralo se veliké černé 
pole, kde velmi pohodlní dělníci kopali a do kup rovnali rašelinu. – 
Na menším poli, obehnaném pobořenými kamennými zdmi, pásly 
se čtyři krávy – tvořící poslední zbytek velkých masserfieldských 
stád. – Byl to chudý dům a chudý majetek. Chudoba hleděla ne-
zastřeně z rozbitých oken východního křídla, které bylo již dávno 
ponecháno za rejdiště krysám a myším a sloužilo jenom za skladiště 
nepotřebného harampádí, z opadávající omítky domovních zdí, 
z neošetřované zahrady, ano i z generálova lesknoucího se šatu. – 
Pohlédl dolů na děvče a usmál se.

„Pravda – ty jsi četla o strategii, viď?“
Katuška přikývla.
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„Je to podivuhodná věda,“ řekl sir Shaun s povzdechem. „Napsal 
jsem o ní šest knih – a při všech šesti jsem byl důkladně okraden.“

Starý muž s ohnutými rameny vyšel ze dveří domu a šel bez 
chvatu zahradou, sbíraje cestou suché listí, které upoutalo a urá-
želo jeho zrak. Přišel až k oběma hovořícím a zdvihl ruku k čelu 
s vojenským pozdravem.

„Oběd je na stole, vaše ctihodné panstvo,“ hlásil.
Generál vstal za pomoci své hole.
„Oběd je na stole, Katko,“ opakoval slavnostně. A ruku v ruce 

šli nazpět do domu, a nad vepřovou kýtou – nejméně lákavé jídlo 
za horkého dne, ale generál i jeho vnučka jevili velmi znamenitý 
apetýt – pokračovali ve svém rozhovoru o předmětu, který byl 
starému generálu nejhlubším zájmem, jejž civilisace lidstvu skýtala.

Je zbytečno připomínati, že generál sir Shaun Masserfield byl 
ve svém oboru skutečnou autoritou. Jeho knihy, a zvláště jeho 
„Moderní dělostřelectví v jeho užití na zásady moderní strategie“ 
byly přeloženy do všech kulturních jazyků. Byl dlouho náčelníkem 
jednoho z departmentů ministerstva války a dvě jeho knihy byly 
přijaty za učebnice pro italskou armádu.

Děvče poslouchalo mlčky, když se starý pán víc a více rozoh-
ňoval o svém zamilovaném předmětu, „Napoleonovo vítězství nad 
Schwar zenbergem“ a o oněch divuplných bitvách, jež vedly k pří-
měří roku 1814. A pak poznamenalo:

„Zdá se mi to takovým hrozným plýtváním –“
Zahleděl se na ni.
„Plýtváním?“ zahřímal. „Jakým plýtváním? Čím se plýtvá?“
„Životem a penězi a vším možným.“
„Ty jsi malý, hloupý oslík,“ bručel. „Co ty o tom můžeš vědět, 

třináctileté dítě?“
„Plukovník Westhanger říká –“
„Plukovník Westhanger je blázen a darebák!“ zaštěkl starý muž. 

„Je ještě větší blázen a větší darebák nežli tvůj otec,“ doložil prudce, 
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„Westhangerové jsou všichni blázny, a Molly Maguirovi. Čert je se-
ber! Kdyby zuby byly z diamantů, musila bys jísti jenom kašičku.“

Děvčátko vyslechlo tuto tirádu proti svým nejbližším příbuzným 
bez pohnutí.

„Plukovník Westhanger říká,“ pokračovalo jakoby nic – „že kdyby 
všechna ta genialita, kterou lidé vkládají do války –“

„No, on do toho nejméně vložil – stará milice!“ poškleboval se 
starý generál.

„On je přece v pravidelné armádě,“ opravilo děvče.
„Ano, a armáda nemá příčiny, aby na to byla hrdou!“ bručel gene-

rál, buše na stůl rukojetí nože. „A mluvil o strategii? Ubohý hlupák!“
Katuška potřásla se smíchem hlavou.
„Oh, generále!“ řekla – neoslovovala jej nikdy jinak – „to se rozu-

mí, že nemluvil o strategii. Řekl jenom, jaké to bylo hrozné plýtvání 
životem a penězi a vším možným jiným.“

„A jistě že položil peníze na prvé místo – chtěl bych na to pří-
sahat!“

„Životem a vším,“ řeklo děvče, jako by prostě opakovalo svůj vý-
rok a jako by si vůbec nepovšimlo přerušení, „zatím co by všechna 
tato věda a důvtipnost mohly býti obráceny k získání peněz.“

„K získání peněz!“ opakoval generál vítězoslavně. „To je tak 
právě podle jeho bláznovství. On by nedovedl jakživ získat peněz 
ani strategií, ani čímkoli jiným. Bůh sám ví, co se s tebou stane, až 
já umřu, neboť tento majetek přejde na syna mého bratra, bídného 
plaza z Oranžska, a tvůj otec není o nic více schopen, aby tě uživil, 
nežli jsem já schopen nečestnosti.“

Uřízl si nový silný řez z vepřové kýty, nežli znovu promluvil, a pak 
se ptal trochu zvědavě, jako by byl o té věci opravdu rozmýšlel:

„A jak by mohla znalost strategie pomoci člověku k získávání 
peněz?“

Děvče sbalilo svůj ubrousek, nežli odpovědělo. 
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„Je velmi mnoho způsobů,“ řeklo pokojně. „Ale já nemyslím, že 
by to plukovník Westhanger nebo otec dovedli udělat. Oni nejsou 
velikými stratégy jako my,“ řekla klidně.

Starý pán se vesele zasmál.
„My!“ opakoval. „Ty stratégu! – Nu, a jak pak bys ty dělala stra-

tegií peníze?“
Kateřina Westhangerová potřásla hlavou.
„Nemohu ti to říci jen tak,“ řekla. „Je tak mnoho cest a způsobů.“
„Pověz mi aspoň jednu!“ vyzýval generál, odstrkuje si stolici dále 

od stolu.
„Dobrá,“ řekla pomalu, „dejme tomu ku příkladu, že bychom posla-

li Terence dolů na nádraží a odšroubovali mu pojistku na kole, tak aby 
až přijede na silnici poblíže O’Gormanových, aby mu kolo uletělo. Co 
by Terence udělal?“ Hleděla vzhůru na strop a rozkládala jednotlivé 
obraty celé situace pomalu a klidně, rozvážně před svým dědem.

„Nejprve by šel Terence k O’Gormanovým, a majorův zástupce 
by mu půjčil svůj krásný, velký šedivý vůz.“

„Dobře! Ale mohli bychom si ho vypůjčit i tak,“ řekl generál. 
„A tak jaký by mělo všechno tohle bláznovství účel?“

„Celý svět by věděl, že jsme si vypůjčili O’Gormanův vůz jen 
proto, abychom udělali dobrý dojem na toho pána, co sem přijede 
z Dublinu koupit si ty tvoje obrazy.“

„Jak to víš, že chci prodati ty obrazy?“ optal se generál zostra.
Byla to věc, která ho velmi citelně mrzela. Oba Van Dykové, kteří 

viseli v rozlehlé vstupní síni domu, byli posledními zbytky jeho 
cenného majetku, a jenom výstřední chování jistých mexických 
akcií, v nichž před mnoha léty uložil peníze, a z toho vyplynulé 
zaražení jeho příjmů – generál už dávno před tím dal do zástavy 
svoji pensi – přimělo ho, aby se rozloučil s těmito troskami mas-
serfieldského bohatství.

„Jak jsem to věděla?“ odpověděla. „Jak pak se generál dozví, co 
se děje mimo jeho obzor?“
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„Ty jsi špehovala,“ řekl pohněvaně. Ale děvče potřáslo hlavou.
„Nedbej na to, jak jsem to mohla vědět,“ řekla. „Budu raději 

pokračovati v tom našem příběhu. – Terence přiveze toho bohatého 
cizince od nádraží a my se s ním potkáme poblíže O’Gormanových. 
Jdeme do velkého domu O’Gormanových a ptáme se na majora, 
který jakožto dobrý irský zeman je teď v Londýně s paní majorovou 
O’Gormanovou a dětmi.“

„Major přece řekl, že mohu používati jeho domu, pokud je pryč – 
má skvělou knihovnu a ví, že je mi rozkoší probírati se v ní!“ řekl 
generál.

„Dovedeš ho do té skvělé knihovny a ukážeš mu knihy. A tvoje 
obrazy budou tam už také čekat. Je to okolí, které platí. Paní O’She-
ová, majorova hospodyně, udělá pro mne všechno.“

„A kde je tu jaká strategie?“ ptal se starý muž. Děvče se zasmálo.
„Donutiti nepřítele, aby bojoval na půdě, kterou my jsme si vy-

brali a zvolili, zabezpečuje nám neocenitelnou výhodu…“
„Ono mi to tady cituje moji vlastní knihu!“ zvolal generál zoufale. 

„Ale – proč z toho všeho dělat jaké tajemství? Proč nejíti přímo 
k paní O’Sheové a neříci jí otevřeně, co od ní chceme?“

„Pak bychom tam byli s obmyslným podskokem. Takto tam bude-
me jen následkem nehody – a nikdo nám nemůže ničeho vytknouti,“ 
řeklo děvče rozhodně. „Kdybychom tam byli obmyslně, nepřítel by 
se to dozvěděl – neboť bychom byli vydáni na milost a nemilost ně-
jakému náhodnému a nepatrnému slovu paní O’Sheové. Budeme-li 
tam náhodou, budou obě strany chápati naši přítomnost tam pro 
nás výhodně.“

„To je podskočné jednání,“ bručel generál. „Katko, v tobě je ztra-
cen buď veliký stratég, anebo veliký zločinec, opravdu.“

Děvče vstalo a stáhlo si sukničky dolů přes své tenké nohy.
„Nemyslím, že by ještě bylo něco ztraceno,“ řekla spokojeně.

* * *
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To je tak malý pohled do dětství Kateřiny Westhangerové. Bylo 
to dětství, strávené téměř úplně ve společnosti starého generála 
Shauna Masserfielda – návštěvy, které tu a tam konala u svého ne-
příliš ctěného otce a u svého neméně pochybného strýce, byly řídké 
a krátké – a vždy po velmi dlouhých dobách. Byli zákonitě jejími 
poručníky a správci malého jmění, které jí její matka zanechala, 
a o němž měl generál podezření a ona plnou jistotu, že bylo dávno 
rozmrháno jejími „ochránci“, a že je to jenom komedie, když se čas 
od času staví, jako by byli nuceni s ní o jeho správě promluviti.

Celkem a většinu času byla samotna, „doplňujíc svoji výchovu v Ir-
sku,“ jak její otec rád a s květnatou hovorností vykládal. Četla mnoho, 
myslila velmi mnoho a měla pro sebe celou ohromnou zkušenost 
svého děda, aby z ní čerpala a aby z ní vyvozovala své důsledky.

Asi rok před jeho smrtí, když se blížila konci patnáctého roku, 
stala se příhoda, která nejspíše více přispěla k utváření dalšího 
chodu jejího pozoruhodného života nežli kterákoliv jiná událost.

Byl jakýsi všeumělec všudybyl, zaměstnaný při domě, jenž byl 
vším možným v domácnosti: zahradníkem, šoférem, kočím, ko-
morníkem a všeobecnou pravou rukou generálovou. Terence – ne-
zdá se, že by byl kdy měl nějakého jiného jména – byl dítětem města. 
Byl zrozen a prožil většinu svých mladých let v městě Dublině. Ať 
měl jakékoliv chyby, byl oddán děvčeti velmi upřímně, a nebylo 
služby, kterou by mohl smrtelný člověk prokázati, aby byl váhal ji 
vykonati pro svoji zbožňovanou velitelku.

Jednoho odpoledne byla Katka navštívena inspektorem krá-
lovské irské policie. Její dědeček ležel, upoután na lože prudkým 
záchvatem revmatismu, a ona přijala rameno zákona v chudobou 
zejícím salonku se svými zarámovanými fotografiemi a mahago-
novým nábytkem.

„Dobré odpoledne, slečno Westhangerova,“ řekl inspektor s vese-
lým úsměvem. „Lituji, že vás musím obtěžovati, ale měli jsme trochu 
nesnází v tomto okolí a mě napadlo, že byste mi snad mohla pomoci.“
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Katka věděla dobře, v čem tyto nesnáze záležely, ještě nežli začal 
mluvit.

„Ve třech týdnech bylo v tomto okolí spácháno troje vloupání a je 
docela jasno, že tuto práci koná zdejší člověk. Domy majora O’Gor-
mana, lorda Pretherstona a pana Castlereigha byly předmětem jeho 
činnosti – vloupal se tam a odcizil cenné věci. Všechny stanice byly 
hlídány a všechny cesty byly střeženy – a nikde nebylo viděti vůbec 
žádného zločince.“

„A vy si myslíte, že by to snad mohl býti dědeček?“ ptala se ne-
vinně.

Zasmál se.
„Ne, slečno. Ale je možno, že to byl někdo z tohoto domu.“
„Já?“ ptala se s líčeným leknutím.
„Dobrá, slečno – vyložím vám na stůl všechny své karty,“ řekl 

inspektor. „Myslím, že to je váš Terence. Byl už jednou odsouzen, 
v Dublině, jak myslím, že víte.“

„Pro loupež?“
„Pro drobnou krádež,“ řekl úředník královské bezpečnostní 

služby. „Mohla byste mi snad říci, kde byl včera v noci – na dnešek?“
Přikývla.
„Mohu vám pověděti téměř o každém jeho hnutí mezi šestou 

hodinou a půlnocí,“ řekla s ochotnou horlivostí.
„Loupež byla spáchána o desáté, prominete-li mi mé vyrušení. 

Takže můžete-li pověděti, kde byl Terence mezi devátou a desátou, 
budu úplně spokojen.“

„Nechcete se posadit, inspektore?“ řekla, usedajíc rovněž. „Tedy 
počkejte –“ vzpomínala přesně. „O deváté – možná, že to bylo deset 
minut před devátou – protože hodiny v jídelně jdou někdy o deset 
minut napřed – přinesl mi Terence večeři. Generál byl v poste-
li – a Cassidy a jeho žena byli navštíviti Cassidovu matku, která je 
churava.“

„Takže jste byli jen vy a Terence doma?“
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„A generál,“ usmála se. „Ale generál byl v posteli se svým rev-
matismem. O půl desáté Terence odklidil se stolu a čtvrt hodiny 
po té zvonila jsem, proč mi nenese kávu. Pak jsem si vzpomněla, že 
zvonění není v pořádku, a šla jsem do kuchyně, a řekla jsem mu to. 
Přinesl mi kávu za chvíli, a já zrovna psala dopis a požádala jsem 
ho, aby chviličku počkal, až jej dopíši, protože bych ráda, aby ho 
ještě donesl do schránky, a když zvonek nezvoní, nechodila bych 
ráda ještě jednou znovu, jako pro kávu. Nežli jsem skončila, tlouklo 
deset a já se podívala na hodiny a psala jsem honem ještě jeden 
dopis kupci Mullinsovi, a spěchala jsem, aby Terence, až ho ponese 
ke kupci, chytil ještě poštu. Terence vyšel z domu deset minut po 
desáté – podle našich hodin bylo už čtvrt na jedenáct pryč a šel –“

„To je tedy úplně v pořádku,“ přerušil ji inspektor, patrně 
zklamán. „Pak to tedy nemůže býti Terence, protože lupič byl viděn, 
jak skočil s balkonu lorda Pretherstona pět minut před desátou. 
Bylo po něm střeleno, když běžel přes trávník. – Lituji, že jsem vás 
obtěžoval – promiňte. – Mimochodem, kde je teď?“ ptal se.

„Nejspíše v konírně. Mám ho zavolat?“
Inspektor váhal.
„Nikoli, je to zbytečné. – Smím vás prosit, abyste se nezmiňovala 

o tom, že jsem zde byl, slečno?“
Čekala, až viděla policejního důstojníka vystupovat na koně 

a pak odjíždět po zanedbané příjezdní cestě, aby zmizel na ošklivé 
cestě, vedoucí do vesnice. Potom zazvonila. Starý sluha se objevil.

„Řekněte Terencovi, že ho potřebuji,“ nařídila.
Terence přišel trochu bojácně – štíhlý, mladý muž s usměvavý-

ma očima a dobře uhlazeným, namaštěným vlasem – Terence měl 
pověst jako místní švihák.

„Zavřete dveře, Terence,“ řeklo děvče pokojně. „Copak je vaší 
ruce?“

„Řízl jsem se do ní, slečno,“ řekl Terence, ukrývaje zavázanou 
ruku za zády.
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„Ne – byl jste střelen,“ řekla dívka chladně. „Byl jste střelen, když 
jste šel přes trávník lorda Pretherstona. – Kde máte lup?“

Muž smrtelně zbledl.
„Přísahám…“
„Nesmysl – nebuďte hlupákem, Terence,“ řeklo děvče. „Ukažte 

mi vše, co jste ukradl.“
„Pro svatou Pannu, slečno, neprozraďte mne!“ vydechl Terence. 

„Byl jsem dojista šílený…“
„A co jste teď?“ ochladilo ho klidně děvče. „Vstaňte! Nedělejte ze 

sebe výstavní exemplář osla. Ukažte mi, kde máte všechny ty věci, 
které jste ukradl. Byl jste na dnešek venku od osmi do půl jedenácté. 
Viděla jsem vás z okna, jak jste se plížil zpátky do domu.“

Vzadu za domem byla velká kůlna na nástroje, kde kopáči rašeli-
ny uschovávali svoje náčiní. V rohu kůlny byla vykopána čtvercová 
jáma, která byla dovedně opatřena rámem a padacími dveřmi. 
A dveře byly ukryty velkou bednou, která byla postavena přes ně. 
Klíče od kůlny měl Terence, neboť Terence vydával dělníkům jejich 
věci a jenom on měl v kůlně co dělat.

„Trvalo mi to celý měsíc, nežli jsem to vykopal a upravil,“ řekl 
Terence se smutnou hrdostí. „Škoda.“ Z nitra této své „bezpečné 
pokladny“ vytáhl Terence tři malé ruční kufříky. Dva z nich byly 
nové, v třetím poznala dívka starý kufřík svého děda.

„Doneste je do domu,“ řekla. Šla napřed, dovedla ho do svého 
pokoje a zamkla za sebou dveře na zámek a zakryla klíčovou dírku.

„Tak! A teď se podíváme, co všechno máte!“
Byla to podivuhodná výstava, neboť Terencovy podniky byly 

provedeny velmi důkladně; a protože většina jeho loupeží byla 
spáchána v krátké době před tím, nežli se poplach rozšířil a lidé 
věnovali zvýšenou pozornost závorkám oken a bezpečnosti svého 
majetku, byla kořist podivuhodně veliká.

Byl tu perlový náhrdelník a šňůra perel, jež dívka poznala jako 
majetek paní O’Gormanové. Byly tu dva tlusté svazečky bankovek 
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a v malém váčku z prací kůže ražené zlato – pokud mohla dívka 
odhadnouti, asi dvě stě liber.

„Jak byste se mohl zbaviti těchhle klenotů?“ ptala se.
Mladý muž, sklíčená postava, sedící na rohu židle, potřásal me-

lancholicky hlavou.
„Jistě, byl to pro mne naprosto nešťastný den, když jsem přišel 

sem,“ vzdychal.
„Poslyšte, vy ubožácký člověče,“ řekla dívka netrpělivě, „nevřeště-

te a odpovídejte. Jak byste se mohl zbaviti všech těchto klenotů?“
„Byl bych je prodal v Dublině, slečno. Je tam starý člověk –“
„To postačí,“ přerušila ho.
Obratnými prsty oddělila klenoty od ostatní kořisti, zabalila 

každý klenot zvlášť do papíru a vložila vše pečlivě do veliké pevné 
lepenkové krabice.

„Kde žijete v Dublině? Máte tam nějakou adresu?“ ptala se.
Muž na ni hleděl podezřivě.
„Zůstávám u svého bratra,“ řekl potom.
„Napište semhle jeho adresu!“
Podala mu list papíru a po chvilkovém váhání šel Terence k její-

mu malému psacímu stolku a počal pracně psáti.
„A teď vyplňte tuhle průvodku!“ řekla opět, vyjímajíc ze své 

krabice s psacími potřebami poštovní průvodku. A pak nad ním 
stála a ukazovala mu, kam má co napsati. Když byl hotov, osušila 
formulář, vzala z hromádky peněz pět liber a podala mu je. Pak 
usedla, složila ruce do klína a upřela své pevné oči do jeho zraků.

„Terence,“ řekla, „jeden vlak vyjíždí z Galway do Dublina dnes 
večer o osmé hodině. Budete potřebovat tři hodiny, abyste došel do 
Galwaye – anebo si můžete zapřáhnouti poníka do vozíku a zajeti 
tam a nechati ho s vozem u Donoghuových.“

Zíral na ni s otevřenými ústy.
„A co vy budete dělat potom?“ šeptal.
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„Pošlu tyto věci poštou za vámi. Jděte do domu svého bratra. 
Zítra odpoledne dostanete krabici,“ vykládala klidně. „Moje rada 
zní, abyste ty klenoty prodal a dostal se z Irska tak rychle, jak mů-
žete – Amerika je dobrým místem pro člověka vašich schopností.“

„A vy nepošlete pro policii?“ ptal se po dlouhé pomlčce.
Zavrtěla hlavou.
Zchytralý úsměv rozbřeskoval se pomalu po jeho tváři. Domýš-

livá myšlenka, která prolétla jeho mělkým mozkem, objevila se 
jasně, když poznamenal s hloupě domýšlivým úsměvem:

„Mohla byste se dostat do nesnází kvůli mně, slečno –“
Pohlédla po něm, měříc ho od hlavy k patě. Terence se zhroutil 

pod nezměrným opovržením jejích očí a jejího úsměvu.
„Dostane se mi za to odměny, Terence,“ řekla klidně. „Já si vezmu 

hotové peníze jako svůj podíl.“
Otevřela zásuvku svého stolku, smetla do ní balíčky bankovek 

a váček se zlatem, a zavřela zásuvku cvaknutím. Zdvihl ruku k hlavě 
s udiveně zmateným posuňkem.

„Jistě, slečno, vy žertujete!“ vyhekl. „Jak – kdybyste byla – kdyby 
na to přišli – kdybych vás zradil –“

Dala se do smíchu.
„To jděte honem, Terence!“ řekla pokojně. „Půjdete-li pěšky, máte 

tři hodiny kdy uvažovat, jakou máte naději, že vám to budou věřit.“
Trvalo Terencovi déle nežli tři hodiny, nežli si věci v hlavě 

srovnal k svému uspokojení. A zápolil s touto záhadou ještě po 
týdnu, na palubě velkého parníku Cunardovy linie, když vyjížděl 
z queenstownského přístavu.
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1

Hrabě z Flanboroughu stiskl knoflík zvonítka na straně svého psa-
cího stolu, a po uplynutí přesně tří vteřin stiskl jej znovu, ačkoli 
lokajova lože byla vzdálena od knihovny nejméně padesát kroků 
a ačkoliv se dosud nenarodil sluha, jenž by mohl takovou vzdá-
lenost přeběhnouti ve třech vteřinách.

Ale hrůza, kterou z jeho lordství měli jeho mužští i ženští slu-
žebníci a vše, co žilo v jeho zdech, a zvláště toho jitra, způsobila, že 
Sibble, lokaj, urazil tuto vzdálenost v pěti vteřinách.

„Proč u čerta nejdete, když na vás zvoním?“ štěkl earl a zahleděl 
se zdrcujícím pohledem na svého udýchaného sluhu.

Sibble neodpověděl, věda ze zkušenosti, že byť mlčení bylo smě-
lostí, mluvení by nemohlo býti ničím menším nežli drzostí.

Lord Flanborough byl trochu nad prostředním věkem, suchý, ho-
lohlavý a dyspeptický. Jeho tvář byla sprostá a bezvýznamná, a hle-
dali-li jste jakoukoliv podobnost mezi ní a mezi dosti příjemnými 
tvářemi Feltonů a Flanboroughů z minulých pokolení, které hleděly 
mírně anebo rozhodně anebo – jako tomu bylo u prvního barona 
Feltona a Flanborougha, jenž byl básníkem a současníkem Lovela-
covým – s mírnou melancholií ze svých masivních rámů v dlouhé 
síni, hledali jste ji marně. Neboť George Percy Allington Felton, 
earl of Flanborough, baron Felton a baron Sedgely of Waybrook 
byl jenom velmi vzdáleně spřízněn s jasným rodem Feltonů a zdědil 
svůj titul a těžce prodlužené statky svého prastrýce jenom skutečně 
proň šťastnou kombinací svého dobrého a jiných špatného štěstí. To 
aspoň byl nehezký názor skutečnějších a plnokrevnějších Feltonů, 
kteří přes svůj rod stáli tu vzdáleněji od čáry dědické.

Lord Flanborough byl panem Georgem Feltonem od firmy 
Felton, Heinrich & Somes, která ovládala rozsáhlé důlní majetky 
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v různých částech světa, a jediným útěšným bodem při jeho nastou-
pení v peerství bylo, že přinesl nějaké dva miliony liber šterlinků, 
aby mohl osvoboditi flanboroughský majetek od jeho dluhů.

Lord Flanborough byl velmi chytrý muž – a velmi nepříjemný 
člověk; ale nebyl nikdy tak nesnesitelně a nepřístupně nepříjem-
ným, jako se stal od té doby, co přijal titul hraběte Flanborougha 
a způsoby, jež asi považoval za správné pro earla, člena sněmovny 
peerů. A nikdy nebyl tak naprosto a nemožně nepříjemným v celém 
období svého lordství, jako byl právě dnes.

„Tak – nač jsem vás vlastně chtěl?“ ptal se lord Flanborough 
podrážděně. „Kdybyste byl hned přišel, když jsem zazvonil, místo 
abyste zevloval okolo – nebyl bych zapomněl – ano! Řekněte lady 
Moye, že bych s ní rád mluvil!“

Sibble unikl vděčně z pokoje.
Lord Flanborough poškubával za svůj nevzhledný knír a zíral na 

neposkvrněný papír před sebou. Pak vzal pero a psal:

„ZTRACENA NEBO UKRADENA.
Drahocenná šňůra perel, sestávající z osmdesáti tří perel, se-
řaděných podle velikosti. Každý, kdo by poskytl zprávy, jež by 
vedly k znovunabytí, obdrží odměnu dvou set liber šterlinků.“

Ustal a chvíli hleděl – pak vyškrtl „dvou set“ a napsal „jednoho 
sta“. Ale to ho neuspokojilo a tak změnil obnos na „padesát liber“. 
Seděl chvíli, zíraje i na tuto skromnou číslici a uvažuje o ní – a pak 
vyškrtl i tento obnos a napsal prostě: „bude přiměřeně odměněn“.

Slyšel cvaknutí dveří a zdvihl oči.
„Ach – Moya. Zrovna tady sestavuji oznámení o těch tvých per-

lách,“ řekl s úsměvem.
Lady Moye Feltonové bylo dvaadvacet let a byla hezká. Shromáž-

dila ve své obdivuhodné osůbce mnoho z tradičních rodinných 
půvabů svých předků, které se tak zlomyslně vyhnuly jejímu otci. 
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Byla pěkně stavěna, pěkných tvarů a půvabného držení, ač ne vyšší 
než střední velikosti, a její tvář měla jemnou modelaci, úplně felto-
novskou. Umíněná brada, pevná ústa a tmavě šedomodré oči zbyly 
po vymřelých a zmizelých Sedgelech, ale zlatě bronzový vlas byl 
význačně feltonovský.

Když však promluvila, mohl si zlomyslný kritik stěžovati, že 
jejímu hlasu chyběla ona bohatá zvučnost, na kterou rod býval tak 
hrdý. Neboť Feltonové bývali řečníky za oněch dnů, kdy parlament-
ní řeči byly obecenstvem čítány jako literární práce. Moyin hlas byl 
trošku tvrdý a trošku prázdný, a zároveň i trochu nesympatický. 
Lord Flanborough měl důvody ke své chloubě, že jeho dcera je 
„praktická malá žínka“, a alespoň jeden muž mimo jejího otce mohl 
jí dosvědčiti tuto její vlastnost.

„Drahoušku – nemyslíš, že to je trochu směšné – inzerovat?“ 
ptala se dívka.

Posadila se ke stolu naproti němu a vztáhnuvši ruku, otevřela 
stříbrnou schránku a vzala si jednu z otcových cigaret.

„Proč směšné, miláčku?“ ptal se lord Flanborough a něžná slova 
zněla s umíněnou rozmrzelostí. „Ztracené věci byly již často nale-
zeny pomocí inzertních oznámení. Pamatuji se, před léty, když jsem 
byl ještě v City, byl tam jakýsi chlapík jménem Goldberg –“

„Prosím tě, zapomeň na chviličku na city,“ smála se, zapalujíc si 
cigaretu, „a rozpomeň se raději na všechny okolnosti. Předně, měla 
jsem perly, když jsem byla v domě lady Machinstonové. Tančila jsem 
jenom s pořádnými, usedlými lidmi – sirem Ralphem Sapsonem, 
sirem Georgem Felixburnem, s lordem Fethingtonem, majorem 
Aitkensem, a s tím Machinstonových hrozně krásným hochem. 
Ti mi je jistě neukradli. Měla jsem své perly, když jsem odcházela, 
protože jsem je viděla, když jsem si zapínala svůj kožešinový plášť. 
Měla jsem je ve voze, protože jsem si s nimi pohrávala, zrovna nežli 
jsme dojeli domů. Nepamatuji se, že bych je byla snímala s krku – 
ale byla jsem k smrti unavena a sotva si vzpomínám, že jsem vůbec 
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šla do postele. Zcela patrně je ukradla Martinová. Martinová je je-
dinou osobou, která má přístup do mého pokoje a pomáhala mi při 
svlékání. Je to jasné jako slunce.“

Lord Flanborough poklepával si držátkem pera na své veliké 
zuby – zvyk, který byl jeho dceři nad povědění protivný, ačkoli měla 
za dobré, aby při této příležitosti přehlédla tento jeho zlozvyk. Ztrá-
ta drahocenných perel ji polekala – mělyť cenu tří tisíc liber, a lady 
Moya byla jednou z těch osob, které všechno oceňují na základě 
peněz.

„Požádal jsem Scotland Yard, aby nám sem poslali svého nej-
lepšího člověka,“ řekl lord Flanborough s náramnou důležitostí. 
„Kde je Martinová?“

„Zavřena ve svém pokoji. Řekla jsem Fellowsovi, aby si sedl před 
její dveře,“ řekla dívka lehce. A pak se ptala se zájmem: „Kdy přijde 
ten detektiv?“ Lord Flanborough sáhl po telegramu, ležícím na stole.

„Posíláme inspektora Pretherstona,“ četl. „U čerta!“ 
Pohlížel nejistě přes stůl na svoji dceru. 
„Pretherstona,“ opakovala zamyšleně. „Není to zvláštní?“
„Pretherston – hum,“ řekl její otec a hleděl opět na ni.
Čekal-li, že uvidí trochu zmatku nebo znepokojené nevolnosti, 

nějaké zvýšení ruměnce anebo i jen cosi jako nejistý pohled, byl 
upokojen, neboť mu hleděla do očí s pevným klidem – leda že byl 
v jejích očích jakýsi nepřítomný, vzdálený pohled a že se víčka tro-
chu přimhouřila – jakoby v přemýšlení.

Románek byl už pět let starý a chovala-li snad v srdci upo-
mínku naň, bylo to cosi jako něha, jakou mohla jeviti ku příkladu 
i k oblíbené váze ve svém skleníku s porcelánem. Bylo to cosi, co 
bylo občas vyjmouti z kouta a oprášiti. Michal Pretherston byl 
ve všech směrech a se všech hledisk špatnou partií, ačkoliv jeho 
chorý bratranec byl peerem a Michal bude jednou – snad brzy – 
Pretherstonem z Pretherstonu. Ale byl ošklivě chudým a co ještě 
horšího, neměl vůbec nijaké úcty k bohatství, a měl nejurážlivější 
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názory o církvi, společnosti a státu. Opravdu, byl čímsi, co se tak 
silně blížilo anarchistovi, jak jen lord Flanborough kdy mohl čekati 
nebo se báti, že potká.

Jeho ucházení o lady Moyu bylo krátké, ale bouřlivé. Děvče bylo 
uchváceno a dalo svůj slib. Ale ráno nabylo opět svého rozumu 
a uvědomilo si – jak řeklo – že „láska není vším“ a napsalo mu do-
pis o čtrnácti stránkách, ve kterém kategoricky stanovilo a vyložilo 
podmínky k jejich spojení. Nežádalo ničeho, nežli aby opustil všech-
ny své zásady, aby se znovu vrátil ke své protestantské víře a odhad 
toho, co by to stálo, aby byl pretherstonský zámek a dvůr opraven 
a uveden do stavu vhodného k přijetí lady Moye Pretherstonové 
(née Felton).

Na její čtrnáctistránkový dopis Michael odpověděl dopisem o tři-
ceti dvou stránkách – dopisem, jenž byl jednak urážkou, jednak 
obhajobou anarchismu. Nebyl to zamilovaný dopis – bylo to spíše 
cosi mezi pamfletem od Henryho George a pojednáním od Jeana 
Jacquese Rousseaua, prosetým vášnivým dovoláváním jejího žen-
ství a urážlivých narážek na hokynářsky čachrářského ducha jejího 
otce.

„Byl to vždycky hrozně divošský hoch,“ řekl lord Flanborough, 
potřásaje chmurně hlavou. „Myslil jsem, že jsem slyšel, že odejel 
do ciziny.“

„Myslím, že existují i jiní Pretherstonové,“ řekla dívka. „Ale přece, 
je to divné – či není?“

„Cítíš snad trochu…“ počal její otec s nešikovnou nerozhodností.
Usmála se a položila cigaretu na křišťálový popelník.
„Byl naprosto nemožný,“ souhlasila.
Zaznělo lehké zaklepání na dveře a vešla dívka.
Byla oblečena přesně a úpravně v černý šat a její hezkost a pů-

vabnost byla zcela jiného rázu nežli hezkost její zaměstnavatelky – 
neboť lady Moya si dopřávala přepychu, aby měla svoji soukromou 
sekretářku. Měla krásnou tvář, s jakýmsi nádechem tragičnosti 
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v dolů stažených koutcích úst, a její velké, šedé oči zdály se krýti 
celou historii hluboké a divoké starosti a smutku. Ale vpravdě ne-
znala starosti vůbec, a byla-li jaká tragédie v jejím životě, nechala ji 
docela neotřesenou. Její bujný, bohatý vlas byl bohatě hnědý a ruka, 
která tiskla zápisník k jemným ňadrům, byla malá a umělecká. Byla 
o prst větší nežli lady Moya, ale protože nejevila téže vzpřímenosti 
v držení těla, zdála se menší.

„Otče – žádal jsi mne, abych ti půjčila miss Tenbyovou na dnešní 
odpoledne,“ řekla lady Moya, pokývnuvši dívce. „Nevím, budeš-li ji 
ještě potřebovat.“

„Lituji, že se tahle strašlivá věc přihodila, lorde Flanboroughu,“ 
řekla dívka tichým hlasem. „Je to dojista hrozný pocit, věděti, že 
jsme pod jednou střechou se zlodějem.“

Lord Flanborough se usmál v dobré náladě.
„Jsem jist, že dostaneme ty perly zpět,“ řekl. „Nenechte si tím 

trápit hlavu, slečno Tenbyová. Doufám, že se tu cítíte dobře?“
„Velice, lorde Flanboroughu,“ řekla dívka vděčně. „A práce není 

příliš namáhavou – jak?“
Dívka se lehce usmála.
„To není nic! Já se opravdu někdy hrozně stydím sama za sebe. 

Jsem u vás již celý měsíc a vydělala jsem si doopravdy sotva na sůl.“
„To je docela v pořádku,“ odpovědělo jeho lordství s velkou 

blahosklonností. „Byla jste mi vpravdě již velmi platnou a nalezne-
me dosti jiné práce. Byl jsem rád, že jsem vás viděl v neděli v kostele. 
Farář mi řekl, že jste pravidelnou účastnicí bohoslužeb.“

Dívka naklonila hlavu, ale neřekla ničeho. Chvíli čekala a pak na 
slovo zdvořile ji propouštějící opustila pokoj.

„Po čertech hezké děvče, věru,“ řeklo jeho lordství s uspokojením.
„Pracuje dobře a rychle a dovede nádherně předčítat francouz-

sky – měla jsem opravdu štěstí,“ řekla Moya nedbale. „O čem jsme 
to právě mluvili, když vešla? – Ach, ano – o Michalu Pretherstonovi! 
Myslím si –“
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Dveře se otevřely a lokaj oznamoval:
„Inspektor Pretherston, mylorde!“
„Inspektor Michal Pretherston, vy hloupý osle,“ opravoval roz-

mrzelý mladý muž ve dveřích.
Byl to tedy přece jen Michal.
O něco starší – o něco lépe vypadal – o něco rozhodnější – ale 

Michal. Tak bouřlivý a prudký a nezodpovědný, jako kdykoliv před 
tím.

„Zkazil mi úplně můj vstup, Moyo,“ řekl se smíchem, kráčeje 
rychlými kroky k dívce. „Jak se máte po všech těch letech? Tak hezká 
jako kdykoliv před tím – opravdu. – Ach, lord Flanborough! – Vy 
ale vypadáte dobře – četl jsem vaši řeč ve sněmovně lordů o lodní 
otázce – pěkná řeč! Skládal jste si ji sám?“

Moya se tiše zasmála a zachránila, co se mohlo na okamžik státi 
rozpačitou situací, neboť jeho lordství si již upravovalo důstojné 
ohražení proti nápadu, že by bylo možno, aby s někým sdílel au-
torství svých prací.

„Vy jste se nezměnil, Michale,“ řekla, hledíc naň s nepokrytým, 
ale přes to jenom úplně neosobním obdivem. „Ale co u všech všudy 
děláte u policie?“

„Neobyčejně zvláštní,“ mumlal lord Flanborough, a dodal roz-
marně: „A k tomu anarchista.“

„To je dlouhá historie,“ odpovídal Michal. „Vpravdě jsem dosáhl 
svého povýšení ve zvláštním odboru – zpravodajském odboru za-
hraničního ministerstva – a byl jsem pak přesazen k bezpečnostní 
pátrací službě, když jsme chytili tu Callamskou bandu, pevninské 
‚podvodníky s důvěrou‘. Je to hanebné, že, že jsem už inspektorem, 
ne? Ale zásluhy vítězí!“ zasmál se opět a pak se stal náhle vážným. 
„Zapomínám, že jsem tu s úředním úkolem – oč pak jde?“

Lord Flanborough vysvětlil příčinu svého naléhavého volání a na 
tváři Michala Pretherstona objevil se výraz důkladného zklamání.
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„Ubohá drobná krádež,“ řekl s výčitkou. „Myslel jsem, že jde při 
nejmenším o únos Moye nebo něco takového. Nu, povězte mi vše, 
co a jak se přihodilo v noci, kdy jste přišla o své perle.“

Krok za krokem vyprávěla dívka o svých pohybech a o chvílích, 
kdy se přesvědčila, že má perly dosud na hrdle.

„A pak jste tedy přišla do své ložnice,“ řekl Michal. „A co se při-
hodilo tam? Nejprve jste jistě sejmula svůj plášť.“

„Ano,“ přikývla dívka.
„Byla jste veselé mysli, anebo jste byla spíše mrzuta?“
„Záleží na tom?“ ptala se v překvapení.
„Na všem záleží trpělivému a soustavnému úředníku zákona. 

Klíče temperamentní jsou stejně zajímavy a stejně důležity jako 
kterékoliv jiné.“

„Nuže, dobrá. Mám-li říci pravdu, byla jsem spíše mrzuta a hroz-
ně unavena.“

„Svlékla jste si svůj plášť sama, anebo vám ho sňala vaše ko-
morná?“

„Sňala jsem ho sama a zrovna jsem ho pověsila,“ řekla dívka po 
chvilkovém rozpomínání.

Položil několik dalších otázek.
„Nu, a teď se podíváme na naši nešťastnou Martinovou,“ řekl pak. 

„A dovolte, abych vám pověděl, Moyo, že je-li to děvče nevinno, pak 
má proti vám příčinu a právo, aby vás žalovala pro neoprávněné 
věznění.“

„Co tím míníte?“ ptal se lord Flanborough s ostrostí ve hlase. 
„Mám přece dokonalé právo zadržeti každého, o kom mám pode-
zření, že se provinil krádeží.“

„Nemáte o nic více práva, abyste zavřel ženskou do pokoje, 
nežli mám já právo chytit vás a postavit vás na hlavu,“ řekl Michal 
chladně. „Nikdo nemá takového práva bez úředního rozhodnutí. 
A kdyby se ku příkladu stalo, že by se neoprávněně zavřená do-
pustila z rozčilení sebevraždy, znamenalo by to pro vás velmi vážný 
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případ líčení před porotou. – Ale o to teď nejde. Doveďte mne ke 
svému vězni!“

Vězněná byla velmi bledá a uslzená. Byla to žena středních let, 
jež pociťovala svoje položení velmi ostře a jež pronesla ujištění 
o své nevinnosti za vzlykání a pláče, který jí sotva dovolil mluvit.

„Předpokládám, že jste hledala všude,“ ptal se Michal, obraceje 
se k dívce.

„Všude,“ ujišťovala důrazně. „Nechala jsem prohlédnouti každou 
krabici a každičký koutek v pokoji.“

„A což – dejme tomu, že by se šňůra přetrhla – byly by se perly 
všechny rozsypaly?“

„Ne – zůstaly by přece na šňůře, protože byla každá upevněna 
zvlášť. Otec mi je dal jako dar k narozeninám a měl o to velkou péči.“

„Chtěl bych se vsadit na to,“ řekl Michal z nenadání, „že ty perly 
dosud vůbec neopustily tohoto pokoje. Ukažte mi váš šatník.“

Dívčin šatník zabíral celou jednu stěnu její oblékárny a plačící 
Martinová otevřela dveře z růžového dřeva, aby doň mohl na-
hlédnouti.

„Toto je váš kožešinový plášť, myslím,“ řekl Michal. „Prohlédla 
jste jej řádně, když jste přišla na svou ztrátu?“

„Prohlížet plášť!“ zvolala lady Moya v překvapení. „Ovšemže 
nikoli. Proč bych to byla dělala? Co má můj plášť co dělat se ztra-
cenými perlami? Nemá vůbec kapes.“

„Věřím. Ale vím-li vůbec něco o kožešinových pláštích, jaké 
jsou v této sezóně v módě,“ řekl Michal s moudrou tváří, „pak bych 
řekl, že je velmi dobře možno, že tento přepychový plášť má velmi 
mnoho co dělat s vaší ztrátou. Opravdu, drahá Moyo, vaše ztráta se 
tohoto roku již, pokud vím, třikráte opakovala. Ve dvou případech 
byla zavolána policie – v třetím byla majitelka dosti inteligentní, aby 
si svoji ztracenou ozdobu nalezla sama bez pomoci.“

Sňal plášť velmi pečlivě se závěsu i s raménkem a otevřel jej, aby 
ukázal hedvábnou podšívku. A tu, zachyceny na jedné z dlouhých, 
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plochých spon, visely ztracené perle. Dívka vyrazila výkřik radosti 
a sesmekla je se spony.

„Nu tak, zde máte svého zloděje!“ usmál se Michal. „Podivu-
hodné, není-liž pravda? – To jest, co se přihodilo nejen třikráte, 
ale půltuctukráte od té doby, co byly zavedeny tyto ploché háky. 
Vy strhnete plášť s ramen ve špatné náladě, hák se zachytne za 
šňůru, přetrhne ji – vy hodíte plášť rovnou do šatníku, myslíc bůh 
ví nač – a už máte počátek velmi nevysvětlitelné klenotové záhady.“

„Nemohu vám říci, jakou mám radost,“ řeklo děvče. „Michale, vy 
jste zázračný.“

Michal se na ni podíval, ale spolkl odpověď. Místo toho se ob-
rátil k zděšené ženě, která čekala nepovšimnuta, a řekl s vlídným 
úsměvem:

„Lituji, že jste byla pro tuto věc obtěžována, paní Martinová. – Ale 
když tito lidé ztratí velmi drahocenný majetek, pak jsou náchylní 
ztratiti i svoje neméně cenné hlavy. Jsem přesvědčen, že lady Moya 
velmi lituje a že vám poskytne více nežli povinnou náhradu za 
všechno příkoří a za všechnu nesnáz, která vám byla kvůli tomu 
způsobena.“

Dívka naň zírala s hněvivým rozmrzením.
„Ovšem, lituji toho nesmírně,“ řekla chladně.
„Och, mylady,“ zvolala žena horlivě. „Jsem jenom hrozně ráda, že 

jste svoji šňůru opět nalezla. Starost nad tím mne skoro zmohla – 
div jsem nad tím neonemocněla.“

„Můžete si vzíti týdenní dovolenou,“ řekl lord Flanborough 
velkomyslně. „Obstarám vám volný jízdní lístek do Seahamptonu,“ 
dodal.

„Tak vidíte, paní Martinová,“ řekl Michal s tou svou zdvořilou 
tváří, která sotva zakrývala kousavý sarkasm, tak dráždivý pro jeho 
lordstvo, „vaši šlechetní a velkomyslní zaměstnavatelé nenechají 
ani kámen, aby ho neobrátili ve snaze nahraditi vám učiněnou 
křivdu, bez ohledu na to, co je to stojí. A až budete v Seahamptonu, 
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paní Martinová (doufám, že neztratíte druhou zpáteční polovinu 
své jízdenky zdarma), bude vám dovoleno procházeti se po pro-
menádě jako rovná mezi rovnými mezi aristokracií a dýchati týž 
ozón, který je zpravidla stvořen pro lidi vyšší, nežli jste vy. Budete 
se moci volně posaditi na lavičky, z kterých se neplatí, a dívati se 
na proud skvělého života, jenž bude prouditi kolem vás, a uvažujíc 
o šlechetnosti lidí, kteří jsou něco více nežli vy, budete moci doko-
nale oceniti podivuhodně šťastnou náhodu s perlami, která vás tak 
nenadále přivedla do užšího styku s aristokracií Anglie. A v neděli, 
paní Martinová, budete moci jíti do kostela, kde je značný počet 
sedadel rovněž zadarmo, a snad budete dokonce moci i zpívati 
z jednoho zpěvníku společně s některou milostivou a vznešenou 
osobností, která stojí tak vysoko nad vámi, že vás už nikdy více 
nepozná. A vy, spoléhám na vás, budete se modliti s novou hor-
livostí, aby rozhodnutím sněmovny lordů bylo dopřáno božského 
požehnání a vnuknutí.“

„Oh, pane, opravdu, to budu,“ řekla paní Martinová, téměř omá-
mena jeho výmluvností.

Usmál se sotva zakrytým, trpce posměšným úsměvem a vrátil se 
s velmi dopáleným lordem Flanboroughem a s velmi rozhořčenou 
Moyou do knihovny.

„Jaký to hrozný nesmysl jste povídal, Michale,“ řekla dívka 
hněvivě. „Myslím, že to od vás nebylo pěkné, že jste se pokoušel 
poštvati moji služebnou proti mně.“

„Proklatě špatný vkus,“ řekl lord Flanborough. „A vskutku, 
Pretherstone, přišel jste sem jako úředník zákona a ne jako starý 
známý a myslím, že vybočujete z mezí svých povinností, promi-
nete-li mi, že vám to říkám.“

„Staré známosti,“ řekl chladně Michal, bera svůj klobouk a ka-
bát se židle, na kterou je před rozmluvou odložil, „jsou udělány 
schválně k tomu, aby byly zapomenuty. Je to jejich zvláštnost, na 
které je těžko co měnit a která je činí podobny loňským hruškám, 
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když přijde nové léto. – Já jsem se jenom pod dojmem vaší obapolné 
lítostné velkomyslnosti přičinil, abych vštípil do duše vaší otro-
kyně některé mravní zásady, jistě velmi prospěšné pro vás a pro 
společnost.“

„Nepovídejte mi to – jako bych nepoznal váš nemístný sarkas-
mus!“ vrčel lord Flanborough.

„Děti a nižší třídy nikdy nepoznají sarkasmu,“ řekl Michal s ne-
ochvějným úsměvem.

Vztáhl ruku a podával ji lordovi, a jeho lordstvo se cítilo trochu 
zdráhavě nuceným vzíti ji do své chabé pracky.

„Nežli půjdu,“ řekl Michal, „myslím, že bych měl sepsati úplný 
protokol o tomto případu.“

„Nač? Vždyť se nic nestalo!“ namítal lord Flanborough s nelibostí.
„Stalo se, že byl povolán a úředně sem poslán úředník zákona 

a že vyšší úředníci zákona budou chtíti vědět, proč byl volán a co 
pořídil, aby posoudili oprávněnost jeho zavolání, i míru, do jaké 
splnil svoje poslání a do jaké míry splnil oprávněné nároky volate-
lů a jak si počínal vůči nárokům snad neoprávněným. – Víte, moji 
představení jsou velmi chladnokrevní tvorové a mají hrozně úřední 
názory – je to někdy velmi nepohodlné. – Nemáte tu někoho – ně-
jakého tajemníka, jemuž bych mohl diktovati okolnosti případu?“

Moya zatím dospěla do stavu, v němž zbytky její přátelskosti 
k Michalu Pretherstonovi nejenom zhynuly, ale byly úplně spáleny 
v ohni její udušené zlosti a toužila právě tak jako její otec, aby byl 
této trapné rozmluvě už konec.

„Snad bys mohl zazvoniti a zavolati slečnu Tenbyovou,“ řekla po 
chvilce okázalé pomlčky.

Její otec stiskl knoflík a čekající Sibble vešel. 
„Pošlete sem slečnu Tenbyovou,“ řeklo jeho lordství.
„A já doufám, Michale,“ řekla dívka přísně, „že až tu bude slečna 

Tenbyová, nebudete činiti žádných podobných výstředních pozná-
mek, jako jste učinil před Martinovou.“
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„Slečna Tenbyová,“ vložil lord Flanborough, „neuvítala by nijak 
radostně podobné řeči. Je to mladá, dívka s dobrým…“

„Já vím, já vím!“ řekl Michal slavnostně. „Je skvostná a velmi jem-
ná! Dovede napsati na psacím stroji čtyřicet slov za minutu a chodí 
do kostela, vyplňujíc své prázdné chvíle vyšíváním a doprovází vás 
na pianě.“

„Musí to býti báječná věc, býti detektivem,“ řekla lady Moya 
sarkasticky. „Vpravdě však je slečna Tenbyová nejrychlejší typistkou 
na světě.“

Michal se obrátil rychle k ní s podivným pohledem v očích.
„Nejrychlejší typistkou světa?“ opakoval, a všechen humor jako 

by byl vyprchal z jeho tónu. „Zpívá snad?“
Teď bylo na dívce, aby byla udivena.
„Ano, zpívá – velmi krásně.“
„Dává snad přednost italské opeře?“
Teď se dívka hlasitě zasmála.
„Někdo vám o ní vypravoval a vy se teď pokoušíte hráti si na 

tajuplného detektiva,“ řekla pohrdlivě.
Další rozmluva byla přerušena příchodem dívky, která vešla, za-

vřela dveře a šla rovnou k psacímu stroji. Zarazila se a stanula náhle 
uzřevši Michala Pretherstona. Moya viděla toto setkání, viděla, jak 
dívka strnula a jak se její strastiplné oči upřely na detektivovu tvář.

„Jak – Katuše?“ řekl Michal Pretherston měkce. „Dobře, dobře, 
dobře! A pomyslím-li si, že se setkáváme opět za takovéto vznešené 
ochrany!“

Slečna Tenbyová nepromluvila.
„A o jakou pak velikou hru nám jde, co?“ ptal se Michal rozmarně. 

„Které pak krásné hnutí duše vás přivedlo do tohoto vlídného 
domova? A jak se vede plukovníkovi a příteli Gregorimu a našim 
ostatním drahým hochům? Mimochodem – plukovník je teď už asi 
zase venku, že ano, Katuško? Kolik že dostal, tři léta?“

Slečna Tenbyová dosud neodpovídala.
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„Co to má všechno znamenat?“ ptal se lord Flanborough, cítě, že 
nadešel okamžik, kde je na něm, aby uplatnil svoji autoritu. „Znáte 
tuto dámu?“

„Zdali ji znám?“ řekl Michal nadšeně. „Jakže? Já jsem jedním 
z jejích největších obdivovatelů – či nejsem, Katuše?“

Dívčina tvář změkla v úsměv, jenž ukázal pravidelnou čáru jejích 
krásných zubů. A pak promluvila a její hlas zněl mírně a zamlou-
vavě:

„Je to úplně pravda, lorde Flanboroughu,“ řekla pokojně. „Pan 
Pretherston mne zná. Zná také mého strýce, plukovníka Westhange-
ra, a ví, že byl zapleten do velmi vážného skandálu, jenž jej přivedl do 
rukou zákona. A je také úplně známo, že mne pan Pretherston znal 
již, když jsem byla malým dítětem, a že mi tehdy říkal Katuško. Je 
zrovna tak pravda, že se teď pokouším žíti tak, abych zapomněla na 
svá spojení s přestupníky zákona a abych se rehabilitovala ve světě.“

„Hm!“ mumlal lord Flanborough trochu zaraženě. „Velmi chvá-
lyhodné.“

Moya se obrátila rozhořčeně k Michalovi:
„Zdá se mi, že si myslíte, že prokazujete světu bůh ví jakou 

nesmírnou službu, pokoušíte-li se zavléci tuto ubohou dívku dolů 
do stoky tím, že ji odhalujete jejím zaměstnavatelům a snažíte se, 
abyste způsobil, aby byla propuštěna ze slušného zaměstnání.“

„Máte úplně pravdu,“ přiznával Michal beze studu.
„Myslím, že je to opravdu barbarské jednání!“ řekla Moya 

hněvivě.
Nerozhodla se dosud nikterak, jaké kroky učiní vůči tomuto 

odhalení. Vzhledem k její vlastní povaze je velmi možno, že by byla 
„slečna Tenbyová“ dožila jen velmi kratičké doby v její společnosti. 
Ale pro tento okamžik nemohla přece nikterak pominouti příleži-
tost k ukázání své dobrotivosti a křesťanské milosrdnosti. Viděla 
dívčiny prosebné oči a sepjaté ruce a na okamžik cítila upřímné 
slitování pro tuto statečnou dívku, zápasící, aby unikla stejně 
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chapadlům zákona, jako nástrahám zločinu. Na okamžik pocítila 
úplně nesobeckou touhu pomoci někomu jinému nežli sobě.

Jestliže očekávala, že inspektor, Honourable Michael Pretherston – 
neboť tak zněl jeho neobvyklý titul jako šlechtice v policejní službě – 
zakolísá pod jejími výčitkami, byla zklamána. Michal dosud nespustil 
očí s její sekretářky, aniž se zmírnil uštěpačný úsměv v jeho očích. 
Pokynul hlavou na „miss Tenby“.

„Kato,“ řekl, „vy jste doopravdy zázrak. A pomyslím-li, že jste se 
dosud nikdy nedostala do drápů zákona, až teď!“

„Až teď?“ řekla dívka, zdvihnuvši rychle hlavu.
Přikývl.
„Zákon o zamezení zločinu,“ řekl tiše. „Mohu vás sebrati –“ polo-

žil důraz na slovo „mohu“ – „pod obžalobou, že jste si získala za-
městnání na základě padělaných doporučovacích listin, a zároveň 
i, že jste podezřelou osobou.“

Dívka zanechala náhle úplně své pokorné tvářnosti, zdvihla 
hlavu a zasmála se, ukazujíc své skvělé zuby.

„Och, vy Miku!“ posmívala se mu. „Och, vy pochope zákona!“
Její veselí nepotrvalo dlouho, neboť její tvář se okamžitě uklidni-

la a v jejích šedých očích se zablesklo hněvem.
„Jednoho krásného dne budete příliš obratným, inspektore,“ řek-

la trpce. „Viděla jsem lepší lidi, nežli jste vy, a obratnější lidi, nežli 
jste vy, a přece odešli, Michale Pretherstone! – Vy s vaším zákonem 
o zamezení zločinu! S tímhle bubnem na mne nechoďte! Zákon 
nemůže u mne vejíti v platnost, pokud nebudu jednou odsouzena, 
a toho se nikdy nedočkáte, vy surovče!“

„Kato, Kato,“ varoval Michal. „Je zde přítomna dáma!“
Přikývla.
„Myslím, že seberu svých pět švestek,“ řekla. „Nu, nebyl to zde 

zrovna prázdninový výlet!“
„Moje sympatie jsou úplně na vaší straně,“ řekl Michal. „Bylo to 

tu jistě strašlivě nudným po veselých orgiích Zločinecké ulice.“
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„Jest jedna věc, kterou jsem si vždycky přála vědět,“ řekla dívka, 
štípajíc se zamyšleně do spodního rtu.

A náhle udělala krok k psacímu stolu, a lord Flanborough byl 
příliš zaražen, než aby byl s to zaraziti ji v jejím počínání. Beze 
slova vzala se stolu jeho stříbrnou schránku na cigarety, otevřela ji 
a vzala jednu cigaretu.

„Přála jsem si vždycky vědět, jaký druh otravy to kouří tento 
pán,“ řekla.

Pohlédla kriticky na cigaretu a odhodila ji zpět na stůl s po-
suňkem hnusu.

„Zlatá vůně!“ řekla opovržlivě. „Dovedete si to představit, Miku? 
A má sto tisíc ročně!“

„Musíte míti strpení vůči pokleslosti vládnoucích tříd, Kato!“ řekl 
Michal chlácholivě.

Obrátil se a pokynul Moye na pozdrav a vyšel z pokoje, veda se 
se slečnou Tenbyovou pod pažím, a lord Flanborough a jeho dcera 
hleděli na sebe v bezeslovném údivu.
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„Mohla byste udělat jistě něco horšího nežli jít na oběd se mnou,“ 
řekl Michal Pretherston své společnici.

Stál s dívkou venku před Feltonovým zámkem. Postavila svůj 
majetek v malém ručním kufříku na chodník, aby čekala na auto-
drožku.

„Proč bych měla obědvat s vámi?“ ptala se nezdvořile. „Myslila 
jsem, že mne chcete skřípnout!“

„Vaše řeč je příšerně nehezká,“ odpověděl Michal vyčítavě, 
vrtě hlavou. „Nemohu vás skřípnout ve smyslu, které to slovo má 
v hantýrce, a vy to víte. A nemám žádné touhy, abych na vás provedl 
tuto operaci ve smyslu tělesném – a tak bude snad opravdu nej-
lepším, uděláme-li kompromis mezi vaší představou a nemožností 
a půjdete-li se mnou – aspoň k obědu.“

Dívka váhala.
„Ale musíte přece mysliti na moji pověst,“ řekla.
„Myšlenky na vaši pověst ruší mne často v nočním spánku – to 

mi stačí,“ řekl Michal lehce a zavolal autotaxi, jedoucí mimo.
Nalezli malou restauraci v Soho a pojedli svoje prosté jídlo 

v podzemním sklepě, kde byla nedostatečná ventilace vynahrazová-
na záplavou světel.

„Nuže, Katko, rád bych se vás zeptal, v čem záleží vaše nynější 
malá hra,“ řekl Michal. „A potřeboval bych tohoto sdělení, protože 
vím příliš dobře, že nikterak nejde o malou hru.“

„Byla jsem smrtelně polekána tou aférou s těmi perlami,“ řekla 
dívka, nedbajíc jeho otázky. „Byla by to bývala strašlivě hrozná smů-
la, kdyby se okolnosti utvářily jinak a já měla býti zatčena pro kou-
sek, který jsem neprovedla – a to ještě pro tak malicherný kousek!“

„Vidíte, jste mi něco dlužna!“ řekl Michal.
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„Jsem vám dlužna více, nežli vám mohu kdy odplatit,“ řekla dívka 
významně.

„Myslím, že jednoho z těchto krásných dnů nařídíte některému 
ze svých placených soudruhů – Gregorimu nebo plukovníkovi ane-
bo malému Stockmarovi, aby mně způsobil bolestné zranění.“

„Vám!“ řekla dívka opovržlivě. „Jak se tak mýlíte! Kdyby v poli-
cejní službě nebylo lidí, jako jste vy, byli bychom již dávno zničeni. 
Vy jste pro nás jakousi pojišťovnou, a vyplatí se nám to znamenitě, 
že jste na živu a při práci. Copak si myslíte –Zločinecká ulice by 
oblékla smutek v den, kdy byste měl pohřeb.“

„Přece snad ke mně nechcete býti zlou či hrubou?“ ptal se vyčí-
tavě.

Pohlédla naň se skrytou lstivostí pod svými dlouhými brvami 
a oči jí jen hrály veselím.

„Proč myslíte, že jsem vlastně šla k lordu Flanboroughovi?“ ptala 
se.

Potřásl hlavou.
„Věděl bych to ovšem rád – ale ať jsem, čí jsem, když to vím,“ 

přiznal. „Ovšemže jsem poznal, že jde o vás v tu chvíli, když jsem 
slyšel o vašem bleskovém psaní na stroji a o italských písních. – Ale 
poslyšte! Nepokouším se k vám mluviti pro vaše dobro…“

„Ne! Raději ne!“ řekla prostě.
„Ale opravdu se často divívám, proč to a jak to, že dobře vy-

chovaná dívka a velmi hezká dívka – tato fakta znám ze zkušenosti 
a proto nesnesu námitek – proč by měla dávati přednost životu 
darebů…“

„Před tím, aby si vydělala 2–3 libry týdně a aby pracovala od rána 
do noci, aby si je vydělala,“ skončila zaň. „Aby žila svůj život v malém 
pokojíčku v nejhořejším patře činžovních kasáren v Bloomsbury, 
čekajíc ráno, až na ni dojde řada, aby se mohla vykoupat ve společné 
koupelně. Aby se jí ředitelův zástupce dvořil – a vtíral! – Měla jsem 
své zkušenosti s obvyklými povoláními a nelíbí se mi to, Miku!“
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Hleděla mu přímo do očí. Zanechala své masky mělké žvatlavosti 
a své hantýrky. Hlas, jenž teď mluvil, nebyl k rozeznání od hlasu 
velmi distinguované dámy z vyšších kruhů.

„Vidíte, žena se nalézá v docela jiných poměrech nežli muž. Muž 
pracuje, aby se svou prací vyšinul. My máme pracovat, abychom 
se zrovna tak uživily! A žena potřebuje hezké věci – potřebuje 
je, neboť její postavení v životě, a opravdu nejen chování světa 
k ní, ale celé její vlastní chování ke světu závisí cele od stupně 
hezkosti, jejž dosáhla. A ona sama může měřiti svůj zájem o svět 
svými požadavky, které klade na hezkost svoji a svých věcí. – A pak: 
muži vůbec neučiní pro ženskou ničeho zadarmo. Muž půjčí svým 
mužským přátelům peníze a je rád a vděčen, když je dostane řádně 
zpět. Nečeká od nich za to ničeho nežli své peníze, a je radostně 
překvapen, když je dostane. Ale kdybych byla typistkou v kanceláři 
ve městě a vypůjčila si od ředitelova zástupce dvě libry, anebo od 
vrchního účetního, anebo pět liber od některého z majitelů závo-
du, víte dobře, Miku, že bych byla hned na programu k sobotní 
večeři. Kdyby vám kterýkoliv muž půjčil dvě libry a žádal za to 
od vás nejen, abyste mu je vrátil, ale abyste se zřekl všech svých 
nejdražších zásad kvůli této půjčce – kdyby od vás žádal, abyste 
zradil přátele, k nimž jste byl poctivým, a abyste lhal, kde jste byl 
dosud upřímným; abyste zrušil dané slovo, kde jste byl věrným; 
abyste kradl, kde jste byl počestným – vzdal byste se z vděčnosti 
za jeho půjčku všech svých ctihodných pudů, vší cenné víry, vší 
slušnosti?“

Michal neodpověděl. Nemělť, co by řekl. Zaplatil účet a doprovo-
dil dívku k povozu.

„Nebudu cítiti trudu a lítosti kvůli vám,“ řekl. „Užíváte života. 
Žijete. – Ale jednoho dne přijdu a seberu vás. A bude mi to strašlivě 
proti mysli. – Vskočte tam, Katuše!“

Katuše vskočila rozvážně do vozu, pokynula mu rukou na roz-
loučenou a zmizela.
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Michal Pretherston stál plných pět minut na kraji chodníku a roz-
jímal o tom, co mu dívka řekla. Udeřila na velmi citlivou strunu v jeho 
duši, neboť neřekla ničeho, co by nebylo pravdou – a on to věděl.

Šel trochu zasmušile zpět do policejního hlavního stanu – 
a cestou si vzpomněl, že zapomněl napsati svůj protokol. Má jíti 
do Scotland Yardu a napsati jej nazpamět – anebo se má navrátiti 
do nesympatické atmosféry feltonského zámku? Rozhodl se pro 
toto druhé a překvapil lorda Flanborougha při odpoledním podři-
mování. Michal byl pln omluv a byl tak neobvykle uctivým, že jeho 
lordství zapomnělo býti rozmrzelým.

„Moya si vyšla,“ vysvětloval lord.
„Pokusím se, abych to snesl,“ odpověděl Michal, a usadil se 

k lordovu psacímu stolu a hotovil se napsati okolnosti, které vedly 
k tomu, že lord žádal o policejní zakročení. Složil zprávu, osušil ji 
a složiv ji, uložil ji do náprsní kapsy.

„Potřebuji jenom zeptati se vás několik otázek – týkají se Katy – 
či slečny Tenbyové, jak vy jí říkáte. Obávám se, že jsem vámi dnes 
ráno trochu příliš otřásl.“

„Bylo to dojista nemalým překvapením,“ doznával lord Flanbo-
rough opatrně. „Kdo je to, tato Kata? Provedli jsme velmi pečlivou 
prohlídku v celém domě, ale pokud jsme schopni zvěděti, nechybí 
vůbec nic.“

Michal se zasmál.
„Ach, o to jste vůbec nemusili míti starost! Katuše není pleni-

telkou. – Její pravé jméno je Katuše Westhangerová. Říkají jí Kata 
nebo Katuše, a je neteří plukovníka Westhangera. Jejím věkem je 
devatenáct nebo dvacet let – od dětství je vedena, aby považovala svět 
za ústřici, kterou lze rozlousknouti a vypíti. Její matka byla poctivou 
ženou faráře. Její otec byl ničema, jenž byl roku 1889 vykopán z ar-
mády pro přečin proti majetkovým zákonům. Jejím dědem ze strany 
matčiny byl známý, či lépe slavný generál sir Shaun Masserfield, 
jenž býval přednostou v ministerstvu války a jako pensista byl na 
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svém statku sousedem mého bratra v Irsku – a byl největším stra-
tégem, jejž britská armáda kdy znala. Katuše podědila jeho genia, 
ale nenaučila se jeho mravnímu zákoníku. – Její otec zemřel, když 
jí bylo šestnáct, a její strýc, který je větším ničemou, nežli byl její 
otec – rodina Westhangerů má zločinnou tradici a zločinné dějiny, 
sahající s přestávkami na dvě stě let nazpět – doplnil její vzdělání. 
Katuše byla vychována, aby byla zlodějem – ale velkým zlodějem. 
Jest, jak mám za to, vedoucím mozkem nejznamenitější zločinné 
organisace na světě. Všichni členové této bandy byli již chyceni, 
ale nikdy nebylo nejmenšího důkazu nalezeno ani nabídnuto proti 
Katuši. Ona je to, která vymýšlí a vytváří plány k velkým podvodům 
a lupům – a každý z nich je velkolepějším, než byl předešlý – ale ani 
jednou jsme nebyli s to vystopovati zločin až k jejím dveřím. Její lidi 
chytíme, jak se zdá, jenom když ji neuposlechnou.“

„A jak to přijde, že policie –“ počal lord Flanborough.
„Policie, můj drahý Flanboroughu,“ řekl Michal unaveně, „sklá-

dá se z lidských bytostí, kterým jest jednati s lidskými bytostmi. 
Nejsou ani anděli, ani čtenáři myšlenek, ani jasnovidci. A kdyby byli, 
nebylo by jim to nic platno. Zákony této země jsou tak utvořeny, že 
má zločinec vždy asi šest nadějí proti jedné naději svých nepřátel. 
Nezapomeňte, že na konec nejde o chycení, ale o odsouzení. Víme 
dobře, že byla Kata duševně účastna na onom velikém vyloupení 
banky, které vybralo z Holandské banky dva miliony korun. Byla to 
Kata, která vymyslila a zorganisovala současné vyloupení několika 
londýnských klenotníků v červnu minulého roku. Kata je duší Zloči-
necké ulice. Vy této ulice ovšem neznáte, ale jste-li dosti zvědavým, 
zavedu vás jednou do ní – ale varuji vás, že doufáte-li, že vzrušíte 
svoji duši ponurostí společenské spodiny, budete velmi zklamán. 
Je to nejctihodnější ulice v Londýně. Katina důmyslnost je pozo-
ruhodná, její trpělivost neuvěřitelná, její důkladnost neporovna-
telná. A to je zčásti důvodem, proč jsem sem přišel zpět. Potřebuji 
zvědět, proč tady byla a co tu po celou tu dobu dělala.“
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„Jak jsem právě řekl,“ počal lord Flanborough opět.
„Pro všechno na světě, lorde,“ přerušil ho Michal s netrpělivou 

živostí, „nevykládejte mi, že vám nic nechybí! Povídám vám, že by 
se Kata nikdy nedotkla ani špendlíku ve vašem domě. Kata není 
zlodějkou, Kata je generálem, vůdcem, mozkem velkozlodějů! – 
Předně je Kata velmi mohovitou ženou. Proč by se vůbec měla 
nějak zajímat o vaše věci? Jsem zcela přesvědčen, že kdyby měla 
úplnou a zaručeně bezpečnou volnost ve vašem domě, nedotkla by 
se vlastní rukou ničeho – a nepochybuji, že i prostřednictvím svých 
lidí. Nemyslím, že kdyby vás vybrala do dna, nalezla by zde za sto 
liber zboží prodatelného na zlodějském trhu, kde ceny za věcné 
lupy jsou velmi nízké. – Ne, to je vyloučeno. To není příčinou, proč 
sem Kata přišla. Jak dlouho tu byla?“

„Skorem celý měsíc,“ řekl lord Flanborough, trochu rozmrzelý, 
že výsledek jeho vlastního soukromého pátrání neučinil na před-
stavitele Scotland Yardu vůbec nijakého dojmu.

Michal tiše hvízdl.
„Celý měsíc? Toť veliké! – Jaké tu měla zaměstnání? Jaké práce 

konala?“
„Obyčejné tajemnické práce pro Moyu. Přišla se znamenitými 

doporučovacími listinami.“
„Na ty můžeme zapomenouti,“ přerušil ho Michal umíněně. „Pán, 

který je psal, žije v Zločinecké ulici číslo 9 a jmenuje se Millet.“
„Byla přímo zázračnou písařkou na stroji –“ pokračoval lord 

Flanborough, hledaje v mysli všemožné omluvy, proč to, že se ne-
chal oklamati.

„To také vím. Je opravdu, jak pravíte, jednou z nejrychlejších pí-
sařek na stroji na celém světě. A k tomu píše bezvadně a ještě vám 
při tom opraví chyby v diktátu. Opravdu, žádná stránka její výchovy 
nebyla zanedbána. Mluví dokonale pěti jazyky a francouzsky četla 
plynně, když jí bylo devět. – A jaké práce vykonala pro vás samého?“

Lord Flanborough chvíli uvažoval.
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„Opsala mi několik dopisů a zpráv.“
„Jakého druhu zprávy to byly?“
„Zprávy od jihoafrických společností. – Víte, Michale, já jsem si 

dosud podržel v rukou vedení většiny svých starých podniků.“
„Byly velmi důležity – ty zprávy, míním?“
„Ano a ne,“ odvětil lord Flanborough s rozvážnou pomalostí. „Byly 

to toliko zprávy o výnosu a výlohách výroby a o projektovaných 
dopravách a nákladech.“

„A o jakých jiných ještě věcech pracovala?“
„Nechte mne vzpomínat,“ řekl lord.
„Nechávám,“ odpověděl Michal trochu mrzutě. „Ale dovolte, 

abych vám pomohl. Pamatuji-li se správně, míval jste kdysi velmi 
tajný dorozumívací systém pro dopisy a telegramy.“

„To je pravda,“ řekl lord Flanborough. „Ale ten ovšem nedostala 
do rukou.“

„Kde jste ho měl v uschování?“
„Ve svém psacím stolu.“
„Je možno, aby ho uzřela?“
„To je možno; ale je naprosto nemožno a vyloučeno, aby si ho 

byla mohla opsati.“
„Sečtete-li všechny případy dohromady, jak dlouhou dobu byla 

zde ponechána celkem o samotě?“
„To je těžko říci. Ale nejdelší chvíle, po kterou tu byla sama, 

mohla trvati pět minut,“ řeklo jeho lordství po důkladné úvaze.
Michal si hladil bradu v hrsti.
„Přišel jste snad někdy do pracovny a nalezl jste ji napolo omdle-

lou?“ optal se po chvíli.
Lord Flanborough naň pohleděl v překvapeném údivu, až oprav-

du otevřel ústa.
„Řekla vám to?“
Michal zavrtěl hlavou.
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„Ne, neřekla mi ničeho. Ale vaše otázka mi naznačuje, že se to 
asi přihodilo?“

„Je to pozoruhodné, že jste mi položil tuto otázku,“ řeklo jeho 
lordství, potřásajíc hlavou. „Ano, přišel jsem jednoho rána a nalezl 
jsem to ubohé děvče – eh – hm! – to nešťastné děvče, ve stavu úplné-
ho vyčerpání a mdloby.“

„A vyšel jste ven a sehnal jste jí sklenici vody a poslal jste pro 
svoji hospodyni, myslím,“ řekl Michal a jeho oči se leskly.

„Ano, stalo se tak,“ připustil lord.
„Což znamená v zřetelné mluvě,“ usmíval se Michal, „že jste ji pře-

kvapil ve chvíli, kdy prohlížela některé vaše soukromé dokumenty, 
a že zatím co jste venku sháněl vodu a volal o pomoc, ona vrátila to, 
co právě prohlížela, tam, odkud to vzala. – Pohlédněme dále. Obrátila 
snad někdy jindy, když jste vešel k ní, vaši pozornost k nějaké zvlášt-
ní okolnosti, ku příkladu k některému obrazu – ptajíc se naň – nebo 
upozorňujíc, že visí na křivo – nebo na něco, co by mohlo spadnout – 
anebo na něco rozbitého?“ Lord Flanborough hleděl opět užasle.

„Ano – jednou mi ukázala na skleník s porcelánem a ptala se, kdo 
rozbil sklo. Ale nutno říci, že sklo nebylo vůbec rozbité a že byla 
oklamána leskem,“ vysvětloval lord.

„Ale vy jste šel a prohlížel jste sklo.“
„Ovšemže ano.“
„A o to jí šlo. Byl to přesně týž kousek, jako s tím omdlením,“ 

řekl Michal. „Zatím co jste byl obrácen, měla příležitost vrátiti na 
místo dokumenty, které prohlížela a zamknouti zásuvku – byly-li 
v zásuvce. – Nu, a více podobného byste nevěděl?“

„Nevím – nevzpomínám –“
„Nevadí. – Co jen mohlo býti jejím cílem?“
„Přece nechcete říci, že má v plánech oloupiti mne?“ namítalo 

jeho lordství.
„Doufám, že nikoli,“ řekl Michal vážně. „Před myšlenkou, že vy 

byste mohl býti oloupen, couvá každá obraznost.“
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„Poslyšte, nemusil byste býti tak kousavým. Bojím se opravdu, 
že jste dosud neodpustil Moye –“

„Žehnám Moye pokaždé, když si na ni vzpomenu,“ odpověděl Mi-
chal rychle. „Jsem jí upřímně vděčen. Prokázala mi největší službu, 
kterou může lidská bytost prokázati lidské bytosti, když mne od-
mítla. Doufám, že naleznu něco lepšího nežli Moyu. – Jakožto Moyin 
otec pronášíte ovšem uražený a bolestný protest. Ale mluvím ne za 
Moyu, ale za sebe. – Vím, vím! –“ řekl Michal a vyšel s přátelským 
kynutím ruky z pokoje.
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Michal Pretherston byl nazpět ve Scotland Yardu včas, aby zastihl 
svého šéfa, nežli odešel ze své úřadovny.

Komisař T. B. Smith, jehož doporučením děkovala tato mladá ra-
tolest aristokracie za svoje povýšení, nevěděl mu pražádné pomoci.

„Kdybychom Katu zatkli za jakoukoliv záminkou, dojista by to 
nijak nezabránilo, aby kousek, který je v běhu, pokračoval ve svém 
vývoji,“ řekl. „Nemůžeme ji držeti dosti dlouho bez důkazů. Můžete 
býti jist, že zmobilisovala všechny své pomocné síly a že je její malá 
armáda pohotova až na poslední knoflík poslední kamaše. Má se za 
to, že máme nějakého chlapíka, který ji nespouští z očí – ale zdá se, 
že ji ztratil nějak opravdu obratně a důkladně. Je to ale jedno – mám 
opravdu za to, že nelze mnoho získati nějakým hlídáním nad ní, 
protože to ví, že je pozorována a jedná podle toho. Znamená to, že 
je ještě důkladnější – nebo že dělá něco jiného. – Ale mám slovo 
rady pro vás, můj mladý příteli z Hibernie, a ta zní, abyste měl velmi 
dobrý pozor na svůj vlastní drahocenný život. Katuše se vás bojí.“

„Nepůsobila na mne takovým dojmem dnes odpoledne,“ řekl 
Michal Pretherston smutně.

„Katuše je znamenitá v oslňování. Napálit dovede! Nesmíte vů-
bec dáti na to, co mluví anebo jak se dívá. Přijměte radu přítelovu 
a jděte v této věci kupředu s největší možnou opatrností. – Nejsem 
si příliš jist, že jste si dnes odpoledne nepočínal neopatrně a ne-
prozřetelně.“

„To je nemožno – proč?“ řekl Michal uraženě a T. B. Smith se 
zasmál.

„Co jste měl učiniti, bylo, že jste jí neměl poznati, ale že jste ji 
měl podržeti pod dozorem, a jednati v zámku obvyklým policejním 
způsobem a vyslýcháním všech osob.“
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„Jestliže mi můžete naznačiti nějaký způsob, jak jsem mohl za-
brániti, aby ona nepoznala mne a aby nepoznala tu skutečnost, že 
jsem ji ihned poznal – vždyť nebyla nijak přestrojena – pak přiznám, 
že jsem chybil,“ řekl Michal a T. B. Smith mu přisvědčil.

„Máte asi pravdu,“ řekl. „Ale ať je to jak chce, dejte na sebe co 
největší pozor.“

Michal ovšem zapomněl na radu svého představeného skorem 
ihned a strávil svůj večer, prováděje osamělou obhlídku Zločinecké 
ulice.

Zločinecká ulice není zaznamenána na žádném plánu Londýna. 
Ale pohlédnete-li na kterýkoli větší plán Hampsteadského okrsku, 
naleznete v dosti nepravidelné spleti budov na dohození kamenem 
od Heathu podivnou vejcovku, která je nápadna na plánu nejenom 
svou vlastní souměrností, ale i půvabnými čarami ulic, které od ní 
vyzařují různými směry.

To jsou Amberscombské zahrady.
Střed této vejcovky je zabrán čtyřmi domy – čísly 2, 4, 6 a 8. Se-

verní strana zahrad je zabrána pěti domy, čísly 1, 3, 5, 7 a 9.
Do Amberscombských zahrad ústí ze severu tři ulice, z nichž 

první (ústící do vejcovky mezi číslem 1 a 3) se jmenuje Přístup. 
Druhá ulice, ústící mezi číslem 5 a 7, je Bethburnská třída. Třetí, 
mezi číslem 7 a 9, je Coleburnská třída. – Na jižní straně vejcovky je 
uspořádání ulic velmi podobné. – Původně byl střed zahrad zasta-
ven devíti domy, ale tyto byly zbořeny od majetníků oněch zbylých 
čtyř čísel uprostřed a na jejich místě byl od majitelů pozemku zřízen 
soukromý sad, společný všem čtyřem domům, z něhož ke každému 
domu patří kus vlastní zahrádky, mimo společný sad. Takže na jižní 
straně středního oválu nebylo žádných domů, ale jenom pevná zeď, 
proražená v pravidelných mezerách prostými zahradními dveřmi, 
které tvořily tak obvyklý rys londýnských předměstských sídel.

Vpravdě je široká cesta na jih i na sever města celá Ambers-
combskými zahradami, ale vejcovka, která se prohýbá k severu, 
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byla v době tohoto příběhu známa policii jako „Zločinecká ulice“. 
A v toto označení bylo zahrnuto všech devět domů po obou stranách 
severní křivky.

Číslo 1, nejskromnější ze všech těchto budov, bylo obydleno dok-
torem Philipem Garronem, americkým praktikem, který konal časté 
návštěvy za Atlantickým oceánem a vracel se, aby pokaždé uložil 
velmi pěkný výtěžek své cesty v místní odbočce Banky pro Lon-
dýn a Západní hrabství. Doktor Garron děkoval za svůj znamenitý 
finanční úspěch známé vznešené domýšlivosti všech pasažérů, 
plujících přes oceán, kteří jsou vesměs přesvědčeni, že vyhlášky, 
tak nápadně vyvěšené ve všech kuřáckých pokojích na všech lodích, 
varující, aby cestující nehráli v karty s nikým neznámým, s kterým 
se seznámili teprve na lodi, jsou určeny pro kdekoho, jenom ne pro 
jejich vlastní osobu. –

Číslo 3, velmi hezký dům, zarostlý planou čili psí révou a zvlášť 
rozkošný za letní i podzimní doby, se svými bílými okenními 
rámy a střízlivě rudou omítkou, byl městským bydlištěm pana 
Cunninghama, který podle všeho neměl kromě svého příjmení 
žádného křestního nebo jiného jména. Svým důvěrným přátelům 
byl znám jakožto Mush, kteréhožto jména význam je velmi nejasný. 
Pan Cunningham označoval se jakožto „neodvislý soukromník“, což 
znamenalo dle pravdy jenom tolik, že byl úplně neodvislým ode 
všech organisovaných společenských nutností a cest k vydělávání 
živobytí a že měl svoje soukromé cesty. V jistém smyslu byl nej-
známějším z celé této znamenité osady, neboť Mush si odseděl dvě 
léta v trestnici, jeden rok v Anglii a jeden na pevnině ve Francii. 
Měl pověst, že je schopen vyříznouti otvor do ocelových pokladen 
s větší rychlostí nežli kterýkoliv jiný gentleman, konkurující v jeho 
povolání, a praví se, a to nejspíše zcela oprávněně, že velmi zdoko-
nalil proces tavení a spájení kovů kyslíko-vodíkovou dmuchavkou 
tím, že zavedl kterýsi nový prvek, jenž práci zkracoval na polovinu.
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Vlastníkem domu čísla 5 byl pán velmi dobrodušného a srdečné-
ho vzezření, a velmi dobrotivý k chudým. Byl nazýván biskupem – 
od svých přátel i nepřátel. Jeho pravé jméno bylo Brown, a byl již 
účasten na větším počtu a znamenitějších bankovních podvodů 
nežli kterýkoliv jiný z osadníků, ačkoli měl posud proti sobě jenom 
jediné odsouzení, a to bylo poměrně jenom bleší bodnutí devíti 
měsíců těžkého žaláře.

Majitel čísla 7 byl znám jako „Pan Colling Jacques, civilní 
inženýr“, ve všech místních adresářích. Úřední policejní seznam 
poznamenával, že byl znamenitým střelcem z pistole a připojoval 
v závorce, že za jediné příležitosti, kdy byl opravdu zatčen ve spo-
jení s vyloupením Holandské banky, nebyla u něho nalezena žádná 
zbraň. Mimo to bylo připojeno, že proti němu nebylo rozsudku 
v Anglii, ačkoliv i on viděl vnitro jednoho francouzského vězení.

Číslo 9 bylo průvodčím cizinců ukazováno zvědavcům a honcům 
za senzací s jistou místní pýchou jakožto domov Milleta, padělatele, 
který při jedné příležitosti dostal patnáct let, z nichž si však odseděl 
jenom dvě, protože byl po této době propuštěn činem milosti ze 
strany úřadů, což mu vyneslo jakousi neoblíbenost ze strany jeho 
soudruhů a pověst, že nebyl beze spojení s následujícím zatčením 
několika svých bývalých spolčenců. Domněnka zněla, že se pan 
Millet stal udavačem a korunním svědkem, aby se osvobodil.

Na oválové straně ulice, v čísle 2, žil pan H. Mulbery, ctihodný 
a dokonale metodický pán, který odcházel do své malé kanceláře 
v Chancery Lane každého jitra svého žití o 9. hodině 15 minutách 
ráno a vracel se přesně o 5. hodině 30 minutách odpoledne, den 
ze dne, rok od roku. Mulbery byl pisatelem žebravých dopisů ve 
velkém, a vpravdě velkolepém měřítku. Měl obdivuhodný literární 
sloh, který jen velmi zřídka zklamal, aby nevylákal potřebný pří-
spěvek, o nějž prosil.

V čísle 4, mnohem větším to domě – vskutku druhém co do 
velikosti v Zločinecké ulici – sídlil „Seňor Gregori, učitel jazyků“. 
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Na neštěstí naučil ve své vzrušivé kariéře různé lidi i jiným věcem 
nežli španělštině. Ku příkladu naučil Chilskou Banku skromnému 
poznání, že jejich „nepadělatelné“ bankovky, které, jak se Chile chlu-
bilo, vzdorovaly veškerým pokusům o fotografování a reprodukci, 
mohou býti vydávány po stovkách a po tisících exemplářů, a že 
šest barev, v nichž byl vytištěn ještě zlatý pás, neskýtalo žádných 
nepřekonatelných obtíží obratnému odborníku s uměleckým okem 
a se smyslem pro barvy.

V čísle 8 žili dva bratři, Thomas a Francis Stockmarové, původem 
z Rakouska, kteří byli označováni za politické uprchlíky, ale kteří 
nade všechnu pochybnost byli zločinci obzvláště nebezpečného 
druhu. Stocmarové byli zakyslí mužové velmi bledých tváří s krát-
kými ježatými vlasy a byli dojista nejméně representativními ze 
všech členů této kolonie.

Číslo 6 jsme si ponechali na konec, neboť to byl nejdůležitější ze 
všech domů v Zločinecké ulici. Byl o patro vyšší nežli ostatní domy, 
a stavěn prostě a masivně beze všech pokusů o krásu. Povídá se, 
že třetí patro sestávalo z jediného prostorného sálu, a že z jeho 
četných oken bylo možno ovládati nejenom příchody od severní 
strany zahrady, ale i z jihu. Bylo dokonce naznačováno, že v případě 
potřeby bylo by lze proměnit celý dům v pevnost, z jejíhož třetího 
patra by bylo možno klásti poslední zoufalý odpor. Tak vypadalo 
číslo 6, obydlí plukovníka Westhangera a jeho skvělé neteře.

Michal Pretherston nebyl v Zločinecké ulici cizincem. Vykonal 
v těchto místech velmi mnoho návštěv a bylo to na jeho popud, že 
silnice skrze Amberscombské zahrady byla jednoho dne rozkopána 
městskými zřízenci a že byl objeven pozoruhodný podzemní prů-
chod, který spojoval jednu stranu ulice s druhou. Podzemní chodba 
vedla od letohrádku v zahradách vejcovky ke konírně čísla 3.

Osadníci však přísahali neochvějně, že jim nebylo vůbec ničeho 
známo o tom, že by tu nějaká taková chodba vůbec byla, a že zce-
la jistě tu jest již o mnoho let dříve, nežli oni přišli do této ulice. 
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Civilní inženýr, pan Colling Jacques, ukázal okresnímu geometru, 
že už sama povaha této chodby naznačuje, že to je nějaká odvod-
ňovací stoka k odvádění přívalové vody, která byla založena a pak 
zapomenuta dávným objednatelem. Anebo že snad byla vykopána 
z nějakého nedorozumění a že objednatel byl pak příliš líný anebo 
příliš stísněn, aby ji opět zasypal. Bylo mnoho jiných vysvětlení, ale 
žádné se nejevilo příliš přijatelným.

Michal prošel onou částí ulice, skrze kterou podzemní chodba 
vedla, a myslil si, kde že asi vede chodba nová – neboť nikterak 
nepochyboval, že tu již zase někde taková nová chodba je.

Noc se skláněla a jídelna Dra. Philipa Garrona zářila jasem svě-
tel. Dům pana Mulberyho po pravé straně byl mnohem skromněji 
osvětlen. Dům pana Cunninghama byl úplně ve tmě a rovněž dům 
páně „biskupův“. Bylo světlo v ložnici čísla 7, ale číslo 6 bylo opět 
temné, a číslo 8 rovněž.

Uzřel pana Milleta, jenž kouřil, stoje u vrátek své zahrady, a pře-
šel přes cestu k němu, neboť si všiml, že bystrooký pán již pozoroval 
jeho přítomnost. Millet, kvetoucí pán se srdečným, skorem protivně 
překypujícím chováním, pozdravil ho přátelským pokývnutím.

„Dobrý večer, pane Pretherstone,“ řekl vlídně. „Doufám, že nám 
nepřinášíte žádnou mrzutost?“

Michal se opřel o horní trámec zahradní branky a potřásl hlavou.
„Za mrzutostí bych jistě nepřišel sem –“ odpověděl úsměvně. 

„Toto je nejpočestnější místo v Londýně, kde jsou zákony chovány 
ve zvlášť pečlivé uctivosti.“

Pan Millet si povzdychl a zamumlal cosi o neštěstích, které 
nechodí po horách, ale po lidech, a dodal zbožnou průpovídku 
s přáním, že by rád zapomněl na minulost a skončil své dny v oné 
bezpečnosti a pokoji, který nikdy není údělem stoupenců hříchu.

„Velmi chvalitebno,“ řekl Michal zdvořile. „A jak se vede našim 
ostatním dobrým sousedům? Pomýšlel jsem na to, že si tu sám 
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najmu nebo koupím dům – je tu tak mírné a jemné okolí. – Mimo-
chodem,“ dodal nevinně, „nevíte o žádném, jenž by byl k najmutí?“

Pan Millet zavrtěl hlavou.
„Já tu žiji docela osaměle,“ řekl, „a sotva vím, kdo okolo mě chodí. 

Máte-li však opravdu vážné přání žíti v tomto okolí, mohl bych vám 
přenechati dva pokoje ve svém vlastním domě. Bylo by mi velikou 
ctí býti vaším hostitelem nebo domácím pánem – dle vaší libosti, 
pane Pretherstone.“

„A jak se daří Katušce?“ ptal se Michal, pomíjeje nabídku.
„Katuši?“ ptal se udivený pan Millet. „Ach – vy máte na mysli 

slečnu Katu Westhangerovou? – Neviděl jsem ji už po několik dní – 
tuším, že jsem ji naposledy viděl v úterý odpoledne.“

„Ano, ve 2 hodiny 30 minut odpoledne,“ posmíval se Michal. 
„Měla modré šaty s bílými tečkami a zelený klobouk s pštrosím 
perem. Pamatujete se na to tak přesně, protože upustila kabelku 
a vy jste schválně přešel ulici, abyste jí ji zdvihl. – Není potřebí, 
abyste se pouštěl do výroby nějakých alibi, Millete. Nemám pro tu 
chvíli ničeho proti Katuši.“

Pan Millet se tiše zasmál.
„Máte rád žerty, pane Pretherstone,“ řekl.
„Mám,“ odpověděl Michal s ponurým důrazem. „Ale některé se 

vyvíjejí velmi pomalu – za to ovšem tím jistěji. – Neviděl jsem už 
také dlouho Stockmary.“

„Já jich nevídám vůbec,“ chvátal prohlásiti pan Millet. „Mám 
velmi málo styků s cizinci vůbec. Ať máte proti mně cokoliv, pane 
Pretherstone, jsem přece opravdovým a upřímným vlastencem. 
Jsem hrdým na to, že jsem Angličanem a nemám nijaké náklonnosti 
k cizincům – a už asi nikdy se v tom nezměním.“

„Vaše vlastenectví vám činí čest, Millete,“ řekl detektiv suše, chys-
taje se jíti dále. „Přál bych si, abyste byl tak patriotickým, abyste mi po-
věděl, o jakou hru jde právě teď – chtěl bych ji pro vlast vyhráti.“ Snížil 
hlas. „Znáte vše, co se tady děje, a mohl byste si tak trochu prospět.“
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„Kdybych vůbec něco věděl, pověděl bych vám to s největší 
ochotou a okamžitě, pane Pretherstone,“ odpověděl pan Millet 
s dokonalou vážností. „Ale jsem tu, abych tak řekl, jakoby zahrabán 
mimo svět. Nikdo se mne na nic neptá, nikdo se se mnou o ničem 
neradí – a já jsem jenom příliš rád, že je tomu tak. Přeji si, abych byl 
nechán na pokoji a mohl zapomenouti na minulost.“

„Tohleto všechno žvanění o hodném chlapečku si můžete po-
druhé odpustit, strýčku Tome,“ řekl Michal hrubě.

Jiné oči zíraly na Michala, z pozadí za záclonami, skrze nevidi-
telné průhledy. Tucet párů očí jej sledoval, jak konal svoji procházku 
Zločineckou ulicí.

Plukovník Westhanger, vysoký šedivý muž, stál v onom velikém 
pokoji v třetím patře, ruce složeny za zády, s hlavou skloněnou na 
prsa, a sledoval každý detektivův pohyb. Gregori, hezký a pružný, 
stál vedle něho a ukrýval zář své cigarety pozorně v misce své dlaně.

„Colonel mio,“ řekl jemně, „dal bych velmi mnoho za příleži-
tost, abych mohl potkati tohoto gentlemana v pěkném tmavém 
průchodu – jako třeba v jednom z oněch starých domů Harrisona 
Ainswortha, které jsou tak prozřetelně vystavěny nad řekou.“

„Dočkáte se vyplnění svého malého přání jednoho z těchto dnů,“ 
řekl plukovník bručivě. „Nemám rád toho chlapa. Není z obyčejného 
druhu policistů. Jsou všichni dosti zlí – ale tenhle chlapík ví příliš 
mnoho.“

Zakroutil si svůj bílý knír, potřásl prudce hlavou a odvrátil se od 
okna, když se Michal rozloučil s Milletem padělatelem.

„Hlídejte ho z druhé strany,“ řekl, „a pošlete jednoho z hochů ven, 
aby ho sledovali.“

Sestoupil po schodech, krytých tlustým kobercem, do prvního 
patra, kde byly obývací pokoje. Společenský pokoj, do kterého 
vstoupil, byl krásně zařízený salon, a dívka, která seděla u piana, 
přebíhajíc štíhlými prsty po klávesách, zdvihla při jeho vstupu 
hlavu.
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4

„Kam šel?“ ptala se.
„Šel k Milletovi,“ odpověděl plukovník, vrhnuv sebou na pohovku 

a okusuje špičku svého doutníku. „Divím se, co u čerta má zas 
v kotrbě.“

Kata Westhangerová se lehce ušklíbla.
„Nemůžeš nikdy říci, zdali pohlíží na svoji povinnost jako na 

svou zábavu anebo jako na povinnost,“ řekla. „Mám za to, že prostě 
jenom obnovuje známost se Zločineckou ulicí.“

„Neužívej těch slov,“ osopil se její strýc.
„Proč pak bych neměla mluvit zřetelně?“ ptala se chladně. „Stáváš 

se nervosním. Proč?“
„Nejsem nervosní,“ odpíral zbytečně hlasitě. „Ale myslím, že 

stárnu, a celá tahle věc je tak veliká – je skorem příliš veliká na mne, 
a kdybych zaujímal ještě postavení, které jsem měl před několika 
lety, myslím, že bych toho nechal. Ostatně jsme už nadělali pěkné 
peníze, a mohli bychom docela dobře všichni žíti jenom, abychom 
jich užili.“

Obrátila se k pianu a přehrávala na něm tiše, stisknuvši tlumicí 
pedál.

„Nevíš nic veselejšího nežli tuhle toho pochmurného Griega?“ 
bručel její strýc.

„Jsou to nervy, ovšem, určitě. Je mi tě opravdu líto!“ A vstala 
a zavřela piano s ranou, při které plukovník div nevyskočil do výše.

„Nevím, co učiniti s Michalem,“ rozmýšlela. 
„Gregori by věděl rozluštění,“ nadhodil plukovník mrzutě.
„Podříznout mu hrdlo, vím,“ řekla dívka chladně. „Je to naštěstí 

Gregori. Je tak hrozně plný obraznosti, tak primitivně hrozný ve 
své představě. Nedovedu si představiti, že by byl kdy komu podřízl 
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hrdlo, ale myslím, že si představuje, že to patří ke slunné jižní povaze, 
když tak mluví. Ne, Colonel mio,“ opičila se, „zdrželi jsme se posud 
všeho vraždění a myslím, že raději zůstaneme na bezpečném břehu. 
Zvlášť vůči policii. Je něco jiného míti proti sobě zákon a něco jiného 
míti proti sobě postrašené a pomstou hořící lidi, kteří vědí, že proti 
ráně potmě zezadu je nejlepší obranou také rána – a včas! Ne! Moje 
teorie srovnávají se s teoriemi Michalovými. Četla jsem jeden jeho 
článek v nějakém socialistickém listě nedávno, jednalo to o právu 
na život. Nevěřím v zabíjení lidí. Věřím v pouštění žilou těm, kdo by 
už dostali mrtvici z nadbytku peněz, kterých mají příliš – a vlastně, 
když to vezmu kolem a kolem, nevím ani, zdali věřím i v to.“

„Co tím myslíš?“ Plukovník ji pozoroval zkoumavě pod svým 
huňatým obočím.

Pokrčila rameny.
„Myslím,“ řekla pomalu, „že vůbec nikdy nevím, zdali moje ná-

zory jsou opravdu mými názory, nebo zdali to vpravdě nejsou tvoje 
názory, které já pouze odrážím do světa jako zrcadlo. Víš, strýče, 
jsem dosud trochu příliš mladá, ale mám logickou hlavu, a moje lo-
gická hlava mi povídá, že žádné děvče nemůže míti dokonale hotové 
a zralé názory v devatenácti letech – ne své vlastní, z vlastní hlavy, 
míním. Snad že, až mi bude dvacet pět, budu na tebe hleděti jako na 
hrozného člověka a na všechno tohle –“ rozhodila rukama – „jako 
na cosi, nač možno mysliti toliko s chvěním mrazení v zádech.“

„Prozatím však,“ řekl její strýc prakticky, „jsi slečna Ali Baba, 
vrchní stratég naší malé armády, a při tom jsi velmi náročnou mla-
dou dámou. Mimochodem, Gregori začíná kopat.“

„O to! V Gregorim je ztracen velkolepý centreforward,“ usmála 
se dívka. „A copak zas rozdovádělo nohy tohoto daga?“

„Pst, pst, dítě,“ varoval ji strýc. „Náš obdivuhodný přítel je nahoře 
ve velkém sále, a pak hlavně to vůbec nejde, mluviti neuctivě o svých 
zločineckých společnících. V našem povolání je jistá obřadná chou-
lostivost, které by sis měla připomenout.“
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„Jak podivně to zní,“ řekla dívka a sepjala ruce kolem zdviženého 
kolena. „Víš, strýče, já vůbec nejsem schopna mysliti počestně. Už 
hned jak jsem byla takhle veliká –“ vztáhla ruku na metr od podlahy 
před sebou, „ba dřív ještě snad – neznala jsem žádné touhy, abych 
si cokoliv, čeho se mi chtělo, opatřila jinak, nežli že si to vezmu od 
někoho jiného. Ve škole v Lausannu, nežli jsem se vrátila do Irska, 
zdálo se mi, že jsem mezi samými podivíny – a, opravdu, ačkoliv 
jsi mne varoval, myslila jsem, že jsou všichni blázny. Otcové jich 
však nadělali peníze v obchodě, což se mi odjakživa zdálo býti 
zdlouhavou formou krádeže, dovolenou zákonitě. Představ si tu 
strašlivou jednotvárnost pracovat vytrvale den ze dne, beze všech 
dobrodružství a příhod, vyjma umělý a padělaný vzruch v divadle 
a mimo dobrodružství, která zažiješ na cestě domů.“

„Nevěděl jsem ani, že existuje tento druh dobrodružství,“ řekl 
plukovník, kroutě si svůj tenký knír a vdechuje labužnicky se za-
vřenýma očima vonný dým svého doutníku.

„Oh, ano,“ ujišťovala dívka. „Potkáš všechny možné muže, kteří 
zdvihají klobouky a říkají: ‚Dobrý večer, slečno,‘ anebo ‚Neznáme 
se odněkud?‘ Myslím, že nikdy nedovedli říci více,“ uvažovala za-
myšleně, „všichni patří buď do školy ‚Dobrovečerníků‘, anebo do 
školy ‚Odkudjávásznám?‘ A všichni chtějí vědět, nejdete-li náhodou 
jejich cestou.“

„A copak se stane potom?“ ptal se pobavený plukovník, vyndav 
doutník pečlivě z úst, aby se mohl klidně smáti bez obavy, že po-
škodí hladce se hromadící popel.

„O tom mám jenom jednu jedinou zkušenost,“ řekla Kata. „Byl 
to mladý muž se strašlivě slabošskou bradou. Studoval v obou ško-
lách, neboť jeho ‚Dobrý večer‘ byl sledován otázkou, odkud mě zná, 
a dotazem, jaké mám plány a cíl bezprostředně před sebou. Nechala 
jsem ho jíti se mnou. Očekávala jsem něco hrozně strašlivého, ale 
on mluvil hlavně jen o své matce, a o obtížích, které má, aby dostal 
klíč od domu. Chtěl si mne vzíti pod paží, ale řekla jsem mu, že se to 
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nedělá, a pak navrhl, abych se s ním sešla v neděli. Do té doby jsem 
se dověděla všechno možné o jeho rodině, o jeho matce, a o dívce, 
kterou byl ochoten obětovati, aby mohl pokračovati v naší známosti. 
A také jsem zvěděla, že se jmenuje Ernest a že je nejobratnějším 
mužem v jejich kanceláři.“

„A chtěl tě ovšem políbit, sázím se,“ řekl plukovník.
„Myslím, že chtěl –“ připouštěla dívka, „ale neřekl toho. Vše, co 

ještě řekl krom své rodinné zpovědi, bylo, že doufá, že nebude pršet 
a ptal se, smí-li mně psáti. Řekla jsem mu, že smí, ale na neštěstí 
se mne zapomněl zeptat na moji adresu.“ A náhle odbočila. „Kvůli 
čemu kope Gregori?“

„Ta madridská záležitost nedopadla tak dobře, jako by byla 
měla,“ řekl plukovník, vyhýbaje se jejím zrakům.

Přikývla.
„Vím to. A Gregori z toho viní mne, myslím.“
„Gregori nikdy tebe neviní,“ odpovídal plukovník. „Myslím, že by 

Gregori propíchl každého, kdo by si dovolil říci proti tobě jediné 
slovo.“

„Ne,“ řekla, pokyvujíc uvážlivě, hledíc upřeně na protější stěnu. 
„Madridská aféra dopadla špatně, přes to, že byly plné čtyřicet 
dvě stránky rukopisu, anglicky a španělsky, s nejpodrobněji vy-
pracovanými instrukcemi. Stálo mne to plný měsíc práce, a vše to 
je ztraceno a k tomu větší část ze sta tisíce peset, a to vše jenom 
proto, že páně Gregoriho nenahraditelný oblíbenec, seňor Rahboul-
la, si myslil, že může zdokonaliti moje pokyny, a vstoupil do vlaku 
v Cordově v lehkém šedém šatě, kdy měl nařízeno, aby měl na sobě 
obvyklý černý šat Madriďanů, a kdy mu bylo naléhavě zakázáno, 
aby přijel do Madridu od Toleda. Věděla jsem dobře, že je Cordova 
hlídána spojenou francouzskou a španělskou policií a věděla jsem 
také, že budou na stráži vůči všem cizincům. Pan Rahboulla se učinil 
náramně elegantně nápadným, byl zatčen, a celý řetěz, jejž jsem 
tak pečlivě sestavila, byl roztříštěn. Když se mu konečně podařilo 
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setřepati policii a dostati se do Madridu, bylo muzeum v Prado 
zavíráno již v pět hodin, namístě v šest, a následek této znamenitě 
zdokonalené chytristiky páně Rahboullovy jest, že Velasquez dosud 
visí v obrazárně a my jsme o sto tisíc peset chudší.“

Plukovník vrtěl hlavou.
„Ty jsi obdivuhodné děvče, Kato, a já chci přiznat, že máš úplně 

pravdu. Nebesa! Té trpělivosti, které je potřebí, abys vypracovala 
všechny tyto podrobnosti!“

„Ideálním zločincem je stratég, a ideální zločinec je stratégem,“ 
řekla dívka. „Předvídá každý možný tah nepřítelův a předejde ho. 
Udělá zdánlivý krok na jedné straně a skutečný útok docela jinde. 
Připraví si cestu k ústupu současně s důkladným promyšlením 
čáry postupu. – Stálo mne to šest měsíců, abych získala všechny 
informace, kterých jsem měla potřebí a pana Rahboulla to stálo šest 
minut, aby rozbil celý můj plán.“

Zasmála se.
„Dopadne-li to špatně, odnese to generál,“ řekl. „Před dvěma 

roky Gregori Kopáč zasvětil do našich plánů jednoho dokonale 
spolehlivého Itala – šlo o tu věc s nottinghamským poštovním úřa-
dem. To se zhatilo ovšem také.“

„Přiznávám, že jsi tehdá v tom měla úplně pravdu,“ chvátal plu-
kovník přisvědčiti. „Tolmini to tehdy všecko zpackal.“1

„A když byl chycen, pokoušel se dostati nás do toho všechny,“ 
řekla dívka. „Šel do vězení, maje v mysli dojem, že jsme ho poslali 
do pasti – ačkoliv bylo tomu pitomci nakázáno, že se nikdo nesmí 
poštovních pytlů dotknouti, dokud se noční střída nedostaví do 
služby.“

„Proč se o tom teď rozšiřuješ tak důrazně?“ ptal se plukovník 
zvědavě.

1  Viz Rex versus Tolmini, nottinghamská porota. To byla patrně velká poš-
tovní loupež, která selhala pro ukvapenost jednoho z pachatelů. Pozn. vyd.
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„Protože je Tolmini teď propuštěn z vězení – a bude kopat také,“ 
odpověděla. „Zrovna tak, jako Gregori.“

„Nechte mrtvé, ať pochovávají své mrtvé,“ citoval plukovník. 
„A jak pokračuje nový plán?“

„Je už o mnoho dále, nežli si myslíte. Jest nutno uhladiti ještě 
několik silnic, několik předních stráží přepadnout – trochu ostna-
tého drátu přestřihat –“

„U ďábla,“ zvolal plukovník s obdivem, „tys opravdu měla býti 
vojákem, Kato!“

Opřela se nazad do své lenošky a složila ruce za hlavu, hledíc 
naň pátravě.

„Ty jsi býval kdysi gentlemanem, strýče,“ řekla svým přímým 
způsobem, a plukovník Westhanger se zarděl a zamračil.

„Nu, můj drahý strýče,“ rozkládala dále, „teď už nejsi gentle-
manem podle obecně platného názoru, že?“

„Mám jisté sklony –“ odporoval rozmrzele plukovník. „Čert to 
vezmi, Kato, ty nezacházíš s člověkem zrovna hladce.“

„Já si myslím, že jsi dosud tak trochu gentlemanem,“ řekla dívka 
zamyšleně. „Pouhá skutečnost, že jsi rozmrzelý při náznaku, že už 
jím nejsi, dokazuje, že to v tobě přece jenom je. Co mám na mysli, je 
toto: Bývaly časy, kdy jsi poslouchal jiného řádu a jiného zákoníku; 
kdy jsi myslil, že krásti je velmi hanebnou věcí a loupež se zbraněmi 
že je těžkým zločinem. Býval jsi jistě ve styku s muži, na jejichž slovo 
jsi mohl vzpomínati a kteří by se nikdy nedopustili nečestného 
nebo sprostého činu. S muži, kteří byli hotovi, dáti v bitvě za tebe 
život. A tys jistě velel mužům, kteří měli tytéž názory a kteří trestali 
vojáky, když vykročili z přímé cesty a dopustili se malých zločinů, 
které jsou u porovnání s našimi jako špendlíkové hlavičky proti 
katedrále sv. Pavla.“

„Nepochopuji, jakou můžeš míti příčinu, abys mluvila o minu-
losti,“ řekl plukovník podrážděně. Byl dosud krásnou, mužnou 
postavou, s šedivými kníry, širokých ramen, vysoký a přímých zad, 
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a měl do sebe cosi z toho nevýslovného, co mužové, kteří veleli 
mužům, nikdy neztratí.

„Porovnávám jenom tebe a mne,“ řekla. „Ty máš proti mně tu 
velkou úlohu, že jsi poznal obě stránky. A co chci, jest, abys mi po-
věděl, která je lepší.“

„Která myslíš ty?“ ptal se podezřivě.
Odhodila svoji cigaretu do krbu.
„Já mám za to, že lepší je tato,“ řekla upřímně. „Je velmi příjemná 

a velmi vzrušivá. A všichni tak zvaní dobří a správní lidé, s nimiž 
jsem se dosud setkala, byli tak hrozně hloupě nudní. Myslím, že to 
je proto, že všichni dobří lidé jsou hloupí.“

„Jsou někteří dobří lidé,“ řekl plukovník ctnostně, „kteří jsou 
naopak velmi zajímaví.“

„Ale ne kvůli své dobrosti,“ odvětila dívka rychle. „Setkáš-li se 
s některým velmi populárním dobrým mužem, uvidíš, že jeho po-
pularita spočívá v tom, že je na něm něco, co není úplně dobrým. Sly-
šíš-li někoho mluviti o některém faráři, že je to velmi dobrý chlapík, 
shledáš, že se lidem na něm líbí něco mimo jeho dokonalost. Že 
chodí do Národního sportovního klubu a dívá se na boxování anebo 
jezdí na hony se psy anebo vůbec činí něco, co je notně stranou od 
povinností jeho povolání a od konání jeho svatých a dobrotivých 
věcí. – Ale tys mi neodpověděl. Která stránka je lepší?“

„Kdybych měl svůj život začíti znovu od počátku,“ počal plu-
kovník se svraštělou tváří.

„To je hloupost,“ vpadla dívka chladně. „Nebudeš míti život, abys 
ho počal docela znovu, a tak proč spekulovat o takovém nesmyslu? – 
A kdybys mohl počíti svůj život znovu, nemohl bys ani zužitkovati 
svoje předešlé zkušenosti, protože by ses na ně nepamatoval. Ale 
tys už opravdu žil dvojím životem. Který je lepší?“

„Ty jsi dnes v divné náladě,“ řekl plukovník Westhanger, po-
vstávaje a kráčeje kolem ní ke krbu. „Nemáš v sobě žádné nábožen-
ství anebo něco podobného?“
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„Který je lepší?“ trvala dívka na svém. „Býti svobodným zlodějem 
anebo býti v nudných poutech počestnosti?“

„Pro mír tvé mysli je počestný život lepší,“ řekl plukovník. „Nemáš 
bezesných nocí, žádné duševní úzkosti, které je nutno ukrývati s celou 
svou silou a se vší možnou dovedností při každém zaklepání na dveře, 
žádný strach před policií, žádné obavy nad tím, co přinese zítřejší den.“

„Opravdu?“ Pohlédla naň s výsměšným výrazem. „Počestní 
lidé neznají žádného z těchto trápení? Počestní lidé nemohou ku 
příkladu upadnouti do dluhů a nebojí se nikdy příchodu exeku-
tora? A počestný muž, který začíná šedivět, nemá nikdy žádného 
mrazícího pocitu pokaždé, když naň jeho zaměstnavatel pohlédne 
v zamyšlení?“

Plukovník se obrátil a zavrčel přes rameno:
„Když máš všechny své odpovědi, jak se zdá, už dávno připra-

veny pohotově, zrovna tak, jako svoje plány k činům, pro všechny 
eventuality, opravdu nechápu, proč se namáháš, aby ses ptala mne. 
Jsou ovšem výhody i nevýhody po obou stranách peníze.“

Dívka byla v patrně neklidné náladě a teď náhle vyskočila, šla 
k oknu, otevřela malý čtvercový příklop v okenici a hleděla ven do 
tmící se ulice. Pak přešla ke svému malému psacímu stolu po jedné 
straně krbu, usedla a chvíli psala. A pak stejně náhle odložila pero 
a vstala opět.

„Chystáš se zase položiti novou otázku,“ varoval ji strýc.
„Jenom jednu jedinou,“ prosila.
„Nu tak, spusť,“ bručel nemilostivě.
„Co by se musilo státi, abys zanechal své nynější kariéry a vy-

naložil svoje nepochybné vlohy a schopnosti – jak řekl soudce 
u poroty ubohému drahému panu Mulberymu – k lepším účelům?“

„Zbohatnout,“ odpověděl plukovník pohotově. „Mít pěkně bez-
pečně uloženo dosti, aby mi to zajistilo pěkný pevný příjem. A tu 
opět dovol, Kato, abych ti řekl, že bychom si my dva, ty a já, mohli 
už velmi dobře dovoliti vyraziti –“
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Přerušila ho.
„To jsou čistě hmotné důvody,“ řekla nevrle. „Ale snad něco ji-

ného – etického nebo duchovního?“
„Oh, pitomost,“ zavrčel. „Proč kladeš takové hloupé otázky?“
„Protože mi leží v hlavě, jaké vlivy by snad mohly někdy působiti 

na mne. – Snad mínění ostatních lidí kolem mne? Ne – dbám strašlivě 
málo o to, co oni si myslí. Vím, že jsou většinou velmi dokonalými 
hlupáky. A tak proč by to na mne mělo nějak působit? – Bohatství? 
Ne. Kdybych byla bohatá jako sám Kroesus, pokračovala bych ve své 
hře kvůli té zábavě při tom. – Trest? Ne! Použila bych volného času, 
jejž bych tím získala, abych opravila chyby, které mám a které vedly 
k tomu, že jsem byla odhalena. Bojím se, že jsem nenapravitelná, 
strýčku. V tomto životě je něco, co se mi náramně zamlouvá – a teď 
se půjdu ustrojit.“

„Jdeš ven?“ ptal se plukovník překvapeně.
Přikývla.
„Ale Gregori –“
„Gregori může čekat,“ hodila Katuše hlavou. „A vůbec, Gregori 

mne nudí. Pokouší se neustále o dvoření a dělá zamilovaného.“
„Je to něco obzvláštního?“ ptal se plukovník nedůtklivě.
„Je to obzvláště nudné,“ odpověděla dívka a rozevřela prudce 

dveře – a ustoupila o krok zpět. Gregori, nejzdvořilejší ze všech 
rytířů, stál v uctivé posici ve dveřích a Katuše ho měřila chladným 
pohledem.

„Vy jste naslouchal?“ ptala se.
„Seňorito!“ řekl uraženě.
Zasmála se a vyšla kolem něho. Gregori se díval za ní, jak šla 

vzhůru po schodech, až na zatáčce schodů zmizela jeho zrakům. 
Pak zavřel dveře a šel k plukovníkovi.

„Naše malá přítelkyně je na mne tvrdou,“ řekl. Ale v jeho hlase 
nebylo ani stínu nevole nebo zloby.
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„Je to podivné děvče, Gregori,“ odpověděl plukovník, potřásaje 
hlavou.

„Je to podivné děvče,“ opakoval Gregori. „Podivné, opravdu.“
Hladil si svůj malý černý knírek.
„Nemá mne ráda.“
„A koho má vůbec ráda?“ zavrčel starší muž.
„Vás, myslím,“ usmál se Španěl.
Plukovník hodil nevrle hlavou.
„Opravdu ani sám nevím,“ řekl. „Jaké je to zvrácené postavení!“
Španěl usedl na stolici, kterou dívka opustila.
„Vím, o čem přemýšlíte,“ pokyvoval hlavou. „Před několika léty 

byla poslušným dítětem, hltajícím naše poučení a naše zákony – 
dnes je z ní tyranská velitelka a ovladatelka celé situace.“

Obratně rozbalil a opět sbalil španělskou cigaretu, olízl její okraj, 
slepil ji a hledal v kapse vesty zápalku.

„Je to čistě jenom mozek, naše Katka,“ řekl s obdivem. „Ale její 
srdce – paf!“ Vyfoukl mrak dýmu ke stropu, aby dodal svým slovům 
obrazné důraznosti.

„Její energie je nekonečná a nevyčerpatelná,“ pokračoval po chví-
li. „Někdy si myslím, že je nebezpečná, a pak když se do toho pustím 
a uvážím kolem a kolem všechny okolnosti, je nemožno říci, že by 
nebyla cele naší. Ostatně, její věcí je pouze vypracování plánu. Zod-
povědnost za spáchání přináleží nám. Její plán je vždy tak dokonalý, 
že doň sotva můžete udělat díru, leda schválně. Vypracuje vše do 
posledních podrobností, a na minutu – eh, minutu! Přesně! Naučí 
nás a vyzkouší nás z toho. Nikdy neudělá chybu. Ano, má pravdu. 
Byl to Rabhoulla,“ souhlasil. „A já neměl pravdu, že jsem kopal. Ne-
byla to její vina – nebyla to ani vina nepředvídané náhody – nebyla 
to ani nehoda. Byla to otevřená neposlušnost. – Jak to bylo, jak mne 
nazvala? Centreforward a dago!“ Zasmál se tiše.

„Je velmi mladá,“ řekl plukovník omluvně. „A trochu prudká 
v slovech. Mluví trochu mnoho, myslím.“
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„Hezká ženská nemůže nikdy příliš mnoho mluvit,“ řekl galantně 
Gregori. „Může příliš mnoho myslit a mluvit příliš málo, ale ne 
obráceně. Osoba, která mluví, je jako rozsvícený dům se všemi 
okenicemi dokořán a dveřmi otevřenými – víte, kde jste. – Nuže, 
colonel mio, jak jsme došli daleko s novým plánem?“

Plukovník si přinesl v jedné ruce stolici a v druhé lehký stolek 
k místu, kde Španěl seděl, vytáhl z vnitřní kapsy kabátu svazek 
poznámkových bloků, a za několik minut byli oba muži pohříženi 
do studia nejpozoruhodnějšího, nejvíce překvapujícího, nejvelko-
lepějšího a nejodvážnějšího podniku, jejž Zločinecká ulice kdy 
podnikla.
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5

Sebův klub byl přeplněn. Bylať hodina první večeře či oběda a Sebo 
je nejúčinněji oblíbeným obědvacím klubem. Zde setkávalo se na 
společné půdě vše, co bylo krásného, co bylo elegantního, co bylo 
slavného a skvělého ve společenském světě; na společné půdě vro-
zené a všeobecné touhy, kterou má lidstvo pro bezstarostné pohodlí. 
Vládní ministr seděl se svou společností zrovna v sousedství stolu, 
jemuž předsedala velká revuální herečka. Majitel koně, jenž zvítězil 
v Derby, seděl záda proti zádům se slavným radikálním satyrikem. 
Vydavatel velkého londýnského deníku seděl na straně sálu, a když 
pohlédl přes svůj stůl, mohl jediným pohledem, aniž by pohnul oči-
ma, uzříti krásnou tanečnici z Říšského divadla, královského dvorní-
ho lékaře, peera ze sněmovny lordů a zpěvačku módních písniček.

Veliká jídelna zářila světlem. Malé stoly byly nastavěny tak těs-
ně k sobě, že sotva ponechávaly místa pro číšníky, kteří se zdáli 
míti od Prozřetelnosti jakýsi tajemný dar, že se mohli proplésti 
nejneprostupnějšími místy. Hlučná amerikánská kapela udržovala 
své rytmické pandemonium v jednom rohu sálu, ale nepřehlušila 
zvonivý smích žen a hukot lehkomyslných hovorů.

V malém vestibulu přecházel po mosaikové podlaze velmi 
dlouhý a velmi štíhlý muž s onou okázalou resignací, která tak 
patrně vypráví o nedochvilném hostu. Byl velmi bledě rusovlasý 
a velmi růžový. Jeho výraz byl prázdný, a prázdnost výrazu nebyla 
nikterak umírněna, když si vešrouboval do pravého oka zlatem 
vroubený monokl.

Pak se skleněné dveře rozlétly a mladá dívka přicházela kvapně 
k čekajícímu, podávajíc mu ruku v rukavičce.

„Je mi opravdu strašlivě líto, že jsem se opozdila, Reggie,“ řekla 
s lehkou důvěrností.
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„Kdybyste se opozdila o hodinu nebo o pět hodin anebo o celý 
den, byl bych přece spokojen s čekáním, jen když přece přijdete, 
slečno Flemmingová,“ řekl mladý muž s mírným nadšením.

Usmála se naň oslnivě.
„Nebyla bych děsně uražena, kdybyste mne nazýval Věrou,“ řekla.
Mladý muž zrůžověl ještě o mnoho silněji nežli dosud, zakašlal, 

zakoktal, vjel svým prstem v rukavici za vysoký stojatý límec oko-
lo svého tenkého krku, upustil monokl, zdvihl jej, a učinil to vše 
v průběhu čtyř vteřin, prozrazuje tím svůj zmatek a svoji vděčnost.

„Myslím, že pro mne máte stůl,“ řekla dívka, když se vrátila od 
pultu šatny, kde odložila svůj plášť.

„Ovšem,“ řekl mladý muž, a dodal po okamžitém rozmyšlení: 
„Ovšem.“

Provedl ji s okázalou nápadností skrze spleť stolů, jeho vlastní 
tenká štíhlost mu umožňovala, aby napodobil výkony obratných 
číšníků, a dovedl ji do rohu sálu, kde čekal stůl pokrytý vzácnými 
květinami. Hlavy se obracely, ostré oči upíraly se na mladou dvo-
jici – některé se usmívaly, ačkoli vůči dívce nezračilo se v žádných 
očích nic nežli obdiv anebo chladnokrevné ocenění, podle pozo-
rovatelova pohlaví.

„Reggie Boltover,“ řekl jeden z mladých mužů.
„Kdo je to, Reggie Boltover?“ ptal se jeho společník.
„Lidská bytost, volně spojená s milionem,“ zněl stručný a vý-

stižný popis.
Dívka byla zářivě skvělá. Úsměv sotva vůbec opouštěl její výraz-

nou tvář, a oči, které hleděly plaše vzhůru k jejímu společníku, byly 
plny údivu a radosti.

„A tak tohle tedy je Sebo,“ řekla. „Není to nějaké strašně hrozné 
místo?“

Tvář Reggie Boltovera se stáhla podivně znepokojivým způso-
bem – Reggie se také usmíval.
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„Má drahá slečno – má drahá Věro,“ řekl statečně, „mám vás 
dovésti na nějaké špatné místo? Nuže, ptám se vás, přejete si, abych 
vás dovedl na nějaké špatné místo? Mám? Opravdu?“

Jeho schopnosti k hovoru nebyly nikterak skvělé, ale jeho srdce 
bylo čisté. Nebyl to opravdu nikterak špatný velkoměstský mladík, 
a jeho hlavní špatnost vězela v jeho neochvějné víře, že je prohnaně 
špatným. Setkal se s tou dívkou jedenkráte náhodou. Mnohem 
odvážnější přítel, nežli byl on, a mnohem bližší Reggiovu ideálu 
o prohnanosti, přiměl ho jednou za jeho chabých protestů, aby vešel 
do zadních jevištních dveří divadla, kde se přítel měl setkati s rozto-
milou přítelkyní, aby ji dovedl k večeři. Roztomilá přítelkyně po šle-
chetném, velkomyslně nesobeckém způsobu sboristek, představila 
svoji přítelkyni, Věru Flemmingovou, nově nastouplou příslušnici 
sboristek, a všichni šli k večeři spolu, a Věra byla velmi roztomilou 
k panu Reggiemu Boltoverovi a Reggie Boltover ji žádal, aby s ním 
šla na výlet na venek a měl vážné myšlenky, pro její patrnou jemnou 
vychovanost, že ji představí své matce, což ukazuje, že se Reggie 
Boltover dostal do nebezpečného stadia zamilovanosti. Nebylo 
opravdu nic zlého na Reggiovi Boltoverovi a nic nápadně hrozného 
na tomto podivně navázaném přátelství.

Sboristky jsou pouze děvčaty z obchodu s vyvinutým smyslem 
pro kaviár a broskve. Nejsou o nic většími hříšnicemi nežli jejich 
sestry z téže společenské vrstvy a jediným rozdílem mezi nimi je 
ten, že, ačkoliv jsou vystaveny podobným pokušením, má děvče od 
divadelního sboru širší okruh, z něhož si může svá pokušení vybra-
ti, a kandidáti jsou mnohem representativnější. Děvče z obchodu 
přijme pohostinství kavárny, děvče od divadla jde do exklusivní-
ho restaurantu. Obě mají společnou stravující vášeň – touhu po 
dobrém jídle, za které nejsou nuceny platiti.

Reggie Boltover, který, abychom k němu byli spravedliví, znal kde 
koho, bavil dívku půl hodiny tím, že jí ukazoval celebrity, přítomné 
v sále, a Věru Flemmingovou to zajímalo, aniž by jí to uvádělo v nadšení.



– 64 –

„Byla bych raději, kdybyste mluvil o sobě samém,“ řekla mu. „Jste 
přece o mnoho zajímavějším nežli všichni tito lidé.“

„Oh ne!“ řekl Reggie Boltover a zachechtal se radostně. „Oh ne!“
„Jste – jste opravdu!“ ujišťovala ho vážně.
„Oh, jděte!“ řekl Reggie. „Oh, jděte! Já nejsem zajímavým – oh, 

kdepak! Ne!“
Přiznal se otevřeně, že jeho život byl velmi nezajímavým. Vše, 

co učinil, bylo, že podepsal několik šeků, zaplatil trochu dluhů, 
promluvil s několika lidmi „o věcech“, a – „to máte všechno!“ řekl 
Reggie.

„Musí to býti báječné míti v ruce takovou moc!“ mínila dívka 
zamyšleně. „Ovšem, já pocházím z velmi chudé rodiny. My myslíme 
jenom v šilincích, kde vy myslíte v tisícovkách liber. A je to hrozně 
těžké představiti si, jaké to je, moci nařizovati lidem, aby činili, co 
my chceme, místo abychom dostávali nařízení a dělali, co chtějí jiní.“

Reggie Boltover, který ve svém životě nenařídil nikomu, aby 
něco udělal, a který by se byl neopovážil posuzovati úsudek ne-
spočetných ředitelů a správců, které jeho zvěčnělý otec ustanovil 
za svého žití, myslil si sám, jaké to asi je. On sám často rozjímal 
s trochou chvění o nutnosti, která může jednoho dne nastati, aby 
se uchopil iniciativy ve svých podnicích. Uvědomoval si nejasně, 
že během doby jeho staří zkušení ředitelé pomřou, a spekuloval 
ještě nejasněji o otázce, kdo je potom nahradí. Měl skorem pocit, 
že je možno jíti ke Whiteleyovi anebo do jiné agentury a objednati 
si nové, ale nikdy mu nenapadlo, že by na jeho samovládné slovo 
mohli býti ředitelé a správci a lidé podobného postavení uděláni 
z bláta, anebo že by rozkaz, týkající se jeho podniků, kdyby takový 
rozkaz dal, měl kdy za následek, že by se podle něho v těchto jeho 
jím domněle řízených podnicích řídili, a že by někomu napadlo 
jednati, jak on by nařídil.

„Teda, víte –“ rozběhl se a opravil: „Víte, slečno, já nikdy neříkám 
lidem, co mají dělat. Víte, já jich vůbec nikdy nevidím, leda tu a tam 



– 65 –

příležitostně. Víte, na to mám lidi, aby to činili za mne. Ovšem, 
podávají mi své zprávy – a já mám na to člověka, aby je za mne 
četl, a tak je všechno v pořádku a jenom podepisuji šeky a mluvím 
s několika chlapíky, a – to máte vše.“

Pod vzrušujícím vlivem jejího sympatisujícího zájmu trochu roztál 
a trochu se rozohnil a ukázalo se, že není tak naprosto nekompetent-
ní a bez vlivu a schopností, jak se chtěl jeviti. Ku příkladu věděl, že 
železárny a loděnice, které dosud nesly jméno jeho otce a při něm 
nutně tedy i jméno jeho, jež znělo stejně, „dělaly proklatě veliké 
peníze“ každý rok, a že některé jiné části majetku nevynášely ničeho.

Byl tu jeden majetek, o němž mluvil s velikým rozhořčením, 
ale jenom proto, že jeho otec za svého života mluvil o této věci 
s podobnou prudkostí a trpkostí. Opravdu, zdálo se, že jediným 
rysem, jenž věc trochu napravoval, na Boltoverových cementárnách 
bylo, že tam vůbec nebylo žádného správce ani ředitele a že od-
tamtud proto nepřicházely žádné zprávy. Ve skutečnosti to byla 
opuštěná slupka továrny, zdi a střechy tak hanebně nevýnosné, 
že Boltover senior – teď v nebesích – nařídil posledním svým de-
chem – chtěli-li jste věřiti jeho synu Reggiovi – aby jeho jméno bylo 
vymazáno z úředního označení firmy.

„Víte, byl to špatný cement,“ řekl Reggie. „Vy ovšem víte, jak se 
dělá cement.“

„Ne – ale velmi ráda bych to zvěděla,“ řekla dívka a oči jí zářily. 
„Často jsem na to myslila.“

„Nuže, to máte tak,“ řekl Reggie a hleděl kolem po stole, hledaje 
něco, čím by ilustroval svůj výklad. „Kopete v řece, a vezmete od-
tamtud trochu té věci – a uložíte to do vozu, a pak to hodíte do ohně, 
a vytáhnete to a něco s tím děláte a to máte to celé! To je cement. 
Jenom že náš cement nebyl žádný cement, rozumíte mi? A to jest, 
co tu čertovskou věc dělalo tak hloupou!“

„Jak zajímavé!“ řekla dívka s obdivem. „Tohle si budu vždycky 
pamatovat.“
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„Ovšemže jsme již otevřeli oči,“ řekl Reggie, teď už plně v proudu 
své nejzajímavější životní historie, „a jednoho krásného dne chy-
tíme kavku.“

„Chytíte – co?“ ptala se udiveně.
Reggie se velmi začervenal, ale byl velmi vzrušen a velmi rozra-

dován nad tímto důkazem dívčina jemného vychování.
„Odpusťte mi moji hrubou řeč, slečno – Věro! Míním, že nalez-

neme kupce na tu cementárnu. Jednou bych byl tu prokletou věc 
málem prodal za 10 000 liber, ale v den, kdy celá smlouva měla býti 
podepsána, vzali toho ubohého hocha a odvezli ho do blázince. – 
Ubohý starý kos, neměl to v hlavě v pořádku, víte? Jinak by byl 
nechtěl koupit naši cementárnu. Komické, ne-li?“ –

„Víte,“ řekl pan Reggie Boltover náhle, „když jsem tehdá večer 
přišel k jevištním dveřím, nečekal jsem, že se s vámi setkám.“

Pohlédla naň s nevinným překvapením.
„Nečekal jste toho, opravdu?“ řekla nedůvěřivě, jako by jí tato 

možnost napadla poprvé. A pak řekla rozmyslně: „Vím, že jste toho 
nečekal.“

„Nečekal jsem, že se s vámi setkám,“ opakoval pan Boltover, který, 
když se mu podařilo dostati do moci úplnou větu vlastní konstruk-
ce, držel se jí, dokud jeho tápající mysl nenašla a nezmocnila se 
nějaké jiné. „Ne! Nečekal jsem, že se s vámi setkám. Ne! – Ale jsem 
hrozně rád. Cítím, že to té mladé dámě nebudu moci nikdy oplatiti, 
že nás seznámila.“

Pronesl to s neobvyklým projevem sentimentálnosti.
„Ta mladá dáma“ byla dívčina přítelkyně, sboristka, která v tuto 

chvíli vykládala svému mladému společníku na druhém konci sálu 
ty sporé podrobnosti z Věřina života, které mohla zvěděti v průbě-
hu jejich sedmidenní známosti.

„Věra teď není v naší nynější hře, víte,“ vykládala. „Já vůbec nemys-
lím, že už někdy byla na jevišti. Je to hrozně zelené kůzle. Přicházela 
pozdě na zkoušky a samé takové věci – ale já ji mám hrozně ráda.“
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Usmála se a poklonila se Věře, která se na ni v tuto chvíli dívala.
„Je velmi hezká,“ řekl její druh.
„Ano, že je?“ souhlasilo děvče – a její zájem o novou přítelkyni 

náhle vyprchal.
Ale byl tu kdosi v té přeplněné jídelně, jehož všechny volné 

okamžiky byly vyplněny upřeným pozorováním děvčete a jejího 
společníka. Zavinilo to, že co chvíli přišel do cesty ostatním svým 
druhům číšníkům a přivolalo na jeho hlavu kletby a hromobití 
v neapolštině, sicilštině a nejvybranější hantýrce Montmartru. Byl 
to muž, jenž se po dvě léta vroucně modlil za takovýto okamžik, 
a jeho duše hýřila v divokém vytržení nad touto samým nebem mu 
poslanou příležitostí, v jakou se sotva odvážil doufati.

Jak večer pokračoval, braly na sebe jeho plány určitější tvar. 
O následky dbal pramálo – zde byla jeho příležitost, zde byl jeho 
nepřítel. Příležitost volala – na něm bylo, aby jí využil. Použil prvé-
ho vhodného okamžiku, proklouzl dveřmi pro obsluhu, prošel po 
schodech dolů do přeplněné kuchyně, v tuto chvíli plné zmatenicí 
zvuků, v nichž by se nikdy nevyznal nikdo nezasvěcený, jak byly 
objednávky a rozkazy volány a opakovány nad kouřícími kovový-
mi hrnky a kotlíky a nad rozpálenými talíři a mísami. Prošel skrze 
kuchyni do zásobáren a našel, co hledal, ve velkém sklepení, kde 
pracovali řezníci. Byl to dlouhý a tenký nůž. Čekal, až se řezník 
obrátil zády a uchopiv nůž, vsunul si ho do rukávu, a pomíjeje mlče-
ním otázku vrchního kuchaře, co že hledá, přišel opět do teplého 
ovzduší zářící restaurace.

Nebylo času k maření.
Řezník mohl každou chvíli objeviti jeho krádež a zloděj mohl býti 

odvlečen do místnosti pro obsluhu, aby vysvětlil, proč tak učinil. 
Číšník prošel sálem k místu, kde seděli pan Reginald Boltover a jeho 
krásná společnice.

Reggie myslil, že má ten člověk nějaké poselství pro něj, ale 
Věra, vzhlédnuvši, uzřela mužovu zlou tvář – a pochopila. Napolo 
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se zhroutila a napolo se vrhla za Reginalda Boltovera, když se 
číšníkova ruka kmitla k ní, aby udeřila. Zahlédla na zlomek vteři-
ny zlověstný záblesk nože a zavřela oči. Pak zazněl hlučný lomoz 
zápasu – a ona otevřela oči včas, aby uviděla, jak mstivý číšník letí 
odhozen nazad na podlahu a přesný Michal Pretherston, bez po-
skvrny a elegantní jako vždy, stojí nad ním, drže v ruce jeho nůž 
a prohlížeje jej s jakýmsi zájmem.

Její oko setkalo se s okem inspektorovým a ona se usmála, třeba 
že byl úsměv vynucen, neboť v okamžení, kdy se jí ukláněl, zaslech-
la jeho překvapený posměšek:

„Jak, Katuše!“ zamumlal. „Zdá se, že se s vámi musím setkat 
všude!“



– 69 –

6

„V 9.40 večer 15. t. m. byl jsem v Sebově klubu. Místnost byla plna 
večeřících, a mezi nimi byl i Reginald Boltover, s dívkou, udavší své 
jméno jako slečna Věra Flemmingová, která byla vpravdě Katuší 
Westhangerovou. V 9 hod. 52 minut jakýsi Ital, jménem Emil Tolmi-
ni, zaměstnaný v Sebově klubu jako číšník, pokusil se probodnout 
Katuši Westhangerovou, ale bylo mu zabráněno a on zatčen a odve-
den. V průběhu zápasu, v němž byl odzbrojen, utrpěl lehkou ránu 
na kůži lebky, a bylo mu dovoleno, aby byl doveden do kuchyně, 
aby si dal ošetřiti ránu. Lituji, že mi jest oznámiti, že se mu podařilo 
uprchnouti. Je to trestanec, propuštěný pro dobré chování (zpráva 
číslo P. C. A. / C. C. C. 85943). Je to bývalý společník Zločinecké ulice 
a patrně se chtěl na dívce pomstíti za nějakou křivdu, skutečnou či 
domnělou, která se mu stala.

Nepokusil jsem se nikterak varovati pana Reginalda Boltovera 
o pravém charakteru jeho společnice, ale navštívil jsem potom jeho 
byt v Piccadilly pod záminkou, že chci nabýti zpráv o okolnostech 
útoku a celého tohoto pokusu vraždy, a tak jsem objevil, že byl pan 
Boltover dívce představen v divadle, kde se vydávala za děvče ze 
sboru. Byl to patrně její velmi důkladně založený plán, aby se s ním 
seznámila – za jakým účelem, není dosud jasno.

Je to velmi bohatý člověk, a snad bude v pozdějším průběhu věcí 
nutno jej varovati. Ale pro tu dobu jsem na sebe vzal zodpovědnost, 
že jsem se zdržel tohoto činu.“

Michal Pretherston ukončil raport svým přesným podpisem, 
složil jej a vsunul do úřední obálky, kterou adresoval svému před-
stavenému. Šťastnou náhodou potkal tohoto skvělého muže, jenž 
vcházel do Scotland Yardu v tutéž chvíli, ve kterou on sám z něho 
vycházel.



– 70 –

„Myslím, že jste učinil správně,“ řekl T. B. – jak mu říkali jeho 
lidé – když vyslechl celý případ. „Co je teď asi její hrou? Mám velkou 
chuť ustanovit jednoho muže jen k tomu, aby převzal celý tento 
případ.“

„Svěřte to tedy mně,“ řekl Michal horlivě.
T. B. Smith sešpulil rty.
„Vy jste skoro velkým mužem pro takovouhle věc, Michale,“ řekl. 

„Může se ukázati, že to není docela nic většího nežli malá romance 
obyčejného děvčete od divadla.“

„Katuše není z druhu obyčejných děvčat ani z druhu děvčat od 
divadla,“ namítl Michal. „Je-li to dosti velké pro ni, aby se do toho 
pustila, je to určitě dosti velkým i pro mne. Možná, že až příliš.“

Náčelník chvíli rozmýšlel.
„Dobrá tedy, chcete-li,“ řekl konečně. „Můžete tu věc vzíti do 

rukou. Proveďte to sám, můžete-li, neboť opravdu nemám přeby-
tečných mužů, abych vám je přidal k ruce. Ale zůstaňte ve stálém 
styku se mnou. Pískat na píšťalku by vám mnoho nepomohlo, jestli-
že tito lidé tu budou myslit doopravdy a pustí se do vás.“

Pak opět chvíli váhal.
„Zatrolená Katka!“ řekl. „Myslím, že jste rozeslal všem stanicím 

popis toho prodavače zmrzliny?“
Všichni latinští zločinci byli pro T. B. prodavači zmrzliny.
Michal přikývl.
„Dobře. A tak mnoho štěstí!“ řekl náčelník na rozloučenou. „Ale 

dejte si na sebe velmi dobrý pozor!“
Když mladý muž odešel, kývl T. B. Smith na úředníka, jenž šel mimo.
„Vy jste právě mužem, jejž potřebuji, Barre!“ řekl. „Vezměte si 

pana Pretherstona a nespouštějte ho ani z oka. Můžete si sám vy-
brati svůj doplněk – ale hlašte mi, kdo to je.“

Strážmistr salutoval a chvátal za svým svěřencem.
Michal odešel s lehkým srdcem. Toto byla úloha, jakou měl 

raději nežli cokoliv jiného. Nesdělil svému náčelníku všech svých 



– 71 –

podezření. Katušina hra byla určitě a očitě čímsi velmi velikým. 
Byla vždy letounem na výšky – a teď se jistě rozletěla na výškový 
rekord – tím si byl jist. Byla jistě nějaká spojitost mezi měsícem, jejž 
strávila u lorda Flanborougha a pečlivě připraveným seznámením 
s Reggiem Boltoverem. Když to všechno rozuzlil, usoudil, že se jistě 
seznámila s Boltoverem v době, kdy byla ještě u Flanboroughových. 
Byl považoval za zřejmé, že Katuše u Flanboroughových jako se-
kretářka také bydlila – ale snad že to byl trochu neodůvodněný 
a mylný úsudek. Ukázalo se to, když zavolal nazítří telefonem dům 
lorda Flanborougha a měl chvíli rozmluvy s vrchním správcem 
domu. Mladá dáma, pokud byla ve feltonském paláci, odcházela 
každého dne o čtvrté hodině odpolední.

Krátká rozmluva s ředitelem scény v divadle ukázala, že dívka 
nebyla nikdy přítomna žádné dopolední zkoušce a promeškala 
jedno dopolední představení. Michal byl s to, aby viděl do této části 
plánu dosti jasně. Katuše objevila s pomocí svých zvědů, že má Bol-
tover známého, který má přítelkyni u divadla. A tak šla k divadlu 
s jediným účelem, aby se spřátelila s dívkou, která se stala docela 
bezděky nástrojem, pomocí jehož dosáhla Katuše svého cíle – se-
známení s Reginaldem Boltoverem.

Detektiv ovšem věděl, že to nebyla žádná nahodilá známost. 
S takovou kromobyčejnou přípravou nevycházíme vstříc pouhým 
náhodám. Sledoval Katušin manévr po všech jeho zatáčkách, ob-
chůzkách a kličkách. Odpoledne použil příležitosti, aby navštívil 
Boltovera v jeho kanceláři, jež byla jakýmsi podivným křížencem 
mezi poradnou ředitelstva a budoárem.

Reggiovy teoretické zájmy byly velmi mnohonásobny. Byl dle 
jména hlavou tuctu různých společností a korporací, které jeho 
přičinlivý otec vytvořil k jeho prospěchu. V praxi věděl jen velmi 
málo o všech a docela nic o některých z nich.

„Doufám, že nebyla vaše dáma příliš uděšena,“ řekl Michal s pa-
dělanou úzkostí.
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„Oh ne, ta dáma nebyla poděšena, oh ne,“ řekl Reggie, vrtě prud-
ce hlavou. „Oh bože, vůbec ne! Nebyla poděšena. Ovšem, bylo by to 
něco docela jiného, kdyby byla bývala samotna – ale když byla se 
mnou, pak přirozeně – eh – ona – víte – nebyla samotna.“

„Přirozeně,“ souhlasil Michal.
„Ne, ona nebyla poděšena,“ řekl pan Reginald Boltover. „Opravdu, 

byla velmi chladnokrevná, pozoruhodně chladnokrevná. Neviděl 
jsem nikdy nikoho tak chladnokrevného.“

„Doufám, až ji uvidíte, že jí povíte, že jsem se na ni tázal,“ řekl 
Michal.

„Dojista,“ řekl pan Boltover srdečně. „Dojista! Určitě! Ano! Dojis-
ta jí povím, že jste se tázal. Ovšem.“ A za chvilku dodal: „Až ji opět 
uvidím.“

„Zdála se – prominete-li mi moji všetečnost – míti takový živý 
zájem o všechno, viďte,“ řekl Michal s povzbudivým úsměvem.

„Máte úplně pravdu,“ řekl Reggie horlivě. „Máte úplně pravdu. To 
se na ni právě znamenitě hodí. Zajímá se tolik o všechno!“

„Je to hezké, setkáme-li se s lidmi, kteří mají srdečný zájem 
o naše záležitosti,“ pokračoval Michal bezelstně. „Já se nikdy ne-
mrzím, když se lidé zajímají o mé věci a o to, co dělám – vy ano?“

„Oh, Bože, ne,“ odpověděl pan Boltover poplašeně, jakoby už 
pouhé pomyšlení, že by mohl někdo býti zastrašen, aby se nezajímal 
o jeho osobní záležitosti, působilo ostrou duševní bolest. „Oh, Bože, 
ne! Dojista ne. Vůbec ne, docela!“

„Ovšem,“ usmál se Michal, „nebyla schopna, aby příliš dobře ro-
zuměla všem spletitým složitostem vašich záležitostí a zájmů, pane 
Boltovere – je to všechno tak příliš ohromné a nedozírné.“

„Nu,“ řekl Boltover váhavě, „já nevím. Nejsem si tak docela jist. Je 
to velmi inteligentní mladá dáma. Mluvil jsem s ní zrovna o svých 
obchodech, když se ta strašlivá událost přihodila – a ona byla tak 
chladnokrevná, že pak hned zrovna pokračovala tam, kde jsme pře-
stali – o té příhodě nechtěla ani moc mluvit – jenom o tom druhém. 
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O tom mém obchodě, míním. Myslil jsem si, že je to pozoruhodný 
případ chladnokrevnosti. Povídal jsem o tom dnes jednomu 
z našich ředitelů, a on myslil, že to je velmi pozoruhodný případ 
chladnokrevnosti. Ano, i když jsem ji pak vezl domů, povídala mi 
mnoho o sobě samé a o – věcech. Její dědeček je velmi bohatým 
mužem, finančníkem – nevěděl jsem o tom.“

Michal by byl mohl říci, že i jemu to bylo docela neznámou 
okolností, ale Michal znal příliš dobře okamžik, kdy beztaktní 
vložka do řeči mohla vysušiti proud páně Boltoverovy výmluvnosti.

„Velmi inteligentní dáma, opravdu,“ bloudil pan Boltover ve 
svých myšlenkách. „Ano – vidíte! Mluvil jsem o jejím dědečkovi. Je 
to velmi bohatý člověk. Ona myslila, že by snad mohl převzíti jeden 
z našich majetků z našich rukou. Byl jsem strašlivě překvapen. Při-
rozeně jsem si nemyslil, že by měla nějaké peníze, když je u divadla 
ve sboru – a to všechno. – Doufám, že jsem nebyl nediskrétním –“ 
optal se náhle úzkostlivě a pohlédl Michalovi ulekaně do tváře. „Vy 
jste snad nevěděl, že je u divadla?“

„Oh, ano, věděl jsem to,“ ujistil ho Michal s úsměvem. „Nezradil 
jste ničeho, pane Boltovere.“

„To jsem opravdu hrozně rád,“ oddychl si Reggie. „O čem jsem 
mluvil – ano, o jejím dědečkovi. Ano! Myslím, že bych mu mohl 
prodati jeden svůj majetek. Hrozně nerad se loučím s něčím, co 
máme – my jsme odmítli celou spoustu velmi příznivých nabídek – 
víte – jenom z pouhé sentimentality. Neluč se, víte?“

„Ale snad vám právě na tomto majetku příliš nezáleží?“ nadhodil 
Michal.

„Oh ne! Vůbec ne! Dokonce vůbec ne,“ ujišťoval pan Boltover. 
„Docela ne, žádným způsobem! Ale my se přece neradi s něčím 
rozloučíme. Ovšem, já mluvím mnoho nesmyslu o lidech, kteří 
chtějí kupovat naše závody – já vždycky povídám ten znamenitý 
žert o tom šílenci – ha ha! – Ale doopravdy to není pravda. Ne, není 
to doopravdy pravda, oh, ne!“
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Michalovi se nikdy nedostalo té radosti, aby uslyšel ten znameni-
tý žert o tom šílenci. Co však si velmi přál zvěděti, byly podrobnosti 
o Katušině zamýšlené koupi – ale v této věci měl úplný nezdar. Bylo 
hrozně málo obchodnického na Reginaldu Boltoverovi, ale jedné 
lekci se naučil, a to velmi důkladně. A to bylo umění mlčeti. Jeho 
ctihodný otec míval ve zvyku opakovati mu: „Neotevřeš-li nikdy 
hubu, Reggie, nebude nikdy nikdo vědět, jaký jsi hrozný osel.“ 
A aspoň v obchodě vzal si Reggie tato slova nanejvýš zbožně k srdci.

Co bylo dívčiným cílem?
Michal byl v rozpacích. Bylo dost podivno, že mu nikdy nenapadlo, 

co by se bylo zdálo každému jinému samozřejmým. Anebo jestliže 
mu to napadlo, zavrhl to ihned bez veškerého uvažování. Nehleděl 
na Katuši jako na typ ženy, kterou by bylo vůbec nějak bavilo, aby 
dostala mladého muže k oltáři, byť byl zisk, který by z toho vyplynul, 
jakýkoliv. Katuše hledala vzrušení, a ne peníze. To byla její hra. Se-
tkal se s ní poprvé, když byl ještě na Zvláštním oddělení Zahraniční 
služby, a bylo to nad malou příhodou s depešní kabelou královského 
kurýra, která tajuplně zmizela na cestě přes průliv La Manche, třebas 
že byla upoutána ke kurýrovu zápěstí ocelovým řetízkem. Tehdy se 
s dívkou seznámil poprvé. Zajímal se tehdy o ni, ale jen povrchně, 
protože tehdy dospěl ke trochu ukvapenému úsudku. Bylo to teprve 
později, když byla vylomena ocelová komora „Muranicu“ a dvacet 
pět balíčků diamantů zmizelo uprostřed širého oceánu, a když mu 
bylo svěřeno toto pátrání, které mělo za následek zavření a uvěz-
nění plukovníka Westhangera, že si poprvé utvořil správný úsudek 
o dívčině povaze a ocenil její schopnosti – úsudek, jejž měl později 
příčinu upraviti a doplniti, ale nikdy změniti.

Michal bydlil ve velkém čtverci nájemních domů poblíž Bake-
rovy ulice, kde si vydržoval trochu nákladný byt na policejního 
inspektora. Měl však svůj soukromý příjem, jejž zdědil po babičce 
z matčiny strany, a protože byl mužem prostých chutí a velmi mála 
výstředních potřeb, byl schopen žíti opravdu velmi pohodlně, ano 
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v přepychu. – Došel domů krátce před osmou hodinou večer a byl 
velmi překvapen, když procházeje vstupní síní domu, potkal Besto-
na, svého sluhu, oblečeného do svátečních šatů a odcházejícího 
z domu.

„Hallo, Bestone, kam jdete?“ ptal se překvapeně.
Beston zdvihl ruku vesele ke klobouku.
„Jdu do divadla, pane, a děkuji vám velmi upřímně za ty lístky,“ 

řekl. „Kuchařka odešla už před deseti minutami – já jsem se zdržel 
jenom, abych dal věci ještě trochu do pořádku.“

„Oh – kuchařka odešla už před deseti minutami, opravdu?“ řekl 
Michal. „To je dobré. To je přesnost na ženskou! – Kdy přišly ty 
lístky?“

„Asi před hodinou, pane, přinesl je listonoš. Bylo to od vás velmi 
hezké, že jste nám telegrafoval, že je posíláte.“

Michal se tiše zasmál.
„Vaše překvapení nad mou ohlednou uvážlivostí mne bolí, Besto-

ne,“ řekl. „Dělám vždycky takovéto věci a takto. – Mimochodem, 
neudělali chyb ve vašem jménu v tom telegramu?“

„Zdá se mi, že ano, pane!“ řekl muž překvapeně. Hledal v kapse 
a vytáhl oranžový pruh papíru.

Michal jej vzal do ruky a četl:
„Posílám vám dva lístky do divadla na dnešek. Možná, že se 

vrátím domů až zítra. Pretherston.“ –
Telegram byl dán na poštu v úřadě na Strandu.
Beston čil nějakou nesnáz.
„Je snad něco v nepořádku, pane?“ ptal se úzkostlivě.
„Ó ne, je to docela v pořádku,“ odpověděl Michal s veselým po-

kynutím. „Nečekejte teď kvůli mně! Nezůstanu doma dlouho!“
Vystoupil po schodišti, vyloženém kobercem, otevřel dveře své-

ho bytu a zavřel za sebou opět pečlivě. Šel rovnou do své pracovny, 
zavřel okenice a stáhl přes okna tlusté záclony. Pak rozsvítil, vzal 
telefon a udal číslo svého úřadu.
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„Je to strážmistr Pears?“ ptal se. „Není tam nějaký telegram, 
který na mne čeká v Yardu?“

„Ano, pane,“ ozval se strážmistrův hlas.
Michal zamrkal úsměvně na protější zeď.
„Nechtěl byste ho otevříti za mne a přečísti mi ho?“
Byla chvíle ticha a pak četl strážmistr do telefonu:

„Inspektoru Michalu Pretherstonovi, Scotland House. Přijeďte 
sem nejbližším vlakem. Jsem v Adelphi. T. B.“

„Dáno na poštu v Manchestru, myslím?“ ptal se Michal.
„Ano, pane,“ odpověděl strážmistr. „Ve tři – třináct!“
„Je náčelník v Manchestru?“
„Ano, pane, jel tam ranním vlakem.“
„Výborně,“ řekl Michal. „Děkuji vám srdečně, strážmistře.“
Zavěsil sluchátko.
To bylo Katušino dílo. A ta krásná podrobnost při tom, znalost, 

kterou měla o pohybech T. B. Smitha! Nejspíše poslala někoho 
týmž vlakem, kterým jel náčelník a dala mu telegram již s sebou, 
s přesnými instrukcemi o minutě, kdy měl býti odevzdán poště. 
Ano, byla to Katuše. Ale přece – pocítil značnou stísněnost při této 
myšlence – nebylo jí podobno, aby ponechala věci takto na pospas 
možné náhodě. Jak se mohlo státi, že se ho chybila v Yardu? – Vrátil 
se k telefonu a zavolal znovu svého asistenta.

„V kolik hodin přišel ten telegram?“ ptal se.
Strážmistrův hlas zněl omluvně.
„Mrzí mne to velice, pane, ale bojím se, že přišel, když jste byl 

ještě zde, dnes odpoledne. Byl dán poslu, aby vám ho donesl, a ně-
jakým podivným způsobem naň ten strážník zapomněl. Už jsem 
mu za to vyčinil, pane!“

„Tedy je to v pořádku,“ řekl Michal a ulevilo se mu.
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Bylo by mu bývalo velmi obtížným, kdyby byl měl vysvětliti tuto 
svou podivně zdůvodněnou úlevu. Byla to úleva, jakou pocítí se-
bevědomý matador, když vidí, že býk, jenž vstupuje pyšně do arény, 
poskytne dobrý boj. Byla to úleva, jakou pocítí dobrý honec, když 
z křoví vyrazí silná liška. Přál si, aby Kata a její podivná organisace, 
kterou se vypravil potříti, byli ve stavu své nejlepší síly, aby jeho 
vítězství bylo co nejuspokojivějším.

Pohlédl na hodinky. Bylo pět minut po osmé hodině. Věděl, že 
jeho návštěvník dá jeho sluhům hodinu na čas, a bylo na něm, aby 
této hodiny použil co nejvýhodněji. Vyňal blok zápisních papírů 
a počal rychle psáti, odstrkávaje chvatně listy, jak je popsal. Pra-
coval hodinu, když uslyšel hlas zvonku. Někdo byl u hlavních dveří. 
Zhasl světla, šel do chodby – byl již zul střevíce – a naslouchal. 
Kdo přicházel, poslal napřed agenta, aby se přesvědčil, zdali je 
byt prázdný. – Zvonek zněl opět. Michal se nehnul. Zvonek zazněl 
potřetí a naposledy. Detektiv šel pomalu a kradmo k oknu a vklouzl 
za záclonu. Nechal dveře své pracovny otevřeny, takže mohl slyšeti 
každý zvuk. Bylo mu čekati deset minut, nežli mu slabé cvaknutí 
zámku řeklo, že dveře jeho bytu byly otevřeny. Věděl, že jeho 
návštěvník přijde nakonec do jeho pracovny, a ukázalo se, že se 
nemýlil. Uplynuly tři minuty, pokud byl schopen posouditi, nežli 
zahlédl blesk světla elektrické svítilničky, jež bylo zaměřeno na 
zastřené okno. Světlo přeběhlo pomalu po podlaze, až došlo k řím-
sičce u zdi, a šlo podle ní, až nalezlo dolní kraj stažené záclony. 
Skrze dírku, kterou byl prořízl do těžké plyšové záclony, pozoroval 
Michal vetřelcovo opatrné pátrání. Teď světlo zhaslo, když byl 
nalezl vypínač elektrického osvětlení. Zaznělo cvaknutí a pokoj 
byl osvětlen.

Děvče, které stálo u psacího stolu, bylo oblečeno střízlivě a patrně 
nemělo nikterak nakvap. Svlékla pomalu rukavice, a její oči přelétly 
při tom pomalu po stole, plném rozmanitých věcí. Půl tuctu drobně 
popsaných lístků upoutalo její pozornost, a když byly rukavice 
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dole, vzala lístky, přitáhla si velkou lenošku blíže k psacímu stolu 
a usedla pohodlně, aby četla. Pročetla, co napsal, s velkou pozornos-
tí, a jednou se usmála. Když byla u konce, položila je na stůl, opřela 
se nazad o opěradlo lenošky, rozhlédla se pokojem, a –

„Pojďte ven, Miku,“ řekla klidně.
Michal vyšel ze svého úkrytu bez rozpaků.
„Byla jsem skorem oklamána,“ řekla dívka úsměvně, „vaším skvě-

lým raportem o události u Sebů. A pak jsem si všimla, že to nemohlo 
být napsáno dříve nežli před pěti minutami. Víte, zapomněl jste 
osušiti poslední lístek a inkoust byl posud vlhký.“

Přetřela lístek prstem, aby dokázala svoje pozorování.
„Proč nejste v Manchestru?“ ptala se.
Údivná otázka mu skorem zarazila dech.
„Nuže, není-li tohle opravdická velká Kata –“ řekl s obdivem.
„Bojím se, že vám zabírám vaší stolici,“ řekla jenom.
„Dokonce ne!“
Usedl do hlubokého křesla.
„A teď mi povězte všechny novinky, nežli půjdeme dále,“ řekl 

s posměšným zájmem. „Nechtěla byste míti gardedámu?“
„Nestarejte se,“ odpověděla. „Mám svoji gardedámu.“
„Ne přece v mém bytě, doufám?“ řekl tónem ulekanosti. „Vám 

mohu důvěřovat, Katuše. Ale pomyšlení, že by vaši nízcí kradoucí 
přátelé byli na nohou proti všemu mému movitému majetku, pů-
sobí mi trochu bolesti.“

„Nestarejte se.“
Hledala ve své tobolce a vyňala malou zlatou tobolku. Otevřela 

ji a vyňala cigaretu.
„Vy ovšem nechcete také jednu, že?“
„Ne jednu z vašich, Katuše,“ řekl s výčitkou. „Nikoli, vezmu si 

jednu ze svých vlastních, nemáte-li ničeho proti tomu.“
„Zdá se mi, že jste velmi hrubým,“ řekla, zdvihajíc trochu obočí.
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„Je lépe býti hrubě bdělým, nežli zdvořile spáti,“ řekl významně. 
„Je-li člověku jednati s obratnými zločinci, jest nutno míti na mysli 
všemožné opatrnůstky.“

Zasmála se a hleděla naň zvědavě.
„Divím se, proč jste se stal policistou. Co vás přimělo?“
„Příroda!“ odpověděl pohotově.
Pohlédla nechápavě.
„Nerozumím dobře vašemu vtipu,“ řekla.
„Příroda opatřuje všechny věci nějakým způsobem ochra-

ny. Dává ústřici její mušli a tygru jeho pruhy. Dává sépii její vak 
s inkoustem a žraloku jeho zuby. Příroda vždy vyrábí protijedy. 
Když jsou zločinci hloupí, mají co dělat s hloupými policisty. Když se 
vyskytnou mimořádně chytří zločinci, opatří příroda policejnímu 
sboru úředníka kromobyčejné inteligentnosti. Já přišel k policii 
pouhou slepou poslušností přírodních zákonů.“

Zasmála se tiše.
„Je to tak hezké, může-li si člověk promluviti o věcech s rozum-

ným člověkem,“ řekla. „Ovšem, máte pravdu, někteří z mých přátel 
jsou hrozně chytří – a strýc je náramný filosof. Ale oni všichni mají 
hrozně jednostranný názor na všecky věci a já mám za to, že je 
vždycky nejlepším, můžeme-li si o každé otázce promluviti s někým, 
kdo je opačného názoru. – o všech věcech lze nalézti dvojí názor, 
jenom ne o zločinu,“ pokračovala, vyfouknuvši dým v pohodlném 
rozmýšlení. „Věříte-li v Darwinovu teorii, můžete nalézti davy 
chytrých lidí, kteří ji potírají s rozhořčenou důkladností. Jste-li 
přívržencem křesťanské vědy, můžete nalézti spoustu úsměvně po-
vznešených teosofů. I jste-li pevným věřícím v monogamii, můžete 
si lehko najmouti Mormona, aby proti vám hájil a vyložil dokonalosti 
mnohoženství. Jest to jenom, sestoupíme-li dolů ke zločinu, že se se-
tkáme se skutečně ostrovním názorem – zastávaným obecně lidmi, 
kteří nemají potuchy o jeho jemnostech, nebo o genialitě, potřebné 
k prolamování zákonů, aniž byste po sobě zanechali velikánskou 
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díru, aby ukázala, kudy jste přišli, a druhou, aby ukázala, kudy a kam 
jste odešli. A to jest, proč vás mám ráda, Miku,“ řekla upřímně.

„Každé ocenění je pro mne náramně milým,“ řekl Michal, „ale 
ocenění, které nutí moji obdivovatelku, aby se mi vloupala do bytu, 
aby mi unesla moje nejtajnější myšlenky – je opravdu trochu pře-
háněním!“

„Chtěla jsem vědět, co o mne říkáte,“ odpověděla lehce. „Ačkoliv 
jsem mohla vědět, že nenecháte věci jen tak ležet kolem pro mne, 
abych si je přečetla. Přece však, abych nebyla nespravedlivou k sobě 
samé,“ omlouvala se, „nečekala jsem, že bych našla vaše důvěrné 
zprávy otevřeně na vašem psacím stole“ 

Byla velká bezpečná pokladna v jednom koutě pokoje.
„Chtěla jsem otevříti tuto,“ řekla s pokynem k pokladně.
A pak náhle obrátila hovor jiným směrem. „Viděl jste mne tuhle 

večer –“
„U Sebů, ano,“ potvrdil. „Viděl jsem vás.“
„Co jste si myslil?“ ptala se pokojně.
„Myslil jsem si, že jste s výmluvně mnohomluvným panem Re-

ginaldem Boltoverem z důvodů, které jsou vaší věcí,“ odpověděl 
pomalu.

„To je řečník, viďte?“ souhlasila. „Ale je to doopravdy velmi 
hodný hoch. Pánbůh mu nedal mozek, a není hezké dělati si po-
směch z nedostatků svého bližního.“

„Co jste chtěla od Reggieho?“ optal se Michal.
„Chtěla jsem jenom zvědět o něm vše,“ odpověděla lhostejně. 

„Lidé tohoto druhu mne vždy náramně zajímají.“
„Co jste chtěla od Reggieho?“ optal se znovu.
„Jak dovedete naléhati!“ zasmála se mu.
Vstala a počala přecházeti pokojem, a pak stanula u velké police 

s knihami a brala z ní knihy a prohlížela jejich tituly.
„Jaký katolický vkus máte, Michale! – Tennyson, také! Jak zvrhlé!“
„Najdete někde také Browninga,“ řekl nedbale.
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„To už je spíše povzbuzujícím,“ usmála se. – „Máte tu hrozně 
pohodlný pokoj. Velmi podobný pokoji, jak jsem si představovala, 
že budete míti.“

Pohlédla na věnování v jednom svazku a řekla živěji:
„Byl jste ve Winchestru, jak vidím. Strýc také.“
„Jed a protijed.“
„Nejste spravedlivým ke strýci. Je duševně degenerovaným. Pro 

něj je zločin chorobou.“
„A pro vás?“ optal se Michal rychle.
„Pro mne je zálibou – koníčkem. Můj sport. Je to hrozně vzru-

šivé!“
Položila knihu a obrátila se k němu.
„Vy nevíte, jaké to je. Vypracovávati věci a způsobiti, aby se při-

hodily. Pokrýt několik stránek papíru písmem a viděti, jak se všech-
no pohybuje podle vašich instrukcí. Viděti tisíce a desetitisíce liber, 
jak přecházejí z ruky do ruky; věděti, že se muži vydávají na dlouhé 
cesty, že se vypravují zvláštní vlaky, že telegrafní dráty bzučí po celé 
pevnině, že tucet skvělých lovců zlodějů jsou při práci a namáhají 
se nadarmo bezúspěšnými pokusy, aby napravili, co vašich dvacet 
nebo třicet řádek písma způsobilo.“

„Tohohle všeho bude použito při líčení proti vám,“ varoval ji Mi-
chal, hledě na ni lehkým pohledem, jenž zakrýval vážné myšlenky.

Děvče nehrálo divadlo. O tom byl přesvědčen. Její velké šedé oči 
byly jasnější a lesklejší, celá její tvář zářila vzruchem myšlének, její 
hlas měl novou chvělost. Byla vznícena, proměněna a zkrásnělá při 
pomyšlení na moc, kterou jí její schopný mozek dával.

„Co jste chtěla od Reggieho?“ optal se opět.
Světlo vymizelo z jejích očí a dívka se vrátila opět k normálnímu 

stavu.
„Oh – chtěla jsem mu vyprázdnit kapsu,“ řekla posměšně. „Či 

ne – vím něco lepšího. Chtěla jsem si ho vzíti. Má cenu dvou milionů 
liber.“
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„Nemyslím, že vy byste se kdy vdala kvůli penězům,“ odmítl 
Michal její žert.

„Co vás k tomu vede, abyste si to myslil?“ optala se rychle.
Pokrčil rameny.
„To je úsudek, který jsem si o vás utvořil. Mohu se ovšem mýliti.“
„Já se vůbec nevdám,“ řekla s rozhodností. „Nejsem z druhu 

vdávavých. Nenávidím mužů v jistém smyslu. Nenávidím je tolik, že 
mi působí rozkoš, mohu-li jim vzíti tu jedinou věc na světě, kterou 
doopravdy milují. Znáte tradici Clauda Duvala – ne onoho plíživého 
zlodějského sluhy, jímž byl ve skutečnosti. Já představuji tradiční-
ho Clauda Duvala, jehož zásadou bylo olupovati bohaté a nikdy se 
nedotknouti chudých. Nuže, já olupuji muže a nikdy neolupuji žen.“

„Vpravdě olupujete lidi, kteří mají peníze,“ řekl Michal. „To není 
nic zvláštního, co jste řekla.“

„Ne, ale zní to hrozně pěkně. A já zamýšlím, že to pojmu do své 
velké řeči, kterou pronesu jednoho dne v staré soudnici.“

„Co jste chtěla od Reggieho?“ optal se.
„Jste skoro fádně jednotvárným,“ zasmála se. „Nuže, potřebovala 

jsem informaci.“
Obrátila se, a opět uzřel jasný svit v jejím oku a živý výraz v její 

tváři.
„Já vám to povím, Michale Pretherstone,“ řekla a ukázala přímo 

naň bílým prstem s růžovou špičkou. „Budeme hráti poctivě. Já se 
chystám provésti velikou věc. Chystám se provésti nejdivuhodnější 
krádež, o které svět kdy slyšel. A to je příčina, proč jsem vyhledala 
Reggieho. To jest, proč jsem ze sebe udělala mučednici a vytrpěla 
nudu společnosti lorda Flanborougha.“

Zatleskala rukama jako dítě.
„Je to veliká věc, Michale! Ale je to plno komplikací, divuplně 

plno strategie, a já to zamýšlím vykonati s vaší pomocí.“
Vyskočil a vztáhl k ní živě ruku.
„Plácněme si, Katuše!“ řekl.



– 83 –

„Toto bude vaším velikým kouskem pro nás oba. A já budu při 
tom vítězem. A dostanu jako vítěz všechno, za čím jdu. Jestliže však 
vyhrajete vy, dostanete mne,“ řekla se smíchem.

Hleděl na ni mlčky.
„Zrovna vás vidím, jak mne chytáte za rameno a strkáte mne do 

ocelové klece,“ řekla. „Vidím vás, jak sedíte u soudu v hnědém – ne, 
v modrém převlečníku, s kloboukem přesně položeným na kolenou, 
a jak hledíte na mne v lavici obžalovaných a myslíte si, jak že to asi 
přijmu.“

Mrak přelétl přes jeho tvář.
„Jste pesimistická malá ďáblice,“ bručel. „Ne, nemyslil jsem na to.“
„A o čem jste tedy přemýšlel?“ zeptala se živě a její oči se roze-

vřely překvapením nad ztajenou, ale přece patrnou prudkostí, s níž 
to řekl.

„Myslil jsem na to, že se s vámi ožením,“ odpověděl.
Hleděla naň a smála se vesele.
„Vy jste šílený – nejste?“ – Sáhla po svých rukavicích na psacím 

stole.
„Jsem,“ řekl. „Což jste toho nevěděla?“
„Vzíti si vás!“ řekla pohrdlivě. „Velký Bože!“
„Mohla byste to popadnouti hůře než mne,“ řekl s veselým úsmě-

vem.
„Mohl byste mi pověděti něco, co bych mohla učiniti, aby to bylo 

ještě beznadějněji a více ponižujícím, nežli vzíti si policistu?“
„Ano, mohu!“ řekl. „Mohla byste zůstati starou pannou a držeti 

si kočky. – Vy to ovšem považujete za samozřejmé,“ pokračoval, „že 
vás teď nechám volně odejít?“

„Přirozeně,“ odpověděla. „Dala jsem vám něco, kvůli čemu mů-
žete žíti.“

„Možná, že máte pravdu,“ řekl, a šel a otevřel jí dveře.
Šli spolu dolů a po kobercem kryté chodbě až k domovním dveřím.
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„Jsem vám něco dlužna,“ řekla, když stáli u dveří. „Ten mladý muž 
z jihu by byl málem ukončil moji slibnou kariéru.“

„Taková maličkost sotva stojí za to, abyste se o tom zmiňovala. – 
Dobrou noc, Katuše. Jste si jista, že to je pro vás bez nebezpečí, 
abyste byla sama venku tak pozdě v noci?“

Ošklíbla se naň trochu a seběhla, hopkajíc, se schodů. Obrátila se 
pak do ulice, ale neudělala ani dva kroky a ruka ji chytila za rameno.

„Promiňte mi,“ řekl hlas.
Ve světle uliční svítilny poznala, že je v rukou strážmistra detek-

tivů ze Scotland Yardu.
Nežli mohla pronésti námitek, promluvil hlas ze tmy s balkonu 

nahoře – byl to hlas Michalův:
„Je vše v pořádku, strážmistře,“ řekl.
Vytrhla se ze svírající ruky a hleděla hněvivě na tmavou postavu.
„Zapomněla jsem, že budete míti po ruce svoji chůvu, Michale.“
„Dobrou noc, drahoušku,“ řekl hlas s balkonu, a ke svému 

prudkému rozhořčení pocítila nezvyklý pocit, jí úplně nový, ale 
jejž její rychlý ženský důvtip okamžitě a správně rozpoznal, když 
chvátala hněvivě ulicí.

Neboť Katuše Westhangerová se poprvé ve svém životě zarděla.
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Lord Flanborough dával večerní společnost. Byl velmi metodickým 
mužem a pokaždé provedl své přípravy a disposice již dlouho pře-
dem, takže nebylo divno, byl-li rozmrzen, když v poslední chvíli 
jeho dcera navrhla velkou změnu v jeho plánech.

„Má drahá Moyo,“ řekl nedůtklivě, „nedělej nesmyslů. Dojista po 
všem tom, co se přihodilo – po jeho prapodivném chování –“

„Oh, tati, jaký to nesmysl,“ řekla dívka. „Michal je doopravdy velmi 
dobrým hochem, a bude jistě velmi zábavným. Já bych opravdu nevy-
držela u stolu po celou večeři se všemi těmito nudnými lidmi, a ne-
pozveš-li ho, nezbude mi nic jiného, nežli že dostanu bolení hlavy.“

„Ale má drahá,“ namítal její otec, „Sir Ralph bude přece sám 
dostatečnou zábavou pro tebe – myslím?“

„Sir Ralph je nejnudnější panák z nich všech,“ řekla dívka mrazivě. 
„Prosím tě, udělej mi to k vůli.“ 

A tak ke svému údivu a překvapení dostal Michal pozvánku k ve-
čeři, sepsanou tak vlídnými výrazy, že si učinil docela nesprávnou 
představu, že některý jiný host Moye odřekl, a že byl proto povolán 
on, aby ji zbavil zodpovědnosti, že by u stolu sedělo třináct hostí. –

Byla to ještě hroznější společnost, nežli si Moya představovala.
Sir Ralph Sapson byl zábavným po svém způsobu, ale jeho způ-

sob nebyl způsobem Moyiným. Byl to tučný, hezký mladý muž na 
lepší straně třicítky, nesmírně bohatý a podle úsudku jejího otce 
nesmírně schopný. Ačkoliv nebylo žádného určitého ujednání, ro-
zumělo se velmi určitě, hlavně ze strany lorda Flanborougha, že si 
sir Ralph přeje těsnější spojení s rodinou Flanboroughů, nežli mu 
skýtala jeho podnikavá ředitelství.

Ostatní hosté pak byli ještě méně zábavnými než sir Ralph. Byli 
tu ještě tři členové sněmovny lordů: Starý lord Katchstock, jenž byl 



– 86 –

politickým lordem a jenž kdysi byl státním podtajemníkem v kte-
rémsi zapomenutém ministerstvu. Dále Marquis of Cheddar, jenž 
byl sportovním lordem a měl své vlastní teorie o soustavě chovu 
Bruce Lowa; a lord Dumberton, jenž byl vojenským lordem, velmi 
chudým a velmi špatným a zlým, ačli pověst nelhala. A pak tu byl 
výběr ředitelů otcových a jiných společností, mezi nimiž byl i pan 
Reginald Boltover, který poznal Michala s provinileckým úlekem, 
a jenž pak neměl nejmenšího zájmu na společnosti, ale čekal se za-
raženým dechem, že Michal prozradí jeho hrozné tajemství. – Byly 
tu tři dámy, které Michalovi způsobily dojem, že byly vykoupány 
v diamantech svými herkulovskými komornými, a pak tu byla su-
chá, staromódně oblečená dáma s hákovitým nosem.

„Vypůjčila si vévodkyně něco?“ ptal se Michal tiše hostitelky.
„Ne ode mne,“ řekla dívka významně. „Ale otec je trochu pří-

stupný. – Ale ona je opravdu dobrá ženská – jenom bych chtěla, 
aby nešňupala.“

Michal znal všechny a byl znám všem.
„Je to prapodivný nápad od vás, že jste šel k policii, Pretherstone,“ 

řekl sir Ralph s oním protektorským výrazem, který měl v zásobě 
pro lidi chudší, nežli byl on sám.

„Je to zrovna tak divný nápad, jako váš nápad jíti k obchodu 
a vésti krámy.“

Sir Ralph se usmál shovívavě.
„Člověk musí něco dělat, aby získal počestné živobytí,“ řekl. 

„Mám za to, že svým poukazem na krám narážíte na moje spole-
čenství v ‚Osadních maloprodejních skladech‘? – To vynáší sto tisíc 
ročně, Pretherstone.“

„Pak máte sto tisíc důvodů ku prodávání špatných marmelád,“ 
odvětil Michal. „Já s tím souhlasím – já jsem už dávno přestal ku-
povat ve vašich krámech.“

„To je pro nás tragické!“ řekl sir Ralph s drtivým humorem. 
„Zkuste to s námi opět a my se pokusíme získati si vaši přízeň.“
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„Mám pro vás jinou kůstku k chycení,“ řekl Michal. – Michal 
neměl rád sira Ralpha. –

„Přijel jsem onehdy železnicí ze Seahamptonu,“ pokračoval Mi-
chal, „železniční vůz byl pod psa – nebyl přes měsíc vůbec vyčištěn, 
a vlak měl padesát minut zpoždění. Trať Londýn-Seahampton je 
ještě jiným z vašich nejvýnosnějších podniků, že ano?“

„Řeklo se mi, že na ní mám zájem,“ řekl sir Ralph a usmíval se 
s výmluvným dorozuměním na dívku. „Ale opravdu, můj drahý 
Pretherstone, když naleznete některou tak mizerně vedenou dráhu, 
měl byste si stěžovati policii.“

To ho tak pobavilo, že se smál hlasitě, a následek toho byl, že 
musil vysvětlovati svůj žert čtrnácti lidem, kteří byli zvědavi zvě-
děti, čemu se směje.

Michal byl nucen odejíti brzy.
„Zůstal bych velmi rád a zahrál bych si s vámi bridž,“ řekl.
„Michale, vy jste příšerný, nezdá se vám?“ řekla mu Moya vyčítavě.
„Příšerný?“ opakoval udiveně.
„Jste teď tak hrozně praktickým! Nebýval jste vždy takovým!“
„Ale vy jste nebyla vždycky nepraktickou,“ zasmál se.
Lady Moya doufala – nevěděla přesně, več doufala, ale nový Mi-

chal byl tak nepodoben bývalému Michalu, že by byla málem bre-
čela zlostí a hněvem. Ta tam byla bývalá bezstarostná lehkovážná 
odvaha, bývalá výstřednost – vyjma v tom, že dosud dovedl stejně 
dopalovat její hosty – ten tam byl bývalý obdiv, jenž záříval z jeho 
očí. Měla nepříjemný pocit, že se jí po celý čas potají vysmívá, a to 
nikterak nezvýšilo její štěstí.

„Aspoň nemyslím, že jste hodný,“ řekla. „Nepřijdete nás navštíviti 
častěji?“

„Ztratíte-li svůj perlový náhrdelník anebo shledáte-li, že naja-
tá dáma odnáší potají vaše zásoby, pošlete pár řádek inspektoru 
Michalu Pretherstonovi, Scotland House, pokoj č. 26 a budu u vás 
okamžitě.“
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„Čímž chcete říci, že netoužíte vídati nás vůbec,“ řekla špulivě. 
„Mrzí mne, že jsem vás zvala na dnešek!“

„Já jsem naopak velmi rád!“ řekl.
Později, když Michal odešel, shledal lord Ralph, že je Moya, aspoň 

dnes, velmi nezábavnou společnicí, ačkoliv jenom žena dovede po-
chopiti, proč by měla býti lady Moya rozmrzelá svým odmítnutým 
nápadníkem. Nemilovala ho nikdy. V mnohém směru se jí spíše 
nelíbil a byl jí protivný – a možná, že skrytým důvodem, proč ho 
pozvala, bylo, aby si potvrdila a zpečetila svoji lhostejnost k němu. 
Kdyby byl býval Michal i jen v nejnepatrnější míře pozorným, kdy-
by byl projevil nejslabší tužbu, aby znovu nabyl ztracenou půdu 
a znovu navázal bývalou romanci, bylo by jí poskytlo nesmírné 
uspokojení, že by ho mohla zaraziti – a byla by šla do postele té 
noci šťastna vědomím, že k sobě trvale připoutala někoho, ke komu 
sama nemá nejmenší něhy.

Takový je způsob žen, které, je-li jim nabídnuta lahůdka nebo šat, 
barva anebo látka anebo muž, neomylně a nezměnitelně řeknou: 
„Chtěla bych vidět raději něco jiného.“

Její roztržitost byla tak patrnou, že si Ralph myslil, že jí není dob-
ře, což ovšem okamžitě vyvolalo bolení hlavy, které mají všechny 
ženy privilegium dostati na zavolání.

„Měl byste trochu dbáti na Moyu, Flanboroughu,“ řekl sir Ralph 
hostiteli při loučení. „Není docela zdráva.“

„Všiml jsem si toho,“ řekl pečlivý otec, který ovšem nezpozoroval 
nic podobného, ale jenž si skrytě všiml, že se Moya pro něco zlobí. 
„Máte neobyčejně bystré oko pro podobné věci, sire Ralphe.“

„Rozumím lidským bytostem,“ přiznával se sir Ralph. „Bylo to 
nejmilejším studiem mého života. Je to u mne skorem chybou – 
vášní. Přijde-li do mé kanceláře člověk, mohu obecně shrnouti jeho 
povahu, jeho zaměstnání, jeho schopnosti, nežli ještě otevřel ústa.“

„To je veliký dar,“ řekl lord Flanborough slavnostně.
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Sir Ralph Sapson byl toho večera ve zvlášť veselé náladě. V krát-
ké rozmluvě, kterou měl se svým nastávajícím tchánem, nejenom 
že si zajistil mlčelivý souhlas, aby se stal členem rodiny, a že se 
mu dostalo výrazu lordovy spokojenosti, ale navázal pevně i velmi 
znamenitý obchodní svazek, který doutnal již po celých dvanáct 
měsíců – dohodu, kterou zde možno krátce naznačiti.

Lord Flanborough byl předsedou Australoafrické parníkové 
společnosti, která vozila zboží a cestující mezi Plymouthem, 
Kapským Městem a Austrálií. Sir Ralph byl předsedou dráhy 
Londýn-Seahampton, ale také předsedou a velkým podílníkem 
Společnosti pro zdokonalení seahamptonských doků. Doky byly 
opravdu zdokonaleny mnohem rychleji a vydatněji, nežli vzrostl 
obchod, který by ospravedlňoval jejich existenci, a jednání, které 
bylo vpravdě praktičtější vedlejší čarou k romantičtějšímu podniku 
manželského spojení, bylo o to, aby lodi australoafrické linie ne-
stoudně opustily Plymouth a Liverpool a měly napříště svůj hlavní 
stan v Seahamptonu, kteréžto zařízení skýtalo výhody oběma 
stranám, neboť ani lord Flanborough nebyl bez značných zájmů 
na seahamptonských docích.

Noc byla chladná, po obloze klidně plul plný měsíc. Ve vzduchu 
byl skorem skutečný mrazík a na chodnících více nežli podezření 
přímrazku. Automobil sira Ralpha čekal, ale sir Ralph nařídil 
šoférovi, aby jel domů, že půjde raději pěšky. Sir Ralph Sapson bydlil 
v Parkové třídě, takže mu bylo ujíti dobře půldruha kilometru, ale 
byl v náladě, která nebrala na vážky tuto neobvyklou námahu.

Došel ke dveřím své imposantní residence, a jeho ruka byla na 
zvonci, když slyšel zavolati svoje jméno. Všiml si, když šel vzhůru 
ke svým dveřím, že kousek dále stál u chodníku veliký automobil, 
jehož čelní svítilny zářily, a šofér horlivě pracoval na motoru.

Ohlédl se a učinil krok blíže.
„Bojím se, že mne již neznáte,“ řekl sladký hlas.
Sir Ralph zdvihl klobouk.
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Dívka, jež stála na chodníku, byla patrně dámou. A byla stejně 
patrně skvěle oblečena, a sir Ralph, jenž měl oko schopné oceniti 
lidi i šaty, ocenil hermelínový plášť na dobrých tisíc liber. Jediný 
široký démantový náhrdelník okolo štíhlého krku byl vším, co měla 
na sobě na klenotech.

„Bojím se, že neznám,“ řekl.
„Viděli jsme se ovšem jenom jednou –“ řekla dívka nesměle, „v Pa -

říži. Byl jste mi představen ve foyeru –“
„Ach, ano, v Opeře – ovšem!“ řekl si Ralph, který mimo jiné věci 

byl i ochráncem krásných umění.
Přikývla a zdálo se, že ji těší, že se na ni pamatuje – poklona to, 

kterou sir Ralph neopomněl zpozorovati.
„Můj vůz se nějak rozbil,“ řekla. „A tak jsem si myslila, když jsem 

vás zahlédla, zdali bych se nemohla na chvíli vetříti do vašeho po-
hostinství. Je tu venku tak strašlivě chladno.“

Stáhla si plášť těsněji kolem sebe a zatřásla se.
„S veškerou radostí svého žití,“ řekl sir Ralph srdečně. „Ale mám 

jenom mládenecké zařízení, víte!“ zasmál se.
Zazvonil a dveře se okamžitě otevřely.
„Dejte trochu světel do návštěvny,“ řekl sir objevivšímu se 

sluhovi. „Je tam oheň?“
„Ano, sire Ralphe,“ řekl muž.
„Mohu vám nabídnout trochu kávy nebo vína?“ ptal se Ralph 

nenadálého hosta, když byli v pokoji.
Dívka si přitáhla velikou lenošku k zářícímu krbu a opřela bílé 

střevíčky o stříbrnou mříž. Její půvabné ruce byly rozprostřeny 
dlaněmi k ohni a sir Ralph si všiml, že ačkoliv se na jejích prstech 
lesklo několik prstenů, nebylo mezi nimi stopy po prostém zlatém 
kroužku spoutanosti.

„Budete si mysliti, že to je ode mne ošklivě hrubé,“ řekl, „ale já 
si opravdu nemohu vzpomenouti na vaše jméno,“ řekl, když sluha 
odešel.
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„Nemyslila jsem, že si vzpomenete – moje jméno je trochu bar-
barské,“ zasmála se. „Jsem kněžna Bačevská.“

„Ah – ovšem,“ řekl sir Ralph srdečně. „Teď se už pamatuji jasně.“
Abychom mu nekřivdili, ruské kněžny nejsou nijakou vzácností 

v Paříži, a sir Ralph měl, jako většina Angličanů, velmi špatnou 
paměť pro cizí jména.

„Zdá se mi, že jsem se chovala velmi nezpůsobně a neobvykle,“ 
řekla s lehkým úšklebkem kněžna, a poprvé zpozoroval, že mluví 
s velmi nepatrným cizím přízvukem. „Ale co chcete dělat, když 
vám ďábel převzal otěže – bylo mi buďto seděti v studeném voze, 
anebo se uchopiti šťastné náhody, kterou mi osud přivedl do cesty. 
A vy, sire Ralphe, vypadáte naprosto zrovna tak, jako tehdy, když 
jsem vás uzřela poprvé. – Vy jste jedním z velkých mužů obchodu 
v Londýně, že ano?“

„Mám některé zájmy –“ připouštěl sir Ralph skromně.
Hovořili o Paříži, kterou sir Ralph znal, a o Rusku, skrze které 

při jedné příležitosti cestoval, a o Londýně, a pak přišla káva a po 
několika minutách přišel její šofér, aby řekl, že už spravil vůz.

„Nežli půjdu, chci vás poprositi o jednu laskavost, sire Ralphe,“ 
řekla kněžna.

Byla trochu v rozpacích a kroutila nervosně jedním z prstenů na 
své ruce. Sir Ralph to viděl a divil se.

„Jest vám pouze vysloviti svoje přání, kněžno, a bude splněno,“ 
řekl galantně.

Váhala okamžik a hryzla se zamyšleně do rtu.
„Vezmu vás do své důvěrnosti a svěřím se vám se svým tajem-

stvím, protože vím, že jste mužem cti.“ (Sir Ralph se uklonil.) „Vy mne 
nezradíte. Jsem v Londýně, ale nemá se za to, že jsem v Londýně.“

Hleděla naň úzkostně při tomto přiznání.
„Rozumím,“ řekl sir Ralph – což nebylo pravda.
„Snad jste si všiml – vy jste byl tak bystrým ve zpozorování 

takových věcí – že nenosím svůj snubní prsten. – Nuže,“ váhala, 
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„Dimitrij a já jsme se pohádali a já nechci, aby mne nalezl. Nebyla 
jsem na vyslanectví a nenavštívila jsem žádné ze svých přátel. Ne-
byla bych vás oslovila, kdyby nebylo mé nehody – a bude-li se vás 
kdo ptát, víte-li o mně – nevíte, viďte?“

„Můžete býti úplně bezpečna, kněžno – vaše tajemství je u mne 
v bezpečí,“ ujistil ji Ralph vřele. „Mohu říci,“ dodal, nadýmaje trochu 
hruď, „že to není poprvé, kdy mi je věnována tak delikátní důvěra.“

„Vím, že vám mohu důvěřovat,“ řekla kněžna s radostným uleh-
čením a pohlédla naň zářivě, uchopivši jeho ruku v srdečném hnutí. 
„Bydlím v malém najatém bytě, který jsem našla v ulici Půlměsíce. 
Mám duennu u sebe kvůli slušnostem – Dimitrij je tak směšný 
v těchhle věcech – a tak, jestliže může zaměstnaný muž nalézti 
chvíli volného času, jsem doma vždy mezi čtvrtou a pátou –“

„Bude mi největším potěšením obnoviti naši známost,“ ujistil ji 
Ralph a zdvihl její ruku ke rtům. – 

Sir Ralph ulehl na lože ještě spokojenější sám nad sebou nežli 
jindy.
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Žádný muž nikdy nerozuměl ženě, z toho prostého důvodu, že je 
žena nesrozumitelnou i svým vlastním družkám. Kdyby nebyla, 
kdyby jí vlastní její sestry mohly porozuměti, buďme jisti, že by její 
vlastní sestry neztratily ani chvilenku času, aby pověděly prvnímu 
muži na potkání vše, co o ní vědí.

Lady Moya Feltonová měla onu vzácnou kombinaci nadání, krásy 
a bystroduchého důvtipu. Oblékala se dobře, mluvila dobře, a vypa-
dala dobře. Byla výrobkem Newhamu, ústavu to, jenž častěji nežli 
ne, obdaruje svět bytostmi, které jsou něčím méně nežli ženami 
a něčím více nežli evropsky vzdělaný indický babu. Taková bytost 
je natlačena vědomostmi a vzděláním a stráví mnohá léta tím, že 
potírá život knihou. Někdy v tom vytrvá až do konce, velmi sebevě-
domá, velmi přesvědčena o faktech, která vysála z tištěných stránek, 
a velmi rozhodnuta, že se nikdy nevzdá svých mechanických fakt 
nebo svých strojně vyrobených hodnot. Někdy podlehne zlidšťují-
cím vlivům, které jí přináší denní styk s pravdami života a vyvine 
se v užitečnou a půvabnou členku lidské společnosti.

Moya vsála právě tolik životnosti, kolik měla za potřebné pro 
svoje pohodlné blaho. – Nechala toho, nežli opravdověji narazila 
na svrchované naučení života, které dochází výrazu v radostné 
obětavosti, ale byla nanejvýš příjemnou osobou a nikdy nevyklá-
dala o biologické spravedlnosti, aniž vydávala za svoji onu levnou 
filosofii, které jí naučili v ústavu. A proto byla snesitelnou. A co více, 
uvědomila si – a v tom jí pomohl její neubitý pud – že ji Newham 
poslal do světa neschopnou k ničemu lepšímu, nežli aby byla koste-
líčkářskou, školáckou starou pannou, hleděla, aby spíše působila 
dojmem vychovanosti a vzdělanosti, nežli aby se namáhala dokáza-
ti to příliš opravdově.
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Ač byla velmi praktickou, měla přece skryté tajemství, ukrývané 
jako hřích; nejen velmi drahé a milé tajemství, které nutno tuliti těsně 
k srdci, ale tajemství, které vyvolávalo neobvyklý vzruch hlubokého 
nesouhlasu a pokárání ve spořádanějších odděleních její mysli. Moya 
byla tajný snílek – chladnokrevný romantik, jenž si svoji chladnost 
v „praktickém žití“ nahrazoval divuplnými dobrodružstvími s divu-
plnými lidmi, kdykoliv si vyšla anebo vyjela mimo dům. V soukromí 
své velké limusiny hroužila se do výtvorů své vlastní obraznosti, 
úplně monopolisované lidmi, muži a ženami, kteří neměli nejmenší 
podobnosti a nejmenšího vztahu s kýmkoliv, kdo byl na listině jejích 
značně rozsáhlých známostí. Ocitala se velmi často v situacích tak 
nesmyslně nemožných, že by je byl i nejdětinnější čtenář levných 
novelových svazečků zavrhl se zaslouženým opovržením pro jejich 
hrubou nemožnost a násilnost. Nesnila o živoucích lidech, a pouhá 
myšlenka – uspaný kritický rozum mívá tu vlastnost, že se náhle 
vplete do věcí – že některý z jejích visionářských hrdinů má svůj 
pravzor v komsi z masa a krve, měla za následek úplné vyloučení 
a vypuzení urážlivého občana snů a jeho nahrazení kýmsi jiným, 
divočeji pravdě nepodobným, ale zároveň určitěji neschopným, aby 
se hlásil ku příbuzenství s někým z tohoto hmotného světa.

A tak žila Moya dvojím životem, a nikdy jí nenapadlo, aby obě 
stránky nějak sloučila dohromady. Dovedla sníti – a přece přijmouti 
chladnou praktičnost takového Ralpha Sapsona, a chladně uvažova-
ti o tak beznadějně prosaickém manželství.

Bylo to vysvětlitelno? – Výchova!
Jako zasnoubený milenec byl Ralph opravdu neobyčejně poza-

du. Přišel na návštěvu jen jedinkrát od chvíle svého nevznětlivého 
vyznání lásky. Abychom mu nekřivdili, přehoupl se přes něžnější 
projevy, které obyčejně provázejí i nejformálnější a nejstřízlivější 
zásnuby, a přešel k otázce svatby a smlouvy tak rychle, jak bylo 
možno. To však bylo jenom, jak si to Moya mohla přáti, neboť ji 
uvádělo do rozpaků pomyšlení, že by se některá žijící lidská bytost 
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mohla pokoušeti o to, aby se přiblížila – a ovšem ke své nevýhodě 
a jenom trpíc tímto přirovnáním – k výstřednosti jejích vysněných 
přátel – nemluvných a nehmatatelných, ale krajně romantických.

Je jistě velmi zajímavou okolností, že se romantika v hmatatelné, 
životné formě nepřiblížila k Moye dříve nežli až právě v týž týden, 
kdy slíbila provdati se za sira Ralpha Sapsona. A pak k ní přišla 
podivnou cestou. Moya zajela na Leicesterské náměstí, podívat 
se na výstavu obrazů. Byla to jedna z oněch výstav, které se náhle 
vynořují v Londýně, přinášejíce s sebou jméno, o němž před tím 
nikdo neslyšel, leda ve velmi vybraném kroužku známých odborní-
ků, a o němž pak opět není nikdy slyšeno mimo tento užší kroužek. 
Planeta, která krouží mimo meze obyčejných smrtelníků.

Moya šla do galerie a nalezla tam opravdovou poušť. Až na je-
diného mladého muže a na jedinou suchou dívku, která byla velmi 
zamyšlena a měla na hrdle veliký medailon se vsazenou fotografií 
svého snoubence, byl sál úplně prázdný. Dívka s medailonem měla 
omluvu své přítomnosti v rukou, v podobě kupy výstavních ka-
talogů. Pro mladého muže bylo méně omluvy, neboť vypadal, jako 
by byl dokonale zdráv a venku nepršelo.

Moya počala s velmi svědomitou prohlídkou obrazů, pozo-
ruhodných zvláště svým zbarvením a atmosférou, kterou se umělci 
podařilo zachytiti. Opravdu obrazy byly samé ovzduší. Moya postu-
povala velmi pomalu podél zdi, porovnávajíc každou zarámovanou 
příšernost se svým katalogem a snažíc se vycítiti nejasně cosi 
z umělcových ctihodných úmyslů.

Jednou se ohlédla, aby se podívala, jaký účinek mají obrazy na 
jejího druha v pozorování. Stál před dlouhým obrazem, představu-
jícím – byl-li katalog sestaven správně – „Modrý vítr na zeleném 
kopci“. Jeho tvář nesla výraz nejhlubšího těžkomyslného trudu. Měl 
klobouk nasazený nazad do týla a ruce vstrčeny hluboko v kapsách 
kalhot. Čím déle hleděl na „Modrý vítr na zeleném kopci“, tím mrzu-
těji a nešťastněji vypadal.
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Toto tedy bylo tváření, které nová koloristická škola vyžadova-
la – tváření rozhodného, ale schvalujícího odporu – je-li dovolen 
takový paradox. –

Šla dále, až byla téměř po jeho boku, a nenapadlo jí ani ve snách, 
že by se odvážil osloviti ji v přítomnosti dívky s programem a mi-
niaturou. Ale oslovil ji.

„Co myslíte o tomto?“ optal se, aniž by se ohlédl.
Byla zaražena a ochotna býti mrazivě chladnou a nesmlouvavou. 

Pohlédla na jeho tvář – a bližší pohled byl opravdu příjemným. Byl 
velmi rusovlasým a velmi hezkým a měl nejmodřejší oči, jaké kdy 
u muže viděla. A byl neholen a jeho límec nebyl čistý, ale byl dosti 
dobře oblečen a jeho tón byl úplně tónem Oxfordu – a k tomu Bal-
liolu.

„Myslím, že to je trochu příšerné,“ řekla.
„Myslím také,“ přikývl prudce. „Myslím, že to je – ano, ‚příšerné‘ 

je to pravé slovo. – A jakožto umělecké dílo, jak se vám to zdá?“
Váhala. Měla úplnou zásobu atelierního žargonu, kterého nabyla 

v průběhu své pavýchovy a po ní, a dovedla plynně hovořiti o atmo-
sféře, tónu, světle, valérech – aniž by si při tom myslila více nežli 
kdokoliv jiný. Věděla, že je možno mluviti o studii zátiší z mrtvých věcí 
jako o plném živosti, o svazku banánů jako o plném pohybu, aniž by se 
dopouštěla nesmyslnosti. Opravdu věděla o umění dosti, aby mohla 
zaujmouti postavení odborného kritika v průměrném časopise.

„Jako umělecké dílo –“ řekla – „je to originální a trochu výstřední.“
„Upřímně?“ ptal se prudce.
Po celou tu dobu, co s ní mluvil, zíral upřeně na obraz a vůbec 

se po ní neohlédl.
„Upřímně,“ odpověděla, „myslím, že jsou to nestvůrnosti.“
Přikývl opět horlivě.
„Souhlasím s vámi,“ řekl. „A já vím lépe nežli kdokoliv jiný, jak to 

je všechno nestvůrné – já jsem to maloval!“
Moya vydechla.



– 97 –

„Oh – promiňte – lituji opravdu –“ počala.
„Já lituji také, že jsem to maloval,“ odpověděl. „Nelituji, že jsem to 

vystavil – protože mi všichni moji přátelé říkali, jak je to divuplné 
a já jsem ovšem čerpal notné uspokojení z tohoto důkazu, že jsou 
všichni moji přátelé duševními nedochůdčaty.“

Obrátil se k ní a pohlédl na ni a byl zřejmě velmi překvapen.
„Hello!“ řekl, hledě na ni svýma modrýma očima široce roze-

vřenýma, „já myslil, že jste mnohem starší!“
Zasmála se.
„Pravda jest, že jsem se na vás vůbec nepodíval,“ přiznával. „Jak 

by mohl člověk se na něco pořádně podívat, když mu tyto proklaté 
hlouposti zírají do tváře. – Hi! Emmo!“

Na štěstí se dívala dívka s programy směrem k němu a pochopila, 
že mluví k ní.

„Jest vaše jméno Emma, tuším?“ ptal se jí.
„Nikoli, pane,“ řekla dívka s důraznou citovostí, „moje jméno je 

Evangelina.“
Obrátil se k Moye.
„Tuto je Evangelina, o které jsem myslil, že je Emmou. A tuto 

jsou moje Emmy, o nichž jsem myslil, že jsou Evangelinami. Zatím 
nemají, co by mohly zvěstovati –“ řekl sklesle. – „Co vás přimělo, 
abyste přišla do této výstavy?“ optal se náhle.

„Četla jsem kritiku vašich obrazů ve včerejších novinách!“
„Ano – v Megafonu!“ řekl prudce, jako by časopis obžalovával 

z urážky.
„Ano, byla velmi lichotivá, myslím,“ řekla Moya.
Přikývl.
„Napsal jsem ji sám,“ řekl beze studu. A na její udivený pohled, 

dodal: „To se dělá vždycky. Někdy to napíše kamarád.“
Obrátil se k dívce s programy:
„Řekněte svému pánu, aby výstavu zavřel, obrazy zabalil a poslal 

mi je domů.“
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„Ale –“ namítala Moya ulekaně – „doufám, že snad moje hloupé 
mínění nebude míti vlivu –“

„To není vaše hloupé mínění,“ řekl, „to je moje vlastní původní 
hloupé mínění. Vidíte – neumím doopravdy malovat. Nemám nej-
menší potuchy o umění. Nedostalo se mi nijakého uměleckého vzdě-
lání a nikdy jsem se neučil pod žádným mistrem. Já jsem genius. Tato 
díla jsou díly genia. Rámy stály hrozné peníze a spousta barvy, kterou 
jsem vypotřeboval, je prostě zázračná! Je to tam všechno – všechno je 
tam –“ mávl rukou kolem po zdech – „jenom ne znalost, jak se to dělá!“

Zamumlala jakýsi konvenční výraz sympatie, ale on si nežádal 
sympatie, přál si odsouzení a odmítnutí, a zdálo se, že nalézá útě-
chu ve svém nezdaru, a byl patrně jenom velmi šťasten, že dospěl 
k tomuto rozhodnutí o svých zásluhách.

Šli z galerie ven spolu a Moya se divila sama sobě. Že v tak krát-
ké době se stala účastnou tužeb a zklamání úplného a naprostého 
cizince, a že teď proň cítila opravdu jakousi hloupou lítost, to bylo 
něco doopravdy údivného.

„Já vás znám,“ řekl, odbočuje náhle uprostřed velmi sardonické 
rozpravy o umění. „Vy jste lady Moya of Pelton.“

„Felton,“ opravila pobaveně.
„Oh, ano, Felton!“ přisvědčil. „Znám vás. Viděl jsem vaši podobiz-

nu v akademii – také hrozně mizernou podobiznu.“
„Lidé mínili, že je spíše velmi dobrá –“ namítala.
„Idealisováno – a hloupě, ano! – Ale Bože – cožpak já vím o umě-

ní! – Tenhle luxusní charàbanc je váš, myslím –“ ukázal na její ve-
likou limusinu.

„Je náhodou opravdu můj,“ řekla. „Můj otec mi jej dal k mým 
jedenadvacátým narozeninám.“

Prohlížel jej kriticky.
„Rozmýšlím, vím-li toho stejně mnoho o vozech, jako vím 

o malování,“ řekl. „Kdysi jsem si domýšlíval hodně na obojí. Ale zde 
je na každý způsob aspoň něco skutečného. Je to velmi pěkný vůz.“
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Otevřel jí dvířka vozu a ona mu podala ruku.
„Mrzí mne to tolik o těch obrazech,“ řekla.
„Nemyslete na to,“ řekl vesele. „Jsem rád.“
Rozmýšlela okamžik.
„Mohu vás někde složit cestou?“ optala se pak.
Mnul si svoji neholenou bradu.
„Víte-li o nějakém pěkném hlubokém rybníku, kde se člověk 

může utopit bez cizího vměšování, byl bych vám zavázán, kdybyste 
mne tam dovezla,“ řekl vážně. A pak, vida poplašený pohled v jejích 
očích, zasmál se vesele. „Vy asi neznáte mého jména,“ řekl.

Opravdu ho neznala a po celou dobu jejich rozmluvy se marně 
pokoušela vrhnouti kradmý pohled na titulní list katalogu. Nezdaři-
lo se jí to, protože se bála, aby ji při tom nepřistihl. Věděla, že zní 
tak nějak, jako Brixel.

„Fonso Blaxton,“ řekl krátce. „Fonso namístě Alfonso – dokonale 
hloupé jméno, že ano? Hodilo by se docela dobře pro umělce nebo 
artistu. Bude-li potřebí posílati květiny, je moje adresa do oxford-
ských domů.“

Potřásl jí srdečně rukou, pomohl jí do vozu a zavřel jí dvířka. 
Čekal jenom nejkratší okamžik, zdvihl klobouk a zmizel, nežli ještě 
vůz vyjel.

Moya jela zpět domů, majíc v hlavě tolik nezvykle zajímavého, 
že vůbec zapomněla na své obvyklé snění. Byla tak zamyšlena, že 
minula sira Ralpha Sapsona a jeho elegantní společnici, zahýbající 
do parku, dříve nežli si uvědomila, že se jí uklání anebo nežli měla 
kdy všimnouti si na jeho dámě něčeho více, nežli že byla krásně 
oblečena a že byl její slunečník skloněn tak, že nemohla viděti její 
tváře.

„Kdo byla ta vaše známá?“ ptala se společnice sira Ralpha.
Sir Ralph se obrátil s úsměvem.
„To, kněžno, byla lady Moya Feltonová,“ řekl.
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„Oh – vaše snoubenka!“ řekla dívka. „Není to hloupé být v Lon-
dýně inkognito? Byla bych se s ní tak ráda seznámila.“

„Snad některý den –“ nadhodil.
„Byla bych opravdu velmi ráda,“ řekla dívka. „Ale prosím, pokra-

čujte, zajímalo mne to tolik od vás. Začínám tak trochu chápati, proč 
máte vy Angličané takový úspěch. Zdá se, že jste zvykli znáti dů-
kladně svoje záležitosti a vniknouti osobně do každé podrobnosti.“

„Ale kdepak – dokonce nikoli,“ odporoval sir Ralph v dobré nála-
dě. „Já jsem spíše nevědomec a břídil, mám-li pověděti pravdu – ale 
člověk musí vědět přece aspoň něco z podrobností svých věcí.“

„Něco!“ zvolala kněžna, zdvihajíc obočí. „Myslím, že jste velmi 
skromným, sire Ralphe. Jakže – vždyť se zdá, že znáte působení 
a řízení svého železničního systému do poslední písmeny.“

Sir Ralph si hladil knír v přemýšlení.
„Člověk musí vniknouti do věci,“ řekl neurčitě, „A člověku se 

dostává ovšem mnoho cti a poklon za věci, za které vpravdě nemá 
právo přijímati poklony. Ale ten zlatý vlak byl úplně mým vlastním 
nápadem!“

„Nebyla bych si nikdy dovedla pomysliti, že by mohlo býti v obcho-
dě tolik romantičnosti,“ řekla kněžna. A pak náhle požádala: „Neob-
těžoval byste si říci šoférovi, aby obrátil? Jsem parkem již unavena.“

Naklonil se vpřed a dal šoférovi pokyn a veliký vůz zakroužil 
kolem.

„Jsem rád, že jste to navrhla,“ řekl.
„Proč?“ ptala se.
„Všimla jste si muže v šedém plstěném klobouku, který mluvil 

s dámou ve viktorii?“
Zavrtěla hlavou.
„Je to zvláštní chlapík,“ řekl sir Ralph. „Je to policista, jménem 

Michal Pretherston, bratr lorda Pretherstona. Nerad bych se s ním 
setkal, nehledě k tomu, že by vás mohl poznati i skrz ten váš hustý 
závoj, jenž by mu odepřel tolik krásy,“ dodal galantně.
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„Tím lépe! – Povězte mi ještě něco o tom svém zázračném vlaku!“ 
vybízela ho.

Sira Ralpha nikterak nemrzelo, že mohl vykládat. Vyprávěl pří-
běh o seahamptonských docích, o velikých zaoceánských parnících, 
které tam budou míti přístav a o nových zařízeních, která uvedl 
v život, aby čelil vzrůstajícím nárokům vzrůstající dopravy.

„My budeme vozit, prakticky vzato, veškeré zlato, které přichází 
z Okrajních dolů,“ řekl s působivým důrazem. „Přirozeně jest nám 
býti velmi pečlivými, ačkoliv v Anglii není právě velkého nebezpečí. 
Náš zlatý vlak jsou vpravdě dvě veliké bezpečnostní pokladny na 
kolech. Podle zevního zdání jsou to právě jenom dva docela obyčejné 
zavřené nákladní vagony. Vpravdě to jsou ocelové bedny, bezpeč-
ny proti vloupání i proti ohni. Ovšem se jim nic nemůže přihoditi, 
i kdybychom měli srážku – tyto dva vozy by zůstaly neporušeny. 
Ale já mám mimo to nejlepší lidi z celé naší železniční soupravy, 
aby řídili tento vlak.“

„Jak hrozně zajímavé,“ řekla v plném zájmu. „Zní to jako moderní 
pohádka! Tak všechno promyslit! – To máte jistě také velmi po-
drobně vypracovaný jízdní řád?“

„Já jsem sám osobně vypracoval všechny jeho podrobnosti.“
Vyňal z kapsy zápisník.
„Ukáži vám, jak to vypadá, kněžno,“ řekl svým slavnostně půso-

bícím způsobem.
Obracel listy se zlatou ořízkou, až přišel na dvě stránky, pokryté 

jeho jemným písmem.
„Dostanete jakousi představu o práci, které je potřebí k vypra-

vení zvláštního vlaku mimo pravidelný systém,“ řekl. „Tuhle jsou 
doby jízdy. Tuhle je jméno řidiče, jméno topiče, jméno topičova 
příručího, jméno dvou hlídačů –“

„Bože! Což i na tom záleží?“ divila se.
„A velmi velice!“ usmíval se.
Naklonila se ke knížce.
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„Nedovedu čísti příliš dobře vaše písmo,“ zasmála se. „Nesmíte 
zapomenouti, že moje rodina byla velmi staromódní a můj drahý 
otec nám nikdy nedovolil ani, abychom se naučili římské abecedě, 
pokud jsme nebyli skorem dospělí – hleděl na to trochu jako na 
zradu. Ale přece vidím, jaká to je velmi obtížná práce.“

Podal jí knížku a díval se pobaveně, jak se namáhá s luštěním 
a slabikováním jmen, psaných jeho písmem. – Zasmála se a podala 
mu knížku zpět s lehkým povzdechem.

„Bojím se, že jsem velmi hloupá,“ řekla. „Číslice mne vždy unavují 
a teď vidím, že vy v nich zrovna hýříte a že vám jistě působí radost. 
Já strašně nerada píši, ale podle toho, jak je vaše knížka celá popsá-
na, zdá se, že vám je psaní zábavou! Nedovedu pochopiti lidí, kteří 
rádi píší. Moje myšlenky přicházejí o tolik rychleji, nežli se moje 
ubohá ruka dovede pohybovat.“

Vztáhla ruku a otevřevši malou, stříbrem kovanou schránku před 
ní na stěně vozu, vyňala z ní blok papíru a tužku.

„Ukáži vám ale přece něco,“ řekla.
Začala rychle psáti, opírajíc blok o koleno, a on na ni hleděl udi-

veně, jak pokrývala stránku drobnými črtami.
„Tak!“ řekla vítězoslavně. „Toto jest, co dovedu ze všeho nejlépe.“ 

Ukazovala mu, co napsala.
„Vypadá to jako těsnopis,“ mínil.
„Je to cosi jako ruský těsnopis,“ řekla dívka. „Já jsem tak straš-

livě líná, že nikdy nepíši jinak, chci-li si něco poznamenati. Moje 
sekretářka, která je jedinou osobou na světě, která přečte moji 
škrabanici, přepíše to potom – divím se jí, já to někdy nemohu pak 
rozluštit sama!“

„Tedy vy jste přece jen konec konců velmi obratná, kněžno,“ 
lichotil upřímně.

Vztáhla ručku a poklepala mu na paži.
„Ó, vy si ani nedovedete představit, jaká já jsem obratná,“ řekla 

a oba se smáli vesele spolu.
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9

Plukovník Westhanger pohlédl na hodinky.
„Je už o dvacet minut zpožděna,“ řekl.
Gregori si ukroutil novou cigaretu a pohlédl tázavě na doktora 

Philipa Garona, který se prohrabával ve svém řídkém vouse a mlu-
vil trochu s obdivem k bledému muži středních let, jenž byl světu 
znám jako pan Cunningham, a policii jako odborník ve vylamování 
pokladen.

Celá Zločinecká ulice s výjimkou obdivuhodného pana Milleta, 
byla přítomna. Biskup se svým velikým, mírným a pokojným obli-
čejem hrál s Francisem Stockmarem bezique. Colling Jacques, který 
měl vzezření blahobytného správce domu, který se konečně usadil 
pro sebe, aby vzal do rukou správu svého vlastního soukromého 
hotelu, četl noviny. Pan Mulberry, ctihodný muž s šedými licousy 
po stranách tváří a smutnýma, psovitýma očima, hovořil o rene-
sanční architektuře s druhým Stockmarem. A plukovník přecházel 
netrpělivě pokojem sem a tam a prohodil chvílemi několik slov 
k některému ze společnosti.

Pak zazněl slabý zvuk ze síně dole a plukovník šel ke dveřím 
pokoje a otevřel je.

„Je zde,“ řekl, a vyšel ven na chodbu naproti Katuši.
Měla na sobě tmavý kabátový šat a velkou černou liščí kožešinu, 

kterou odepjala a odhodila, když vstoupila do pokoje. Bylo jistě 
významno, že plukovník, jenž měl jistě plné právo stěžovati si na 
její nedochvilnost, neučinil nijakého pokusu, aby jí vytknul její 
pozdní příchod, leda že mírně a zcela mimochodem poznamenal, 
že ji očekával dříve.

Rozhlédla se pokojem.
„Kde je Millet?“ ptala se.
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„Millet pracuje na telegramech,“ odpověděl plukovník, a dívka 
přikývla uspokojeně.

„Všechno je teď připraveno,“ řekla. „Viděl jste Boltovera, pane 
Mulberry?“

Mulberry vstal a šel k ní svým zvláštním, neslyšným krokem.
„Nanejvýše roztomilý a příjemný mladý muž,“ řekl svým zpěvně 

dobromyslným hlasem. „Takový příjemný mladý muž! Mluvili jsme 
spolu velmi dlouho.“

„A?“
„Uspořádali jsme všechno.“
Vyňal z kapsy dlouhou obálku, vyňal z ní tuhý list nejlepšího 

papíru, a podal jí ho s vážností a uctivostí velvyslance, odevzdáva-
jícího státní smlouvu své královské paní. Její oči přeběhly rychle 
dokument, obrátila jeho šustivý list a přečetla až k svižným pod-
pisům.

„To je tedy v pořádku,“ řekla a vrátila dokument.
Dlouhý stůl byl postaven doprostřed pokoje a k němu sestoupila 

se teď bez vyzvání celá společnost.
Plukovník Westhanger usedl k jednomu jeho konci a Katuše ke 

druhému. Ze své kabelky vytáhla tlustý svitek rukopisu, přeřízla 
šňůrku, jíž byl svázán, a narovnala listy před sebou na stole. Pak 
volala jménem jednoho z přítomných po druhém a současně jim 
podávala některému jeden, jinému dva i tři lístky, popsané písmem.

„Máte celý týden, abyste si to vštípili a dokonale to ovládli,“ řek-
la. „A za týden se opět sejdeme a já se přesvědčím, zdali všichni 
dokonale rozumí.“

Zachytla Jacquesův pohled.
„A o lidech,“ řekla. „Kolik jste jich obstaral?“
„Šedesát,“ odpověděl. „Přivážel jsem je do Anglie po celý minulý 

měsíc.“
„Bude jich šedesát dosti?“ ptala se pochybovačně. „Kolik jsme 

jich užili pro Edinburskou banku?“
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„To bylo zcela něco jiného – zcela jiná práce,“ řekl Jacques. „Byli 
jsme nuceni prokopati se třiceti stopami solidní skály a zdi. Tehdy 
jsem měl v práci sto dvacet mužů ve střídách po čtyřiceti.“

„Šedesát jich úplně postačí,“ řekla po chvilkovém rozmýšlení. 
„Uvidíte, že jsem sama počítala jenom s padesáti, ale jsou-li to do-
opravdy správní lidé –“

„Jsou to vesměs dobří lidé, většina z nich je z Itálie, několik jich 
je Francouzů a jeden je Portugalec. Je to skutečný výběr mých lidí 
a představuje celá léta pečlivé a trpělivé organisace.“

Přikývla a obrátila se k zakyslému muži.
„Zde máte úplné podrobnosti, Cunninghame,“ řekla, podávajíc 

mu listy proň určené. „Udělala jsem si těsnopisné poznámky o tom 
jeho zlatém vlaku a máte tam jména řidiče a úředníků, kteří bu-
dou ve vlaku, a mám všechny jejich adresy, až na jednu. Najdete 
u něho udělaný křížek. Zdá se mi, že jeho adresa zní Berne Street, 
Seahampton, ale neměla jsem už času přesvědčiti se znovu.“

„To bude docela snadné,“ řekl Cunningham, pročítaje svoje in-
strukce. „Doufám, že tyto časy už nebudou změněny?“

„Budou-li změněny, budu o tom věděti vše,“ řekla dívka. – „Každý 
z vás si musí teď hned učiniti výpis z těchto svých instrukcí ve svém 
vlastním tajnopisu, a musíte si s tím co nejrychleji pospíšit.“

„Proč pak takový spěch?“ ptal se plukovník Westhanger, který 
samo jediný z mužů kolem stolu neobdržel nijakých papírů.

„Chci viděti všechny tyto papíry spáleny na prach, nežli opustíme 
tento pokoj,“ odpověděla.

Plukovník se zamračil.
„Ale –“ počal.
„Chci viděti všechny tyto papíry spáleny na prach, nežli opustíme 

tento pokoj,“ řekla znovu s důrazem.
Její strýc mlčel, ale ostatní všichni ji znali sdostatek, aby věděli, 

že k tomu má dozajista velmi dobré důvody. A každý z nich pustil se 
ihned horlivě do věrného přepisování obdržených instrukcí, každý 
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svým vlastním způsobem. Někteří do poznámkových knížek, jiní 
na volné lístky, jiný na zadní stranu různých papírů, užívajíce svých 
vlastních navyklých zkratek a svých vlastních osobních značek. 
A tak rychle, jak kdo z nich dokončil svůj opis, podávali originál 
dívce, pročetli s ní znovu celý úkol, opravili některý – zlepšili někde 
něco – a konečně Katuše, shromáždivši vše v ruce, šla ke krbu, polo-
žila je na rošt a přiložila k nim rozškrtnutou zápalku.

Hleděla na ně, až byly obráceny v černý popel a pak na ně šlápla 
nohou a rozšlapala doutnající zbytky na prach.

„Jsi snad nervosní?“ ptal se její strýc sarkasticky.
„Jsi ty?“ opáčila chladně.
„Nuže, víš, zdá se mi to trochu –“
Z rohu pokoje zaznělo tiché, ale vytrvalé bručení.
Všichni muži vyskočili rázem na nohy.
„Dejte stoly rychle pryč,“ řekla dívka tiše a prohlížela pečlivě 

zbytky papírů. Byla spokojena.
Rozložili stůl ve tři díly. S obratností a hbitostí pozoruhodnou 

při jeho věku, hodil plukovník přes každý z nich pokrývku, postavil 
a opravil na jednom vázu s květinami, na druhém několik fotografií, 
a ponechal třetí hráčům bezique. Dívka usedla k pianu, otevřela je 
a počala tichounce přehrávati allegro z Rigoletta.

„Zpívejte!“ řekla tiše.
Poslušný pan Mulberry přistoupil tiše k jejímu boku. Měl příjem-

ný hlas a dívka zachytila melodii.
„Lituji, že jsem nucen porušiti tuto harmonii,“ řekl Michal 

Pretherston na prahu.
„Smím se ptáti, co má znamenati tento vpád?“ ptal se plukovník 

Westhanger povýšeně, když půl tuctu scotlandyardských mužů 
vproudilo za svým vůdcem do pokoje.

„To je, čemu se lidově říká šťára,“ řekl Michal. „Každý zůstane 
na svém místě, dokud si ho blíže neprohlédnu. Parsonse, vy 
vezme te jednoho z těchto pánů po druhém do sousedního pokoje 
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a prohlédnete je hezky důkladně. Paní Grayová –“ zavolal ze dveří, 
a objevila se tlustá paní středních let a příjemné tváře – „vy proká-
žete tutéž vlídnou službu slečně Westhangerové.“

„Proč ne Katce nebo Katuši?“ ptala se dívka opovržlivě. „Stáváte 
se na svá stará léta zdvořilým, Miku.“

„Slečně Westhangerové,“ opakoval sladce.
„A jestliže odmítnu podrobiti se prohlídce?“
„Pak vás dopravím na sprostou policejní stanici,“ řekl Michal, 

„a děj prohlídky bude se odehrávati v nesouladném okolí.“
„Předpokládám, že máte úřední rozkaz?“ ptal se plukovník 

Westhanger.
„Můj drahý plukovníku!“ řekl Michal. „Představujete si, že bych 

sem přišel, aniž bych byl před tím provedl tuto malou formalitu?“
Vyňal dokument z kapsy.
„Podepsáno dvěma příslušnými úředníky, aby to bylo naprosto 

jisté,“ řekl ironicky. „Seberte všechny dokumenty, které naleznete, 
Parsonse.“

„Ano, pane,“ řekl muž a odváděl první ze svých obětí, kterou byl 
náhodou poddajný pan Mulberry.

„Je to velmi nepříjemná záležitost,“ povzdychl si Michal, hledě 
za dívkou, když vycházela z pokoje, sledována úřední prohlížeč-
kou. „Ale vy dojista pochopíte, plukovníku, že je naše povolání plno 
srdcervoucích okamžiků. Jste dosud na prozatímní dovolené, že 
ano – nemýlím-li se?“

„Už vypršela,“ zabručel plukovník Westhanger mrzutě.
„Promiňte mi tedy, byl jsem špatně informován,“ řekl Michal. 

„Promluvil bych si s vámi rád v soukromí.“
Odvedl plukovníka do kouta pokoje, mimo doslech ostatních, 

a dobromyslný humor vyprchal z jeho tváře i z jeho hlasu, když 
stanul proti starému pánu.

„Westhangere,“ řekl, „kdo byl pěstounem této dívky?“
„Nerozumím vám dobře –“ řekl plukovník drze.
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„Kdo naučil Katuši býti zlodějkou – to snad vám zní dosti srozu-
mitelně, ne?“

„Je-li zlodějkou, je to věcí vloh a schopností. Popírám, že by byla 
zlodějkou, nebo že by měla účast na jakémkoliv nezákonném počinu 
nebo činu, kterým se snad provinili moji nešťastní přátelé! – Nikdo 
ji neučil!“

„Vy jste podivný chlapík,“ řekl Michal. „Myslím, že jste docela 
nemravný.“

„Můj osobní charakter –“ počal plukovník.
„Pravím-li nemravný, mám na mysli, že nemáte nijakého smyslu 

pro meum a tuum. Jinými slovy, že jste rozeným zlodějem. Promi-
nete mi, ale mám dojem, že jemnostmi by bylo vůči vám marně 
plýtváno. – Ptám se vás znovu, kdo vychoval Katuši?“

Plukovník se usmál.
„Katuše má velmi mnoho, zač jí jest děkovati mně,“ řekl ješitně. 

„Byl jsem tomu dítěti otcem – a více nežli otcem a ujišťuji vás, pane 
Pretherstone, že jste docela na falešné stopě, máte-li za to, že je 
Katuše zlodějkou. – Proč se ptáte?“ optal se, přerušiv se náhle.

„Protože,“ řekl zvolna Michal, hledě mu pevně do očí, „věřím, 
že jste se s rozvahou pustil do díla, abyste vykořistil geniality na-
daného a neobvykle důvtipného dítěte ve svůj osobní prospěch. 
Protože věřím, že vy, a jenom jedině vy, jste zkroutil a zmrzačil její 
stanovisko a že jedině vy jste zničil její duši. Nejsem si tím dosud 
úplně jist,“ přiznával, „ale až budu –“

„Až budete?“ ušklíbl se plukovník posměšně.
„Potom vás přivedu do vězení na základě jakékoliv obžaloby – to 

je lhostejno,“ řekl Michal prostě. „A podržím vás ve vězení, dokud 
nebudete mrtev. Uložil jsem si velmi příjemnou úlohu zabezpečiti 
vám konec ve vězeňském špitále – pokud vím, není to příliš pří-
jemné místo.“

Plukovník se zachvěl. Bylo cosi osudného, cosi hrozebně zlo-
myslného a neodvratného, jakýsi sotva potlačený výraz nenávisti 
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v tónu policejního úředníka. Na vteřinu starší muž ucouvl a skrčil 
se pod prudkou důrazností Michalova hlasu, a pak, jako slaboch, 
kterým ve skutečnosti byl, propukl v příval zlořečení a nadávek, 
jenž vyplynul ze strachu a byl zesílen vztekem.

„Hrom vás zab,“ zasyčel. „Vyhrožujete mi…! Dám vám stáhnouti 
kabát se zad, vy pitomý policajte…! Vy plíživý špione…! Katuše je 
tím, čím je! Porazí vás a přetrumfne všechny vaše ploskonohé, krát-
kodeché druhy! Je-li špatnou, neuděláte z ní nic jiného. Já ji udělal! 
Ano, já jsem ji udělal! A ona vás porazí, slyšíte, ona vás porazí ve 
všem, a vy nikdy nechytíte ani jí ani mne! – Já jsem ji udělal. A vy 
mne nemůžete postrašiti –“

Jeho pronikavý hlas se chvěl vztekem. Třásl se vztekem od hlavy 
k patě a kostnatá pěst, která se třásla před Michalovou tváří, byla 
tak pevně zaťata, že její kotníky vyvstávaly bíle na fialově zeskvrna-
tělé půdě.

„Katuše není z toho druhu, který byste mohl vykurýrovat od-
říkáváním žalmů, pane policajte! Nemůžete se s ní nebo nad ní 
modlit, protože nemá a nikdy neměla nic, k čemu by se modlila, 
rozumíte? Slyšíte to? – Vy jste mne chytil. Poslal jste mne do toho 
pekla ve Wandsworthu, a já si to na vás vynahradím, na vás a na 
lidech, jako jste vy. Katuše je tou nejohromnější věcí, jakou jsem 
kdy viděl a jaké jste se kdy dotknul, a ona vás zlomí – rozbije vás! 
Zlomí!“

„Strýče!“
Obrátil se prudce a jeho zrak se setkal s dívčinou bílou tváří.
„Jste šílený?“ ptala se pokojně.
Sklopil před ní oči.
„Dopálil mne,“ mumlal na omluvu.
„A tys mu nasedl! Copak tu chtěl jiného?“
Michal pohlédl na prohlížečku a žena zavrtěla hlavou.
Propustil ji pokynem hlavy.
„Nevinná,“ řekl úsměšně.
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Pohlédl na chvějícího se muže před sebou s chladnou důrazností.
„Zapamatuji si mnoho z toho, co jste mi řekl, Westhangere, a vy 

o mně uslyšíte jednoho z těchto dnů.“
Šel pokojem ke krbu, neboť z koutku oka zahlédl spálený papír. 

Projel prstem lehce skrze popel.
„Dosud teplý,“ řekl. „Vidím, že jsme přišli trochu pozdě.“
Vyňal z ohniště hrst černého popela, a donesl jej ke světlu. Pro-

hlídka ukázala tu a tam nějaké slovo či dvě ze spálených instrukcí, 
ale nebylo v tom ničeho, co by mu mohlo nějak pomoci. Přes to 
nechal pečlivě sebrati všechen popel a vložiti jej do krabice a vzíti 
s sebou – a byl posledním z policistů, kteří odcházeli.

Stál uprostřed pokoje, uhlazuje si rukávem pečlivě dýnko svého 
plstěného klobouku, a Zločinecká ulice čekala na nevyhnutelnou 
výstrahu. Byli v tom zklamáni, neboť Michal se obrátil jedině ke 
Katě.

„Chci vám dáti spravedlivou příležitost, slečno Westhangerová,“ 
řekl, a posluchači se divili, proč neužil obvyklého důvěrného způ-
sobu oslovení. „Chystáte se právě spáchati zločin, který vás všechny 
podrobí hrozbě dlouhé a těžké vazby a věznice. Jaký je to zločin, 
toho dosud nevím, ale jsem úplně jist, že by to tuhle Stockmar na-
zval ‚kolosálním‘. Záleželo by mi pramálo na tom, kdybyste pro mne 
vy ostatní všichni hnili ve vězení do konců svého života –“

„Děkujeme vám,“ řekl pan Stockmar starší. „To je od vás móc 
hezké!“

„Pravím-li všichni ostatní,“ řekl Michal, „vylučuji Katuši. Je to 
mladá dívka a je-li mezi vámi jediný, kdo činí nároky na mužnost, 
dostane ji ven z této tlupy dříve, nežli se pustíte dále do toho, co 
máte před sebou. Je-li mezi vámi kdo, kdo má matku anebo sestru 
anebo jinou ženu na světě, vůči níž má i jen tu nejmenší úctu, pokusí 
se, aby toto dítě zachránil před ní samou. – To je vše.“

Mírný a melancholický pan Mulberry stál u piana, a jeho tučné 
prsty přebíhaly po klávesách, vyluzujíce tiše melancholickou melodii.
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„A my teď zazpíváme hymnu číslo 847,“ řekl svým olejovitým, 
melancholickým hlasem, a Michal Pretherston opustil pokoj za vý-
buchu bujného smíchu, jejž tento výpad vyvolal, provázen v uctivé 
vzdálenosti plukovníkem Westhangerem, který si neoddechl volně, 
pokud domovní dveře nezapadly za nevítaným návštěvníkem, 
a pokud nezarazil naolejované závory pevně do jejich otvorů. –

„Kde je Katuše?“
„Tákový nesmysl!“ bručel starší Stockmar. „Ona do horního 

pokoje šla poplašit Pretherstona.“
Michal se loučil na druhém konci Zločinecké ulice se svými po-

mocníky, když nočním tichem pronikl zvuk téměř úděsný ve své 
neočekávanosti.

Bylo jej možno popsati toliko jako dutý skřek, jenž stoupal 
a klesal z naříkavého jekotu do hrdelního vzdechu. Netrval déle 
nežli deset vteřin, a přestal tak neočekávaně, jak se byl ozval.

„Co to bylo?“ ptal se uleknutý strážmistr.
Michal se škrabal na bradě.
„Plukovník v hysterickém záchvatu,“ nadhodil necitelně. Ale přes 

to jej tento zvuk uvedl v přemýšlení a dohady.
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Michal vzal od uniformovaného strážníka lístek a zdvihl překvapeně 
obočí.

„Sir Ralph Sapson,“ řekl. „Co u všech kozlů si od nás přeje?“
Strážník ovšem neodpověděl, neboť nebyl ani čtenářem myš-

lenek ani všetečkou.
„Uveďte ho,“ řekl Michal.
Sir Ralph Sapson nenavštívil dosud nikdy Scotland Yardu, aniž 

projevil nejmenší tužby zlepšiti svoji známost se šlechtickým po-
licistou, a proto byla jeho návštěva trochu údivnou. – Vešel teď do 
úřadovny, tváře se méně důležitě než obvykle, a nejspíše trochu 
uctivě zaražen obtížemi, se kterými se setkal, nežli se dostal k tomu, 
koho přišel vyhledati.

„Řekl bych, že se asi divíte, proč že sem přicházím, že ano?“ řekl 
úvodem.

„Pokud není vaším úmyslem, abyste mne s sebou odvedl na 
přesnídávku, je mi to jedno – je to úřad jako úřad,“ řekl Michal se 
smíchem. „Usedněte, Ralphe, a povězte mi všechny vaše nesnáze. – 
Mimochodem,“ řekl pod vlivem náhlé myšlenky, „nejste přece 
opravdu v nějaké nesnázi? Či ano?“

„To je právě to, Michale,“ odpověděl Ralph, klada svůj hedvábný 
klobouk pečlivě na zemi. „Jsem opravdu na rozpacích a mrzut nad 
několika věcmi, a protože vím, že jste dobrý hoch, a jak velmi las-
kavým jste ke mně byl –“

„Nemluvte hlouposti,“ vpadl Michal vlídně. „Vy víte dobře, že 
jsem k vám nebyl laskavým a že vůbec nejsem dobrým hochem. – 
Ztratilo se vám něco?“

„Chtěl bych s vámi promluviti o dvou věcech,“ řekl sir Ralph, který 
byl velkým milovníkem předmluv a okolků. „Jsou naprosto odlišny 
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a nesouvisí nikterak spolu – a jedna vůbec není policejní věcí – po-
třebuji toliko vaší docela přátelské rady. – Znáte kněžnu Bačevskou?“

„Nemám čest znáti její královskou Výsost, její vznešenou Jasnost 
anebo její šelmovství – podle toho, jaký je to případ.“

„Není ničím z toho všeho,“ řekl sir Ralph. „Je to manželka knížete 
Dimitrije Bačevského, který má velmi rozsáhlé statky v Polsku.“

Michal potřásl hlavou.
„Svět je plničký manželek knížat, kteří mají velmi rozsáhlé statky 

v Polsku,“ řekl.
„Setkal jsem se s ní v Paříži,“ vysvětloval sir Ralph.
„Říkám-li svět, mám na mysli ovšem Paříž,“ řekl Michal. „Co vám 

provedla? Ukradla vám hodinky?“
„Prosím, nebuďte hloupým oslem,“ řekl druhý mrzutě. „Pravím 

vám, že je to kněžna a nesmírně bohatá. Měla mrzutost se svým 
manželem a ujela do Londýna a já jsem se s ní hodně vídal. Včera, 
když jsem ji navštívil, abych ji vzal na projížďku, shledal jsem, že 
odjela – opustila byt bez rozkazu, zaplatila svůj účet a byt – měla 
najatý zařízený byt – a zmizela –“

„Vrátila se zpět ke svému manželi, myslím,“ řekl Michal. „Sly-
šel jsem o takových věcech, že se někdy přiházejí. Neuslyšíte o ní, 
dokud nebude podána žaloba o rozvod, a pak budou noviny plny 
příšerných podrobností o vás, o vašem ředitelství a předsednictví 
všemožných společností, o vašem životě od dětství a o vašich ko-
níčkách. A nedělní noviny uveřejní vaši podobiznu.“

Sir Ralph potřásl zoufale hlavou.
„Kdybych byl věděl, že zaujmete takovéto stanovisko, nebyl bych 

přišel,“ řekl přísně. „Nejde o nic takového v této záležitosti. Je to 
skutečná dáma, které jsem docela nepatrně prospěl, a která byla 
tak dobrotivá, že mi věnovala svoji důvěru.“

„Přejete si snad, abych vám ji nalezl?“ ptal se Michal udiveně.
„Ne, o to nejde,“ řekl sir Ralph. „Příběh má podivné pokračování. 

Dnes ráno jsem byl v City a potkal jsem se s přítelem, který mne 
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vyzval, abych s ním posnídal. Měl jsem před sebou celou spoustu 
záležitostí, a bylo už za deset minut jedna hodina, když jsem mohl 
odejíti. Můj vůz nebyl v City, ale myslil jsem si, že nebude nijak obtížno 
nalézti taxi. Když jsem však přišel na ulici, pršelo velmi důkladně, a za 
žádné peníze nebylo možno sehnati drožku. Bylo to jenom několik 
kroků na stanici, a tak jsem se rozhodl, že pojedu podzemní drahou.“

„Sensace!“ řekl Michal s obdivem.
„Dobrá – abych dlouhý příběh pověděl krátce,“ řekl sir Ralph, „jel 

jsem na Oxfordský koloběh a přesedl do vlaku, který mne dovezl na 
temžské nábřeží. A zde přijde podivná část mého příběhu,“ řekl sir 
Ralph s dojmem, „když jsem vycházel vzhůru po schodišti po jedné 
straně, sestupovala kněžna po druhé.“

„Ano?“ řekl Michal nevzrušivě.
„Byla prostě, ano chudě oblečena,“ řekl sir Ralph. „Zdvihl jsem 

před ní klobouk, ale hleděla na mne, jako by mne nebyla v životě 
vůbec viděla.“

„Nejspíše jste se s někým mýlil,“ mínil Michal.
„Odpřisáhnu, že to byla ona,“ prohlásil sir Ralph důrazně. „Ne-

bylo možno, abych se v ní mýlil. Má droboučkou bradavičku zrovna 
pod pravým uchem, kterou jsem zahlédl –“

„Eh?“
Michal byl náhle pln napjaté pozornosti.
„Malilinkou bradavičku zrovna pod pravým uchem, tmavě šedé 

oči, velké, a dobře kreslené obočí, velmi jemná ústa a oblou bradu?“ 
ptal se.

„To je ona! Dobrý Bože!“ zvolal sir Ralph v překvapeném údivu. 
„Tak ji tedy přece znáte?“

„Ba ano, znám ji,“ řekl Michal zamračeně. „A teď mi povězte celý 
váš příběh o této kněžně od začátku znovu. Jak jste se s ní seznámil?“

„Setkali jsme se spolu v Paříži. Byla mi představena v opeře po 
představení,“ sděloval sir Ralph trpělivě. „Abych se přiznal, zapo-
mněl jsem na to úplně, až mne na to znovu upamatovala.“
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„A to jest, kde celá historie opravdu začíná,“ řekl Michal. „Kdy to 
bylo, kdy vám to znova připamatovala?“

Sir Ralph podal stručně podrobnosti neobvyklého způsobu jejich 
setkání.

„Vidím,“ řekl Michal. „Její vůz se porouchal prozřetelně zrovna 
před vaším domem. Krásná a nanejvýše skvěle oblečena – jak jste 
mohl odolat její patetické žádosti? A to tedy je příběh o tom, jak jste 
se s ní setkal – ano? Oh, Katuše, Katuše!“ vrtěl hlavou.

„Katuše?“ ptal se zmateně magnát. „O kom to u všech všudy 
mluvíte?“

Michal nedbal otázky.
„Jsem nucen vás prositi, abyste mi podal trochu podrobnější 

zprávu o vašich schůzkách. Ovšemže jste se s ní potom setkal?“
„Ano, setkal jsem se s ní. – Setkával jsem se s ní déle. A je velmi 

roztomilá a okouzlující,“ řekl sir Ralph.
„A zajímá se neobyčejně o obchod?“
„Nikoli, neznala toho právě mnoho o obchodu. V tom se úplně mýlí-

te. Vidím, že se pokoušíte přesvědčiti mne, že je to dobrodružka. – Ne, 
neznala vůbec ničeho o obchodě,“ řekl sir Ralph vítězoslavně. „Vprav-
dě jsem jí musil nejprostší věci vždy znovu a znovu vysvětlovat.“

Michal se naklonil vpřed a poklepával mu na rameno, jako by byl 
asi učinil rozrušenému dítěti.

„A jaké věci jste jí to vysvětloval, můj drahoušku?“ ptal se.
Ale zde sklouzl se stopy, buďto protože se sir Ralph opravdu 

nemohl, anebo že se nechtěl upamatovati. Stal se náhle neobyčejně 
nejasným a neurčitým o této věci. –

Michal seděl u psacího stolu, hlavu mezi dlaněmi a přemýšlel 
rychle.

Nejprve Flanborough, potom Boltover a teď zase sir Ralph 
Sapson. Co je spojovalo? Spojovací nitku!

„Máte nějaké obchodní jednání s Flanboroughem?“ ptal se.
„Co míníte?“ ptal se sir Ralph opatrně.
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„Jest nějaké vnitřní spojení mezi vašimi a jeho společnostmi?“
„Můj drahý brachu, jak můžete klásti takovouto otázku?“ řekl sir 

Ralph protektorsky dobromyslně. „Víte tak dobře, jako já, že všichni 
obchodní lidé, kteří operují ve velkém měřítku, jsou tak anebo onak 
ve spolčení. Já vedu železnice a lomy a věci – a Flanborough vede 
lodi a zlaté doly a také různé věci. Já mám zájem na jeho věcech a on 
má podíly na mých podnicích.“

A jakožto muž obchodu nepověděl Michalovi o ujednání, které 
bylo mezi ním a Flanboroughem sjednáno ve prospěch neprospíva-
jícího přístavu v Seahamptonu, protože to je způsobem obchodních 
lidí, býti tajuplným a nesdílně nepřístupným o všednostech ob-
chodních styků.

„Dobrá, tak to je,“ řekl Michal, čekav marně na nějakou osvětlující 
poznámku svého přítele. – „A jaká je ta druhá věc?“

Sir Ralph měl tentokráte trochu více obtíží, aby nalezl počátek.
„Je to vpravdě trochu delikátní předmět, Michale,“ řekl, „neboť 

se dotýká mé osobní cti.“
„Au, au,“ řekl Michal účastně, a máme-li pověděti pravdu, trochu 

mechanicky, protože jeho mysl byla dosud zaměstnána jinde, větší 
a důležitější záhadou, nežli proň znamenala osobní čest domu 
Sapsonových.

„A nejenom to, ale i cti někoho, komu se oba obdivujeme,“ řekl 
sir Ralph podivně nejistě. „Věc je ta, Michale, že jsem zasnouben 
s Moyou. Není to obecně známo, ale je tomu tak, a přirozeně jsem 
jí neviděl tolik, jak bych si byl přál, v tomto uplynulém týdnu. Byl 
jsem opravdu velmi zaměstnaným mužem.“

„Přirozeně,“ souhlasil Michal v sympatii. „Právě jste mi již vy-
právěl o kněžně, vzpomenete-li si.“

„Dobrá tedy – vy jste mužem světa,“ řekl sir Ralph, začervenav 
se do tmava. „A vy pochopíte. Ať jakkoliv, neviděl jsem Moyu tolik, 
kolik bych si byl přál. A věc je ta,“ vyhrkl náhle, „že Moya to žene dál.“

„Žene dál!“ opakoval udivený Michal. „Žene dál – co? či koho?“
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„Setkává se s ním každého dne v parku, a vycházejí spolu ven do 
přírody skicovat,“ řekl sir Ralph rychle. „Nemluvil jsem o tom dosud 
s Flanboroughem, ale je to všechno trochu hloupé!“

„Jestliže tím ‚hnaním dál‘ míníte, že si Moya dopřává nějakého 
flirtu, je to nejenom velmi hloupé, ale bylo by to dojista pro vás 
velmi mrzuté,“ řekl Michal. „Jestliže jste nebyl velmi dobře zpraven 
o všech pohybech vaší snoubenky, byli jste vy a vaše kněžna v ne-
bezpečí, že co chvíli na ně někde narazíte. Bylo to od Moye opravdu 
velmi bezohledné. – Kdo jest jejím přítelem?“

„Nesmyslný malíř,“ řekl sir Ralph zuřivě. „Člověk, který měl vý-
stavu prostě naprosto nemožných a hloupých obrazů. Myslím, že 
nemá na celém světě ani haléře a je to nanejvýš nečistě vypadající 
osobnost. Viděl jsem je spolu na své vlastní oči a on s Moyou zachází 
opravdu urážlivě. A Moya vypadá, jako by se jí to líbilo.“

„Bije ji snad nebo něco podobného?“ ptal si Michal unaveně.
Rozmluva ho opravdu počínala unavovat, a on toužil býti již sám, 

aby mohl zpracovati novou kombinaci, která se mu vyskytla. – Spo-
jovací nitku! Spojovací nitku! –

„Kompromituje ji,“ řekl sir Ralph prudce. „Drží ji za ruku a říká 
jí ‚dítě‘ docela na veřejnosti. Je to prostě zahanbující!“

„Můžete Moye úplně důvěřovati, Ralphe,“ řekl Michal konejšivě. 
„Moya jistě neučiní ničeho, co by poškodilo nebo ohrozilo její vy-
hlídky.“

„Ona má velmi mnoho svých vlastních peněz,“ přerušil ho sir 
Ralph.

„Je to zvláštní, jak vaše mysl tíhne k penězům,“ řekl Michal pře-
mýšlivě. „Já jsem nemyslil na peníze. Myslil jsem na její společenské 
vyhlídky. Moya je velmi chytré a obratné děvče. Trochu romantiky 
jí opravdu nikterak neuškodí, Ralphe. Naopak!“

„Ale, u čerta, vždyť má mne!“ řekl sir Ralph pohněvaně.
„Já jsem řekl ‚romantiky‘,“ řekl Michal s urážlivým důrazem. „Vy 

nejste ‚romantikou‘, vy jste ‚obchodem‘.“ 
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Ale sir Ralph nebyl spokojen.
„Snad kdybyste ji navštívil a promluvil s ní několik rozumných 

slov,“ mínil, „snad by na to trochu dala.“
„Ano! Vyšel bych z její přítomnosti jako duševní i tělesná zříceni-

na,“ řekl Michal přesvědčivě. „Ne, Ralphe, musíte si spraviti svoje 
dvoření lásky sám, aniž byste k tomu volal – ehm – policii.“ (Sir 
Ralph zamrkal.) „Nejsem s Moyou v dosti důvěrném styku, abych jí 
směl dávati rady v takovéto delikátní záležitosti – neznám ji dosti – 
já jsem jí jenom kdysi učinil nabídnutí k sňatku a to mi nikterak 
nedalo právo, abych na ni naléhal, aby si vážila vašeho ucházení. – 
Ale rád bych se vás zeptal ještě na jednu věc, nežli půjdete,“ dodal, 
když sir Ralph sbíral svůj klobouk a rukavice. „Vyptávala se vás vaše 
kněžna na některou banku, s kterou jste ve spojení?“

„V tom vám mohu odpověděti naprosto určitě, že se mne neptala 
na nic takového,“ odvětil sir Ralph rozhodně. „Máte úplně klamný 
dojem o této dámě, podle mého soudu.“

„Váš soud,“ řekl Michal pohrdlivě, vyprovázeje ho z pokoje.
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Byl pádnější důvod k tomu, aby sir Ralph Sapson cítil rozpaky 
a zmatek, nežli on sám anebo Michal tušili. Oběma by se bylo mohlo 
rozbřesknouti, kdyby byli jednoho nedělního jitra stáli na nádraží 
v Dělové ulici a viděli mrzutost a nepokoj pana Alfonsa Blaxtona, 
když se veliká minutová ručička na nádražních hodinách blížila víc 
a více devítce. Hlídač zavíral dveře vozů a výběrčí lístků se chystal 
zavříti vrata, když lady Moya prolétla bez dechu zábradlím.

„Oh, jak mne to mrzí!“ vydechla. „Zastavily se mi hodinky.“
Pan Alfons Blaxton uvedl ji hurtem do prázdného vozu prvé třídy 

a sám vskočil, když se vlak už pohyboval.
„Nejede už žádný vlak, až za tři hodiny,“ řekl přísně.
„Byli bychom mohli jít do kostela!“ řekla.
„Jakou máte hlavu!“ řekl mladý muž s obdivem. „Na kostel jsem 

nepomyslil.“
„Nu, hlavní jest, že jsem vlak nezmeškala,“ řekla nedůtklivě. 

„Přinesl jste všechno?“
Ohlížela se, hledajíc skládací malířský stojan, skřínky s barvami 

a ostatní odbornické nářadí, které je obyčejně provázelo na jejich 
výletech za skicováním v přírodě.

„Nepřinesl jsem ničeho,“ odpověděl přímo.
„Ale jak tedy budete malovat?“
„Nebudu vůbec malovat,“ řekl. „Přišel jsem k názoru, že máme 

příliš krásný den, nežli abychom si ho zkazili.“
Pohlédla naň a dala se do smíchu.
„Z vás nebude nikdy umělec,“ řekla náhle přísně. „Do kterých 

končin venkova vlastně jedeme?“
„Myslil jsem si, že bychom mohli jeti do Maidstone. Odtamtud 

jsou některé roztomilé výlety vozem. Najal jsem automobil, aby na 
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nás čekal na nádraží a myslil jsem si, že bychom se mohli projeti 
Sussexem a přesnídati v Seahamptonu.“

„V Seahamptonu ne,“ vpadla rychle. „Můj otec je dnes v Sea-
hamptonu.“

Mohla dodati, že i sir Ralph Sapson je dnes v Seahamptonu, 
ale z důvodů, které si podržela pro sebe, podržela pro sebe i toto 
sdělení. Sir Ralph Sapson nebyl něčím, o čem by měla za nutno roz-
mlouvati. Pohlédla na svého soudruha se souhlasem a pochvalou.

„Jste dneska o mnoho podobnějším k světu, nežli jak jsem vás 
dosud kdy viděla,“ řekla. „A vy jste se opravdu oholil! Opravdu, 
stáváte se den ze dne méně podobným umělci.“

Měl obzvláště příjemný úsměv a jeho smích přímo bublal mla-
distvou šťastností. Smál se jako děvčátko – opravdu se to skorem 
blížilo chichtotu. Smál se teď, jak vlak ujížděl předměstskými stani-
cemi, natáhl nohy na polštář protějšího sedadla a hledal po kapsách 
cigaretu. Hleděla naň vesele, když vyňal nikoli ozdobnou schránku, 
v jakých muži, které znala, nosili drahé výrobky Egypta a Sýrie, ale 
nevkusnou a křiklavě žlutou lepenkovou krabičku, v níž bylo pa-
desát nejlevnějších cigaret, jaké kdy proslavily jméno státu Virginie.

„Máte rád tyhle – věci?“ ptala se s úsměvem.
„Tohle ‚žluté nebezpečí‘? – Dosti, skorem!“
„Máte hrozně nepěstěný vkus, nemyslíte? – Proč nekouříte radě-

ji –“ a náhle umlkla a pak se rychle snažila změniti předmět hovoru 
úplně nesouvislou poznámkou o krávě, která se pásla na poli vedle 
železniční trati.

„Proč nekouřím cigarety Machinopolos se zlatým koncem, a to 
z jantarové a diamanty vykládané špičky?“ doplnil za ni, co spolk-
la. „Protože, má malá Moyo, jsem jenom chudým, těžce pracujícím 
umělcem, který šetřil po celý týden, aby si mohl dovoliti dnešní 
hýření.“

„Promiňte mi – tolik mne to mrzí,“ řekla. „Jsem hrozně bezmyš-
lenkovitá. – Hněváte se na mne?“
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„Nemohu vám prominouti, nebudete-li míti stále pevně a jasně 
na mysli velikou pravdu, že jsem tak nesmírně chudým, jako jste 
vy nesmírně bohata.“

„Proč to mám míti na mysli?“ ptala se nejistě.
„Protože,“ odpověděl pomalu, „nebudete-li v budoucnosti vy 

nesmírně chudou a já nesmírně bohatým, budeme se vídati jen 
velmi zřídka a dopřejeme si jen velmi řídké výbuchy hýřivé radosti 
z chvíle.“

„Ale co by na tom měly měniti peníze?“ ptala se, a hlas jí selhával.
Bylo jí obtížno mluviti jasně anebo i jen zřetelně. V hrdle cíti-

la jakoby nespolknuté sousto, což dávalo jejímu hlasu chraptivý 
zvuk. Cítila uvnitř podivný pocit, jako by v ní všechno klesalo a ke 
svému údivu zpozorovala, že se jí chvěla ruka, kterou zdvihla, aby 
si odhodila s čela skleslou kadeř. Nezažila nikdy dosud podobných 
pocitů. Srdce jí bušilo rychle a prudce – a dech se jí tajil, a zalévalo 
ji horko a hned zase zima – v rychlém střídání.

Neodpověděl. Seděla vedle něho a mohla viděti jeho tvář jenom 
stranou, z koutku oka. A pak pocítila, jak se jeho ruka sune okolo 
ní – a nežli si uvědomila, co se stalo, tiskly se jeho rty na její ústa.

Toto se přihodilo ve vozu první třídy ve vlaku jedoucím bez 
zastávek na místo určení. Přihodilo se to již dříve mnohým docela 
obyčejným lidem (jak Moya slýchala), ale ona si nikdy nepomyslila, 
že by bylo možno, aby se to přihodilo jí, anebo že by tak všedně 
vznešený děj mohl býti tak divuplně sladkým.

* * *

Sir Ralph a lord Flanborough měli schůzku s místními předáky. 
Byla slavnostní přesnídávka a slavnostní řeči, při nichž sir Ralph 
porovnával nadcházející připlutí australoafrického poštovního 
parníku k návratu Odyssea do vlasti a k přistání Otců Poutníků 
do Ameriky. Bezdrátová depeše z lodi sdělovala, že nečeká, že by 
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připlula do přístavu dříve nežli o deváté hodině večerní, a to vy-
světlovalo, proč byly konány oslavy před jejím příjezdem. Že byly 
oslavy rázu velmi střízlivého a velmi omezeny, bylo zaviněno tím, 
že se to přihodilo právě v neděli. Pro pozdější dobu bylo úmyslem 
ustanoviti vyplutí Australoafrické linie z Kapského Města tak, aby 
byly lodi v seahamptonském přístavu v sobotu. Ale nebylo už kdy 
změniti věci pro „Královnu převozu“, která odplula z Kapského 
Města, nežli lord Flanborough a sir Ralph Sapson sjednali vše s ko-
nečnou platností a nežli ustanovili den, kdy má býti nastolen nový 
řád věcí.

Několik málo žurnalistů, kteří se dostavili z Londýna na místo 
slavnosti, spolu s některými řediteli a jejich ženami, byli prová-
děni po docích. Nové vlaky byly obdivovány, a mezi nimi hlavně 
dva zbrusu nové zavřené nákladní vagony, jejichž zvláštní a neob-
vyklou povahu sir Ralph vykládal několika privilegovaným ze svých 
spoluředitelů. Bezpečná pokladna na kolech – bylo znamenitým 
popisem těchto vagonů. Specielně zesílené podvozky, každý vůz se 
dvěma vozíky – byly určeny, aby vozily ohromnou tíži.

„Jsem jist, že lord Flanborough nemá námitek,“ řekl sir Ralph své 
malé vybrané společnosti, „že tyto vozy dnes v noci povezou dvacet 
tun zlata, slitého v prutech.“

„A jaká je cena takového množství zlata?“ ptal se jeden z napjatě 
poslouchajícího posluchačstva.

„Dva miliony osm set šedesát sedm tisíc dvě stě liber,“ řekl sir 
Ralph s působivým důrazem. „Představuje to šestiměsíční výnos 
všech zlatých dolů lorda Flanborougha.“

Ředitelé dělali patřičné zvuky, schopné, aby vyjádřily jejich údiv.

* * *

Byli v Seahomptonu návštěvníci, kteří se velmi zajímali o převoz 
tohoto sensačního nákladu, a kteří nebyli pozváni k účasti na tomto 
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slavném ději. Jeden z nich, tmavý muž cizineckého vzezření, nešel 
o nic blíže k oblasti doků nežli k malé hospůdce ve starobylé Vysoké 
ulici. Sešel se tam s mužem, jenž byl bledé tváře a měl velmi stručný 
způsob řeči.

„Je po všem!“ řekl tiše druhý příchozí.
„Co se stalo?“ ptal se druhý.
„Je naprosto nemožno dostat strojvůdce nebo topiče. Jsou to 

dva staří služebníci společnosti, oba mají ušetřeny slušné peníze 
a nejsou přístupnější svodu podplacení nežli Flanborough sám.“

„Doufám, že jste snad nijak nenaléhal?“ optal se temnolící muž 
rychle.

Bledolící muž potřásl hlavou.
„Pustil jsem se se strojvůdcem jenom tak daleko, jak jsem se 

mohl odvážiti,“ řekl. „Vypátral jsem, že má syna u vojska v Indii 
a řekl jsem mu, že jsem se tam sešel s jeho chlapcem a tak jsem se 
s tím starým brachem pěkně spřátelil. Ale je to naprosto neporuši-
telná, vypálená cihla, Gregori.“

„Budu ihned telefonovati Katuši,“ řekl Gregori. „Myslím, že bude-
me nuceni vlak někde zastaviti násilím – nechci, aby bylo sáhnuto 
k jakékoli střelbě, pokud vůbec bude možno vyhnouti se tomu. – 
Jsou průvodčí ozbrojeni?“

„Je to zvláštní, že se na to ptáte,“ řekl bledolící muž, srkaje svoje 
pivo. „Ten starý je ozbrojen dnes po prvé v celém svém životě. Byl 
nad tím celý nadšen a náramně hrdý na to, že dovede stisknouti 
spoušť revolveru.“

Gregori hleděl velmi vážně.
„Katuši nutno zpraviti, aby ihned zakročila s připravenou 

druhou možností,“ řekl. „Ale ať je jak chce, sejděte se zde se mnou 
a Cunninghamem v osm hodin večer. Jsem úplně připraven téměř 
na všechny vůbec možné příhody. Millet mi dal tucet plnomocen-
ství, abych mohl čeliti snad všem možným zvratům věcí. – Viděl 
jste ten vlak?“



– 124 –

„Nemohl jsem jíti příliš blízko k němu –“ řekl bledý. „Odešel jsem 
zrovna, nežli Sapson přivedl svoji společnost, aby si vozy prohlédli.“

* * *

Sir Ralph odvedl svoje hosty od výhybky do strojovny, a ukázal jim 
zbrusu novou atlantickou lokomotivu, která měla dovézti vlak do 
Londýna.

„Zdá se, že není dosud ani úplně hotová,“ poznamenal jeden z hos-
tí a ukázal na dělníka, jenž horlivě vrtal otvor do čelní strany stroje.

Sir Ralph se zasmál.
„Zapomněli přidělati jeden nosník pro svítilnu. Víte, zařídil 

jsem, aby byl náš zlatý vlak vyznačen třemi zelenými světly v jedné 
řadě – je naprosto nezbytno, aby mohl býti velmi přesně a snadno 
poznán a správně signalisován. Nějakou náhodou se stalo, že když 
stroj přišel z dílen, byly jenom dva nosníky na svítilny na obvyklých 
místech. Je to tím mrzutější, protože všichni, koho se týče, dostali 
už rozhodné pokyny, jež už nemožno měniti, aniž bychom vyvolali 
zmatek a nejistotu po celé trati. Ale my nikterak neztroskotáme 
kvůli jediné svítilně,“ dodal žertovně.

Naše veřejnost je úplně shodna v názoru, že tři hodiny mezi 
druhou a třetí hodinou odpolední v neděli jsou nejnudnějšími 
a nejhloupějšími mezi všemi sto šedesáti osmi hodinami, které 
tvoří týden. Když hosté odejeli do Londýna, zůstali sir Ralph a lord 
Flanborough v malém nádražním hotelu na stanici – sir Ralph měl již 
v plánu palácovitější závod k přijetí zvýšeného provozu – neboť oba 
magnáti se dohodli, že uvítají „Královnu převozu“ při jejím přistání.

O třetí hodině onoho historického odpoledne vpadl sir Ralph 
neobřadně do soukromého pokoje lorda Flanborougha, kde jeho 
lordství dřímalo na pohovce.

„Dostal jste telegram?“ ptal se.
Držel v ruce růžový telegrafní formulář.
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„Telegram? O čem?“ ptal se lord Flanborough udiveně.
„Tak si přečtěte tohle!“
Telegram byl podepsán „Michal“ a zněl:
„Současný pokus učiněn o vyloupení vašeho pancéřového pokoje 

v kanceláři Australoafrické společnosti a Flanboroughovy hlavní 
bezpečné pokladny v hlavním stanu důlní společnosti. Obojí pokus 
s nezdarem. Obojí dveře byly vyraženy nitroglycerinem. Potvrdím 
to telefonicky.“

Lord Flanborough hleděl na svého spojence s otevřenými ústy.
„To je velmi vážná věc,“ řekl.
„Já jsem už nařídil zvláštní vlak, aby nás dovezl do města. Počká-

me jen, až nás dojde telefonická zpráva.“
O deset minut později byli v telefonickém spojení s Michalem 

Pretherstonem.
„Obojí dveře byly vystřeleny,“ opakoval ústně. „A při obojí lou-

peži je několik velmi zarážejících okolností. Nemohlo býti nikoho 
ani v jedné kanceláři, když došlo k výbuchům. Nebylo ohně, a pokud 
mohu přehlédnouti, nebylo nic odneseno. Bude lépe, přijdete-li sem 
a prozkoumáte to sami – snad odnesli důvěrné věci, o nichž nikdo 
krom vás nemůže věděti.“

„Je to trochu mrzuté,“ řekl sir Ralph zamyšleně. „Řidič mého 
zvláštního vlaku měl býti také řidičem zlatého vlaku.“

„Není potřebí nijaké zvláštní geniálnosti k řízení zvláštního zla-
tého vlaku,“ odsekl lord Flanborough.

„Ustanovte jiného muže ke službě na něm a raději ať už jedeme 
do města beze všech zbytečných průtahů.“

Zvláštní vlak čekal již ve stanici, když přišli na nástupiště. Sir 
Ralph se zdržel jenom tak dlouho, aby dal několik pokynů svému 
místnímu zástupci a pak vstoupil kvapně do vozu a okamžik na to 
vyjel vlak k severu.

* * *
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Toto nedělní dopoledne mělo pro Michala mnoho zajímavého. Byl 
probuzen o páté hodině ranní telefonem, jenom aby se mu zdrcená 
telefonistka omluvila, že spojila nesprávné číslo. Bylo to sice o dvě 
hodiny dříve, nežli obyčejně vstával, ale cítě se čilým, vyhoupl se 
a ustrojil, a aniž vzbudil služebných, udělal si sám trochu kávy.

Bylo krásné, jasné jitro, takové, jaké často bývá před deštivým 
dnem, když vyšel na opuštěnou ulici. Neměl nijakého zvláštního cíle, 
ale byl v náladě, která volá po námaze a pohybu. Šel Marylebonskou 
třídou a přes Portlandské náměstí, aniž vůbec koho potkal, mimo 
tu a tam nějakého policejního strážníka, a tak přišel na Piccadillský 
cirkus, kde si koupil nedělní noviny od ranního prodavače a přešel 
dolů přes Waterlooské náměstí do parku.

Vrata parku byla právě teprve otevřena a nepotkal nikoho, kromě 
hlídače a plíživého pobudy Usedl na zahradní lavičku u umělého 
jezírka, stáhl svrchník přes nohy, neboť jitro bylo chladné, a počal 
prohlížeti nadpisy novinářských článků. Nebylo v nich nic zvláštní-
ho, ale Michal dle zvyku pročítal sloupce svědomitě dále.

Nebylo v životě nic, co by nezajímalo Michala Pretherstona. I on 
si mohl obrati za životní heslo „Homo sum, humani nihil a me alie
num puto“2. T. B. Smith říkával, že by Michal byl schopen napsati 
velmi čitelnou knihu o čemkoliv – třebas o psychologii psích zápasů. 
Každá drobná krádež, byť sebenižší a špinavější, každá malá zpro-
nevěra, byť sebebezvýznamnější, každý podvod, ať už byl spáchán 
velikými „odborníky v důvěře“, kteří zpracovávali důvěřivce Londý-
na, anebo od menších hudlařů na pětikorunové úrovni odboru – vše 
mu skýtalo látku k úvaze a nějaký drobet poučení, jejž si uschoval 
v paměti pro budoucí použití.

Byl uprostřed dlouhé zprávy o velkém líčení pro žhářství ve 
West-Endu, když uslyšel svoje jméno, zavolané tichým hlasem, 
a vzhlédl. A vyskočil na nohy.

2  „Člověk jsem a nic lidského nepovažuji za sobě cizí.“ Pozn. překl.
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„Jakže – Katuše?“ zvolal. „Což nemáte domova, že jste zde?“
Děvče stálo několik kroků před ním, hledíc naň divným pohle-

dem.
„Myslím věru, že to byl sám osud, který mne dnes přivedl ven 

a sem,“ řekla. „Jen si sedněte, Miku, a povězte mi, co víte nového.“
Nejevila nijaké rozmrzelosti nad jeho minulým nerytířským 

jednáním vůči ní.
„Stopovala jste vy mne sem anebo jsem stopoval já vás?“ ptal se 

s úsměvem.
„Řekla jsem vám, že to byl osud,“ odpověděla. „Nemohla jsem 

spáti a tak jsem si zajela ve své Mercedes sem.“
„A jak se vede kněžně Bačevské?“ optal se, když si usedla vedle 

něho.
„Kněžně –“
„Bačevské! Ubohý starý Ralph! Takovou věc mu nadrobit!“
Naklonila se kupředu, s bradou opřenou o dlaň a s loktem na 

koleně, přeloženém přes druhou nohu.
„Někdy mi působíte strach,“ řekla. „Nebyla jsem dosud s to, abych 

se rozhodla, jste-li obratný anebo máte-li štěstí.“
„Obojí, Katuše, obojí! Jsem obratný a mám štěstí,“ ujišťoval ji. 

„Povězte mi přece něco o svých statcích v uralských horách,“ prosil 
ji se zájmem.

„V Polsku,“ opravila jej.
„Doly, tuším, ne?“
„Na mých pozemcích není dolů,“ odpověděla klidně. „Byl byste 

opravdu velmi překvapen, kdybych vám řekla, že mám opravdu 
statky v Polsku?“

„Nic by mne nepřekvapilo, co byste mi řekla – leda byste mi 
řekla, že se teď stanete hodnou holčičkou a budete ctíti zákon, 
týkající se vlastnictví.“ Složil noviny a vhodil je do drátěného koše, 
stojícího tu k tomu účelu, a ona se dívala na jeho počínání s vý-
razem pobavení.
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„Jaká jste čistotná a pořádná dušička,“ poznamenala. „Oprav-
du děláte vše, co se vám řeklo, abyste dělal, a posloucháte nejen 
ustanovení zákona, ale i předpisy a nařízení.“

„My všichni posloucháme předpisů. Vy sama nejste tak origi-
nální, jak si myslíte. Ku příkladu pozoruji, že nosíte teď malý těsný 
klobouček – toque se tomu teď říká, že? Je to pravé slovo?“

„Je to pravé slovo,“ přisvědčila.
„Toque je v tom okamžení módní. A vy posloucháte příkazů 

módy. Nemáte odvahy vyjíti v modrém širáku s vlajícím pštrosím 
perem, protože to je proti příkazům rozmarné módy. Také pozoruji, 
že jsou vaše šaty velmi krátké a těsné. Nenosíte ani římskou tógu 
ani řecký chitón, ba ani ne vlající a houpavé sukně. Proč? Protože 
by to bylo proti příkazům. – Je to absurdní, býti neposlušnou jedné 
třídy předpisů a poslouchati otrocky druhých.“

„Jste podivín,“ zněla její jediná odpověď.
„Povíte mi, kněžno –“
„Neříkejte mi kněžno, smím-li prosit,“ řekla klidně.
„Dobrá! Povíte mi, moje majitelko pozemků, oč jste hrála se sirem 

Ralphem? Popisoval mi vás s největším nadšením, mimochodem 
řečeno. Oné noci, kdy jste se s ním seznámila, byla jste nastrojena 
k pobláznění. Sestřelila jste své bažanty?“

„Sestřelila jsem jej,“ přiznala se.
Nebyla tak veselá, jako jindy, myslil si, a řekl to nahlas.
„Přepínáte se, Katuše. Přepínáte se přespříliš. Váš lékař by vám nej-

spíše řekl, že byste neměla páchati více nežli jednu loupež měsíčně.“
Zasmála se měkce.
„Jste opravdu podivín,“ řekla opět.
„Nevypadáte právě, jako byste chtěla udělati plné a upřímné do-

znání, zdá se mi,“ nadhodil. „Nechtělo by se vám vypuknouti v slzy 
a vyvzdychati svoji mladou duši na mém rameni?“

„Fňukavost nebyla nikdy mojí oblibou.“
Zdvihl káravě ruku.
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„Katuše,“ řekl, „zpozoroval jsem u vás sklon k hantýrce, jaké 
užívají výlučně jenom američtí novinářští reportéři, spisovatelé 
vaudevillů a jiní čestní členové zločinecké třídy.“

„Povím vám tolik,“ řekla, usedajíc zpříma a hledíc mu přímo do 
tváře; „my se chystáme provésti velikou věc. Nejkolosálnější, jak 
jste sám řekl, nejodvážnější, jaká byla kdy provedena; a provedeme 
ji dnes. Chtěl jste věděti, proč jsem šla ke Flanboroughovým, proč 
jsem se seznámila s Reggiem Boltoverem, proč jsem se dokonce 
bavila s tou nevýslovnou bytostí, Ralphem Sapsonem? Dva z nich 
jsou mými obětmi, třetí jen mým spojencem. A povím vám ještě 
více nežli to,“ řekla po chvilkovém rozmýšlení. „Za účelem, abych 
si zajistila úspěch svého podniku, zařídila jsem to tak, aby byli dva 
z těchto pánů – moje oběti – této krásné neděle mimo Londýn. – 
Nemohu vám už říci více, Miku.“

„Vy jste jako sériový román, Katuše. Končíte kapitoly na místě, 
kde to je nejnapínavější,“ huboval mrzutě.

Jeho bystré oči pátraly v jejích, a ona mu hleděla do očí s jasnou 
klidností.

„Chtěl bych, abyste nebyla!“ řekl s povzdechem.
„Abych nebyla co?“ ptala se.
„Abyste nebyla v tomto zaměstnání – a hlavně v této aféře,“ řekl. 

„Chtěl bych, abyste nebyla.“
„Snad budu hodnou jednoho krásného dne,“ řekla mírně, „a pak 

mi můžete doporučiti nějaké zaměstnání za dvě libry deset šilinků 
měsíčně. Byla by ze mne ideální sekretářka pro vás, Miku! Znám 
všechno londýnské podsvětí dle tváře jménem. Mohl byste vyne-
chat svoje prstotiskové oddělení, a spolehnouti jenom na mne. – Co 
myslíte, že by se stalo?“ pokračovala, „kdyby mne napadlo, a já šla 
k některému důstojníku Armády spásy a řekla: ‚Byla jsem velmi 
špatná, ale teď chci býti velmi hodnou. Chcete mi, prosím, pomoci? 
Nemám peněz – ale mám dobré srdce!‘ – Miku, vzal by mne na tý-
den, abych štípala dříví, a pak by mi nalezl místo za podsekretářku 
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některé služky v přísně nábožné rodině, kde bych dostala dva ve-
čery a jednu neděli prázdnou za měsíc. Vidíte, Miku, i v dobrotě je 
člověk nucen začíti u spodiny žebříku. Nemůžete se tam vloupati 
střechou. Nenávidím dobrých lidí.“

Michal přikývl.
„Já nenávidím dobrých lidí rovněž,“ řekl, „jestliže dělají své 

dobrotě reklamu. Ale dobrota není totéž, jako tvrdost, tuhost nebo 
zakyslost. Dobrota je – prostě dobrotou. Ku příkladu,“ pokračoval, 
„já jsem dobrý.“

„A já jsem špatná,“ doplnila, a obrátila se s roztaženou náručí 
k překvapené kachně, která se přikolébala ke mříži kolem jezírka. 
„Vol mezi námi, kachničko!“

Zasmál se, ale byl ihned opět vážným.
„Vaše zpověď mne uvádí do rozporného postavení. Protože 

jste dámou, nemohu věřiti, že byste lhala. Protože jste zločinkou, 
neodvážím se spoléhati na vaše slova. Jsem tak dalece obeznámen 
s vašimi metodami, abych věděl, že vaše přítomnost vůbec není 
nezbytnou podmínkou k provedení vašich zločinů – a že bych tudíž 
ničeho nezískal, kdybych vás teď sebral.“

„Ubohý Miku,“ posmívala se soustrastně.
„Ubohá Katuše,“ řekl on, ale dívka odhalila v jeho hlase velmi 

upřímný přízvuk.
„Katuše,“ řekl pak, „není možno, abyste s tím ušla a neuvízla. Jest 

neodvratno, že padnete dříve či později. Domyslete, co to znamená. 
Pomyslete na strašlivý šerý život v Aylesbury, kde je každá minuta 
hodinou a každá hodina věčností! Pomyslete na ty hanebně ná-
denické věci, které vás pošlou dělat – drhnout podlahy, práti prádlo, 
šíti pytle. Pomyslete, jak budete voděna v řadě s lidmi, kteří jsou 
vedle vás – nu, s nimi! – každé neděle do kostela, a pomyslete, jak 
vás budou očumovat a na vás se chechtat všichni přátelé ministra 
vnitra, kterým napadne dopřáti si sensace ženské věznice!“
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„Stane-li se to, budu mrtva,“ řekla klidně. „Věřím vám upřímně, že 
to myslíte vlídně, Michale Pretherstone, a povím vám upřímně, 
že ani vy, aniž která jiná lidská bytost nemůže mne přiměti, abych 
cítila jinak anebo myslila jinak, nežli cítím a myslím. Není moci na 
zemi, která by mohla vyrvati základy, na nichž je vybudován můj 
život. Čtla jsem všechno – všechny filosofie, křesťanské i pohanské, 
a všechny důvody, od slabého evangelismu pisatelů traktátů pro 
nedělní školy po řvavý nesmysl ateistů z povolání. A jsem tam, kde 
jsem začala. Nemůžete mne dojmouti rozumem ani oddaností – ví-
rou ani modlitbami. Jsem z kamene – zde!“ Položila bílou ruku na 
ňadra, a viděl výsměšný jas v jejích očích. „Ubohý Michale,“ opa-
kovala. „Vidíte sám. Kdyby mne mohla změniti oddanost, pomyslete 
na ty možnosti a příležitosti, které jsem měla! Pomyslete na Reggie 
Boltovera! – Mohla jsem vzíti Ralpha Sapsona a udělati si z něho 
hadí prstýnek na můj malík. Měla jsem Flanborougha tam, že by mi 
byl málem nabídl sňatek. Je trochu sentimentální – nevíte o tom?“

„Všichni lidé, kteří špatně tráví, jsou sentimentálními mezi svými 
záchvaty,“ řekl Michal moudře.

Podal dívce ruku, ačkoliv toho nebylo potřebí, a pomohl jí vstáti, 
a vyšli z parku spolu. Mercedes byla bez dozoru a Michal jí roztočil 
kliku.

„S Bohem, Michale,“ řekla.
„Na shledanou,“ řekl Michal. „Uvidíme se při líčení.“

* * *

Ve dvě hodiny odpoledne strážník, mající hlídku v Moorgatské ulici, 
slyšel první z obou výbuchů, které toho dne rozčilily policejní kruhy. 
Michal byl na místě za půl hodiny na to, a krátké prozkoumání místa 
činu přivedlo ho k názoru, jejž sdělil siru Ralphovi. Tehdy také ob-
jevil, že co mu dívka řekla, bylo opravdu pravdou, a že jak lord Flan-
borough, tak sir Ralph Sapson byli mimo Londýn. Dosti ku podivu, 
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ačkoliv to naň zprvu učinilo dojem, zaplašil dívčino prohlášení brzy 
z mysli jako pouhé bravado, jako jeden z těch chlubivých tlachů, 
v nichž si obyčejně libovala. A teď po celou cestu z Bakerovy ulice 
do City proklínal svoji pošetilost, že nedbal její výstrahy, a pocítil 
velkou úlevu, když zjistil, co bylo zřejmo, že nebyl učiněn pokus 
ani o vyloupení pokladny v bartolomějském dvoře ani o vyloupení 
pancéřové síně v Moorgatské ulici. – Oba útoky měly podobný ráz. 
V obou případech byly dveře vylomeny použitím pekelného stroje. 
Ani v jednom ani v druhém případě neměli zlodějové zisku ze svého 
zločinu. Strážník, jenž slyšel první výbuch, uvedl, že byl tři minuty 
po výbuchu vpuštěn domovníkem do budovy, ale během těch tří 
minut se mu podařilo poslati jiného policistu, jenž se dostavil, aby 
hlídal zadní průčelí budovy. Nikdo ani nevstoupil do budovy ani ji 
neopustil během této doby.

Výbuch v bartolomějském dvoře vyrazil do ulice světlík. Poklad-
na byla v masivním sklepě, ve kterém hořelo po celý den a po celou 
noc světlo, a ačkoliv bylo toto světlo silou výbuchu zhasnuto, bylo 
přece strážníkovi, jenž byl venku, možno, aby viděl pokladnu a za-
chytil hezky přehledný pohled na celou místnost. I on tvrdil, že 
nikdo nevstoupil do pokoje, aniž kdo opustil budovu po výbuchu.

„Je to velmi zvláštní,“ řekl Michal.
T. B. Smith přišel na jeho naléhavou žádost a náčelník byl stejně 

na rozpacích, jako jeho podřízený.
„Řekl Flanborough, že sem přijde?“ ptal se.
„Je už na cestě sem,“ odvětil Michal.
„Víte, co si myslím?“ řekl T. B. po chvilce přemýšlení. „Myslím, že 

tohle je finta. Zástěna na oči to je! Neměli nijak v úmyslu vyloupiti 
ani pokladnu ani pancéřovou síň. Jde o veliký tah někde jinde, Miku, 
povolejte všechny zálohy!“

To byl rozkaz, jejž Michal uslyšel s radostí; neboť byl již předběhl 
tomuto nařízení a detektivové proudili teď už do Scotland Yardu ze 
všech směrů kompasu.
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Ať byly lidské hrudi onoho osudného nedělního odpoledne a večera, 
jenž přišel po něm, zmítány jakýmikoliv trampotami, byli na světě 
dva lidé svrchovaně a bouřlivě blažení, třebas že vůz, jejž Alfonso 
řídil, byl starý a velmi špatně pérován, a ačkoliv každý kopeček vy-
volával v obou mladých dobrodruzích bezdeché obavy, neboť starý 
automobil měl hloupý zvyk, že zůstával stát vždy před samým cílem 
a umíněně odpíral hnouti se i jen o krůček dále.

Byli šťastni, ačkoliv ani slůvko lásky nebylo mezi nimi promlu-
veno od okamžiku, kdy se konečně vyvinula z jeho rukou. A jejich 
štěstí bylo tak veliké a dokonalé, že ani úplně vadný válec stroje ani 
zapeklý karburátor neznamenaly nic, co by mohlo jakkoliv vaditi 
pocitu tohoto štěstí.

Pojedli velmi špatného jídla v poledne v Maidstone, aniž by byli 
zpozorovali, za jak špatné dobře platí. Setkali se s bezpočetnými 
nebezpečími – řídící zařízení vozu se ocitlo v úplném nepořádku 
a bylo nutno prováděti prozatímní opravy bez pomoci nějakých 
skutečných nástrojů – a přece byli velmi veselí a jejich nehody jen 
zvyšovaly jejich radost. Byli zle protřeseni a proházeni a odřeni, ale 
měli za to vše dobrou náhradu. Viděli zdvihající se hřbety kentských 
vrchů, zelené a bílé a skvrnité od květů. Hleděli zlatou mlhou přes 
tajuplná údolí. Slyšeli zpěv ptáků a okusili radostí, které se dostavu-
jí jenom těm, kdo milují mládí a mladé věci.

Na západě kupily se mraky, ponořené dole v dlouhé, protáhlé 
pruhy a tu a tam zadul vítr, připomínající zrádnost květnové krásy – 
ale oni dva neviděli nijakých mraků na svém nebi, necítili nijakých 
mrazivých větrů ve svém růžovém světě.

Dostali se na vršek obzvláště zlobivého kopce a Alfonso zastavil 
vůz a sestoupil dolů. Před nimi klonila se silnice příkře a rovně dolů, 
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kde vedla přejezdem přes železniční koleje. Míli za kolejemi byl 
opět malý kopeček, jenž vypadal tak mírně, že nesliboval žádné 
nové strasti.

„Nebylo by toto nádherné místo k obrázku?“ ptala se dívka.
„Nemluvme teď o umění,“ prosil s kyselou tváří, „mluvme jenom 

o hezkých věcech, jako je čaj a sardinky.“
Ječela radostí nad jeho chabým žertem. A pak náhle zvážněla.
„Nač myslíš?“ ptal se.
„Myslím si, co se asi stane,“ odpověděla zamyšleně.
„Co se má kde státi?“ ptal se udiven.
„S námi,“ řekla.
Vzal obě její ruce do svých.
„Já teď budu nesmírně bohatým,“ řekl.
„Pověděla jsem ti, že jsem zasnoubena?“ optala se po dlouhé 

chvíli mlčení.
Bylo to od ní opravdu skutečným hrdinstvím, že dovedla položiti 

tuto otázku.
„Mám tak jakýsi neurčitý dojem, že jsi mluvila o něčem takovém 

kdysi velmi dávno,“ odpověděl.
„Pověděla jsem, opravdu?“ ptala se radostně s úlevou. „Měla jsem 

pocit –“
„Neřekla-lis mi toho, viděl jsem přece tvůj prsten,“ řekl, a ona 

se prudce zarděla, protože sňala a ukryla prsten hned po jejich 
druhém setkání a od té doby ho neměla na ruce.

„Myslím, že jsem ti řekl, že mám důchod tří set liber ročně,“ 
pokračoval on. „Když si teď tedy vyznáváme svoje vady, je dobře, 
že se mohu přiznati i ke svým.“

„Ne – tys mi řekl, že jsi naprosto bez haléře,“ odpověděla přísně. 
„Tři sta ročně je jmění.“

„Tři sta liber ročně je jměním jenom pro nesmírné boháče – pro 
chudé je to horší nežli skutečná chudoba.“
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„Jest možno vykonati velmi mnoho s třemi sty liber ročně,“ od-
pírala zamyšleně. „A co mám potom já dělat se svými penězi? Přece 
je nemohu zahodit.“

„Neuděláš s nimi nic,“ odpověděl pevně. „Až se z mých 300 liber 
ročně stane deset tisíc liber ročně, pak můžeme něco dělat.“

Zasmála se šťastně, ovíjejíc kolem prstu stuhu, na níž měl 
hodinky.

„Opravdu se teď nedovedu sama vůbec pochopit,“ řekla. „Byla 
jsem dosud taková hloupá, sobecká, nenasycená kachna. Vůbec 
jsem netušila, že je na světě nějaké štěstí.“

Po druhé toho dne položil ruce kolem ní, zdvihl si její hlavu tváří 
k sobě a zlíbal ji. A pak ji pustil.

„K čaji!“ řekl prakticky, roztočil stroj a vskočil dovnitř na řidičovo 
místo a podával jí ruku, aby jí pomohl vstoupit.

Vůz vyrazil s trhnutím, ale pak jel hladce s kopce dolů.
„Je opravdu dobře, že nejsou železniční závory spuštěny,“ pozna-

menal, když se vůz rozjížděl s rostoucí rychlostí. „Bylo by to trochu 
komické, kdyby byly a my nemohli zastavit tohle vrtohlavé auto.“

Pronikavý zvuk strojní píšťaly dolehl teď k jejich uším.
„To je někde nějaká jiná dráha,“ řekl nevolně, chápaje se brzdy. 

„Naše závory jsou zdviženy,“ doložil s úlevou, pohlédnuv znovu.
Opět zazněl zuřivý pískot stroje a bylo slyšeti hrozivé dunění 

jeho kol. Byli na padesát metrů od dráhy, když viděli, jak závory 
začínají klesati dolů. Stiskl nožní brzdu, aniž by to způsobilo jakého 
zmírnění jízdy. Chopil ruční brzdu, stáhl ji zpět tak silně, že – pocítil, 
jak mu zlomená rukojeť praskla v ruce.

Nezbývalo jiného, nežli odvážiti se opaku. Přehodil zrychlovač 
a vůz poskočil kupředu.

Auto, závora a vlak jako by byly dostihly cíle zároveň.
Dívka byla vržena střemhlav do hlubokého příkopu a dopadla 

šťastně na měkké bahno, vysoko nahromaděné na jeho dnu, Alfon-
sův pád byl ztlumen hustým křovím živého plotu, který mu rozerval 
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šat na cáry a rozškrábal tvář a ruce. Zdvihl se však a šel hledat 
dívku – a nalezl ji, jak vylézala nepevně vzhůru na vhodnější a ob-
vyklejší cestu, rozhlížejíc se po něm.

Vlak zastavil s prudkým trhnutím uprostřed trosek rozbité závory 
a rozdrceného auta. Na štěstí řidič brzdil, maje dojeti k přejezdu, ve 
chvíli, kdy se srážka udála – jinak by tito dva mladí, kteří teď skýtali 
tak fantastický pohled, byli skončili svoji mnohoslibnou kariéru.

„Jsi poraněn?“ zněla první její slova.
Jeho tvář byla rozškrábána a šaty rozedrány, ale ač mu připadala 

údělem mnohem horší zkušenost, přece jenom nevypadal tak hrozně 
zbědované, jako jeho měkčeji dopadlá družka. Byla pokryta tlustou 
vrstvou bláta, kus bláta přilepilo se jí na tvář, její klobouk se v hloub-
ce přilepil do bahna, a její dlouhý hnědý vlas vlál všemi směry.

Cestující zvláštního vlaku byli snad více polekáni nežli obě děti 
jejich nepravidelného vlaku.

„Je to nehoda,“ hlásil průvodčí vlaku. „Vjeli jsme na nějaký au-
tomobil.“

„Je někdo zabit?“ ptal se sir Ralph ulekaně.
„Ne, pane – jsou tu jen dva – mladý muž a mladá žena, kteří 

vypadají více polekáni nežli poraněni.“
„Pojďte – musíme se na ně podívat –“ řekl lord Flanborough, 

a sestoupil dolů na silnici.
Je skutečnou pravdou, že neexistuje nic takového, jako otcovský 

pud, a byl by to býval opravdu obdivuhodný otec, který by byl po-
znal své dítě v takovémhle neobvyklém stavu.

Zůstal na chvíli státi beze slov.
„Moya!“ vydechl dutě. „Moya! Velký Bože! – Co děláš tady?“
Ohlédl se a zahleděl se na hastroše po jejím boku. A při pohle-

du na tohoto mladého muže sir Ralph, který byl při celém zjevení 
raněn němotou, nalezl svoji řeč.

„Vidím, vidím!“ řekl trpce.
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„To jste tedy ve velké výhodě přede mnou,“ poznamenal mladý 
muž, „neboť mně se dostala do očí notná porce hampshirské půdy.“

Dívka se obrátila prudce k němu, vytahujíc zuřivě kapesník.
„Není to nic, drahoušku, neboj se,“ ujišťoval ji mladý muž, bera 

její ruku konejšivě do své, v blahodárné nevědomosti o tom, kdo že 
je ten dobře živený pán, který naň tak přísně hleděl.

„Ale miláčku, vždyť bys mohl oslepnout!“ namítala dívka. „Pro-
sím, nech mne se podívat!“

„Moyo!“ řekl lord Flanborough bolestným tónem, „smím se tě 
optati, co to má znamenat?“

„Och – počkej, představím vás,“ řekla dívka jaře, ač při tom stří-
davě rudla a bledla. „Toto je pan Blaxton – Fonso, tohle je tatínek.“

„Byl bych velmi rád, kdybych mohl říci, že mám opravdu potě-
šení, že vás vidím,“ řekl Fonso, tápaje slepě po své levé straně.

„Fonso?“ opakoval dopálený lord Flanborough. „A kdo je to Fon-
so, smím-li se ptáti?“

Urovnala si oběma rukama svůj rozházený vlas a otřela si zablá-
cenou tvář kapesníkem, nežli odpověděla.

„Zdá se mi, že vám to přijde trochu znenadání – jako malý otřes – 
a jako trochu větší otřes siru Ralphovi – ale Fonso je můj ženich – my 
dva se spolu vezmeme,“ řekla pevně.

Alfonso Blaxton na ni zamhoural, namáhaje se, aby udržel oko 
otevřené.

„Ale vždyť jsem ti o to dosud ani neříkal!“ namítal.
„Na tom přece nezáleží,“ odpověděla klidně. „Neměli jsme kdy. – 

Chceš mne přece, či ne?“ A před jejím zděšeným otcem a před zdě-
šenějším zaslíbeným manželem vzal ji Alfonso do náručí a přivinul 
ji k sobě, hýčkaje ji chlácholivě v rukou.

Byla to podivná cesta, tento návrat do města. Sir Ralph seděl 
sám v kupé a odmítal všechny pokusy lorda Flanborougha o to, 
aby spolu hovořili o daných okolnostech. Byl uražen ve své pýše 
a – máme-li už povědět pravdu – uražen i ve své kapse, protože 
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jeho spojení s rodinou Flanboroughů znamenalo velmi citelné roz-
množení jeho jmění.

Je to velký omyl, věří-li kdo, že bohatí lidé nedbají o peníze nebo 
nestojí o jejich rozmnožení, a že člověk, který má dva miliony liber, 
je lhostejným k možnosti, aby měl ještě dva nebo tři. Pravý opak je 
pravdou. Člověk, který myslí v tisících, je lhostejným k jednomístné 
nebo dvoumístné číslici, a člověk, který myslí v šilinkách, ví jen vel-
mi málokdy, kolik šilinků vůbec má. Jedině dvojnásobný milionář, 
milionář v anglických librách, je si plně vědom plné ceny peněz 
a dbá o ně podle toho. A spořivost milionářů může opravdu sloužiti 
za poučný příklad neprozřetelnému chuďasovi.

„Promluvím s Moyou, až přijdeme domů,“ řekl mu lord Flan bo rough. 
„Nikdy jsem nebyl ničím uveden v takový zmatek a nikdy mne nic tak 
nemrzelo za celý můj život, to mohu říci! Je to hanebné, Ralphe!“

Ale Ralph nikterak nepovzbuzoval jeho sympatií.
Vpravdě promluvilo jeho lordství se svou dcerou dříve ještě, 

nežli zvláštní vlak dojel do nádraží konečné stanice. Vyžadovalo to 
od něho trochu odvahy, neboť to znamenalo, že byl nucen vpadnou-
ti do soukromí mladého párku v malém salonku, který zpravidla 
sloužíval za ložnici, když soukromý vůz sira Ralpha Sapsona hostil 
svého majitele při noční jízdě.

Vstoupiv, nalezl před sebou obraz vtělené přesné slušnosti. Oba 
seděli přísně vzpřímeni, každý na jiné straně vozu u okna, hledíce 
lhostejně ven. Ale tento stav věcí byl patrně vyvolán tou skutečnos-
tí, že dveře z chodby do oddělení působily velmi hlasitý skřípavý 
zvuk, když byla stisknuta klika.

„Přeji si s tebou promluviti soukromě, Moyo,“ řekl lord Flan-
borough s žádoucí důstojností.

„Uteč na chvíli, Fonso,“ řeklo děvče s veselostí, která nijak nesou-
hlasila se zachovanou přesnou strnulostí jejího držení.

Alfonso vystoupil ze salonku ven, aniž se ohlédl a zavřel za sebou 
dveře.



– 139 –

„Nuže, Moyo,“ promluvilo jeho lordstvo se špatně padělanou 
vlídností, „snad uznáš za dobré podati mně vysvětlení.“

„Proč si vezmu Fonsa?“ ptala se jaře. „Protože ho mám ráda. Proč 
jiného myslíš, že bych si ho měla vzíti?“

„Tohle zní náramně podobně, jako by to řekl Michal – on by to 
jistě řekl tak,“ řekl lord Flanborough trpce. „Ukazuje to opět, jak 
je nebezpečno nechati své děti, aby se stýkaly s nepravidelnými 
lidmi. – Víš velmi dobře, že jsi zasnoubena se sirem Ralphem.“

„Vím jenom tolik, že mi dal prsten a že jsme se dohodli, že spolu 
vstoupíme v manželství,“ řekla. „Ale změnila jsem úmysl.“

„Ale ty nemůžeš změnit úmysl!“ zaútočil bouřně otec. „Je 
nemožno, aby si moje dcera vzala bídného umělce.“

„Není vůbec bídným a není vůbec umělcem,“ odpověděla dívka. 
„My jsme se oba shodli, že není umělcem a on si najde nějaké uži-
tečnější zaměstnání.“

„Jestliže si vezmeš toho člověka, Moyo –“ lord Flanborough 
vztáhl proti dceři chvějící se prst – „nepřijmu tě jako dceru!“

„Já si vůbec nepřeji nijakého přijímání. Ty sis také vzal, koho tys 
sám si chtěl vzíti – či ne?“

„Já jsem se oženil v souhlase s přáním svých rodičů,“ prohlásil 
lord Flanborough ctnostně.

„Chceš tím snad říci, že jsi při tom neměl slovo?“ ptala se dívka 
nedůvěřivě. „Nedovedu si to představit. Můj drahý tati, je to napros-
tý nesmysl chtít mi říkat, že by člověk tvé povahy a tvého pevného 
charakteru přijal ženu, kterou by mu nalezl kdokoliv jiný.“

„Nu – dobrá – přiznávám –“ řekl její otec trochu obměkčen, „že 
jsem měl v té věci své slovo, ale měl jsem dosti rozumu, abych si 
nalezl pravou osobu!“

„Vidíš! A to je zrovna to, co dělám také!“ zvolala dívka vítězo-
slavně, tleskajíc radostně rukama. „Nalézti si toho pravého! – A tati, 
budeš-li nehodný k Fonsovi, budu k Ralphovi velmi hrubou!“
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„Ten člověk je ovšem lovcem peněz,“ řekl lord Flanborough zuři-
vě. „Ví, že máš sama svoje vlastní peníze, a že tě nemohu hrozbou 
zachránit od následků tvé pošetilosti.“

„A co je Ralph?“ optala se ironicky.
„Sir Ralph je velmi bohatým mužem,“ odpověděl její otec důraz-

ně.
„Co by byl dostal se mnou?“ optala se znovu.
To byla otázka, na kterou lord Flanborough uznal za lepší ne-

odpovídati. Věděl, že by sňatek s jeho dcerou přinesl siru Ralphovi 
mnohem větší jmění, nežli měla jeho dcera ve své vlastní nezruši-
telné vládě. – Moya naň pohlédla se zakrytou vítězoslávou.

„Jdi a zeptej se svého nezištného přítele, zdali si mne vezme bez 
věna od tebe, a věnuje-li všechny své peníze a celý příjem z tvého 
podílu na založení útulny pro opuštěné ženy.“

„Jsem naprosto ubezpečen, že by sir Ralph odpověděl určitým 
ano!“ odpověděl lord Flanborough důstojně.

„Zeptejte se ho jenom!“
Vyšel z oddělení, mrače se hrozebně na urážlivého Fonsa a krá-

čel vážně k siru Ralphovi. Neměl nikterak v úmyslu položiti mu 
otázku, kterou mu jeho nerozumná dcera navrhovala, ale nějaká 
náhodná poznámka baronetova právě před tím, nežli vlak dorazil 
do Londýna, poskytla mu neodolatelnou příležitost, aby se dotkl 
tohoto předmětu.

„Vzal byste si Moyu beze smlouvy a věna, na kterém jsme se 
dohodli, Ralphe?“ optal se náhle.

„Co tím, u všech všudy, míníte?“ optal se sir Ralph prudce, vy-
rván překvapením ze své vzdorovitosti. Peníze byly něčím, co ho 
neomylně vyburcovalo z nejhlubší ochablosti.

„Míním,“ řekl jeho nastávající tchán – „dejme tomu, že řeknu: Vy 
milujete Moyu – atd., vše v pořádku! Vy jste velmi bohatým mužem, 
a vy si to můžete dovolit, abyste si ji vzal a vydržel bez věna – které 
chce dáti na dobročinně účely, celé! – Co byste odpověděl?“
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„Dojista ne!“ zvolal sir Ralph zuřivě. „Dojista ne! Vůbec nijak 
nerozumím této záležitosti, Flanboroughu. Opravdu tomu nikterak 
nerozumím. Udělali jsme spolu dohodu – smlouvu – a teď, jak se 
zdá, vy se z ní chcete zpáčit. Jaké máte námitky proti té smlouvě 
a věnu?“

„Já nemám vůbec námitek,“ přiznával lord Flariborough trochu 
stísněně. „Ale Moya myslí, že jsou její peníze velkým činitelem ve 
vašem zájmu o ni.“

„Ovšemže jsou,“ řekl sir Ralph s brutální otevřeností. „Měl jsem 
Moyu velmi rád – ale věno ovšem padalo velmi na váhu.“

„Vidím –“ řekl lord Flanborough s těžce skrytou trpkostí. „Moyiny 
představy, ovšem…“

Ale vlak vjel s hřmotem do nádraží.
Michal jim přišel na nádraží naproti a zpozoroval zamlklou za-

raženost obou pánů. Porozuměl důvodům ihned, jakmile se z vozu 
objevila zamazaná Moya a za ní mladý muž, jehož tvář byla křížem 
krážem poškrabána a z jehož šatů visely cáry. Nebylo možného 
výkladu a Michal se moudře po žádném neptal. Odevzdal lorda 
Flanborougha a sira Ralpha péči okresního detektivního důstojníka, 
jehož rukám byly oba loupežné pokusy odevzdány, a když odešli, 
obrátil se k Moye.

„Vy dva lidé jste se prali?“ ptal se s úsměvem.
„Otec se na mne strašlivě zlobí,“ odpověděla, „protože se pro-

vdám za Fonsa!“
„Chcete tím snad říci, že si nevezmete sira Ralpha Sapsona?“
„Jistě ne!“ řekla rozhodně. „Přece ne, když si vezmu Fonsa?“ 

dodala s pýřivě zařícíma očima.
„A tohle je Fonso?“
Dívka přikývla.
Michal zdvihl hlavu a rozezvučel nádraží veselým smíchem.
„Vy neznáte Fonsa, že ne?“ ptala se. „Je strašlivě chudý! – Že ano, 

drahý?“
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„Strašlivě,“ přisvědčil rozedranec. Ale nevypadal nijak nešťastně.
„A vy si ho vezmete? Opravdu?“ ptal se Michal znovu.
„Ovšemže si ho vezmu –“ řekla dívka hněvivě. „Nenapadlo mi, že 

vy s tím budete nesouhlasiti!“
„Nesouhlasit!“ zasmál se a uchopiv ji náhle do svých silných paží, 

políbil ji upřímně.
„A teď půjdeme a zajíme a zapijeme to,“ řekl pak, pouštěje ji 

a podávaje Fonsovi ruku. „Běžte domů, Moyo, a udělejte se zase 
ctihodnými a podobnými světu. Vidím, že vám tu váš otec zanechal 
svůj vůz. Sejdeme se za hodinu u Sebů.“
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13

Je potřebí pověděti dějiny něčeho, co bylo nad pochybnost nejpo-
divnějším zločinem, zapsaným v letopisech zločinu, a to zapsáno 
s většími podrobnostmi a obšírněji, nežli je zpravidla zapotřebí. 
Le Flavier od francouzské policie, který je zajisté největší žijící 
autoritou v oboru moderního zločinectví, přirovnal mistrovský 
čin Katuše Westhangerové (nezmiňuje se ale o ní, mimochodem 
řečeno) k prvé z Napoleonových výprav proti Itálii, a uveřejnil dů-
kladné pojednání, v němž ukazuje body podobnosti, které opravdu 
nejsou tak přitaženy za vlasy, jak se zdá mnohým kritikům po jejich 
ukvapených prohlídkách tohoto díla.

Kirschner, málokdy uváděná autorita, ale přes to velmi skvělý 
a nadaný kriminolog, praví, že je lidsky nemožno opakovati takový-
to zločin, a že dojista je naprosto nemožno předčiti důmysl, jenž 
promyslil a uchystal strategii tohoto případu, v němž se zdá, že 
všechny vedlejší možnosti byly právě tak dobře předvídány, jako 
v dobré šachové úloze.

V 8 hodin 30 minut v noci z 14. na 15. květen „Královna převozu“, 
osm tisíc tun, velitel T. Brown, přistála na kotvách v bazénu E, ná-
břeží číslo 3, v seahamptonských docích. Vezla sto a dvacet cestu-
jících třetí třídy, sedmdesát čtyři cestující druhé třídy a padesát 
devět cestujících prvé třídy, různý náklad obyčejného osadního 
obchodu a ve své pancéřové síni osm set liber slitků zlata. Zlato 
bylo slito ve čtyři sta čtyřicet osm slitků po stu librách, opatřených 
razítkem Ústřední společnosti pobřežních zlatých dolů.

Cestující byli vyloděni a odvezeni zvláštními vlaky do Londý-
na, a před nimi jel jiný vlak s lodní poštou. Poštovní vlak vyjel 
v 9.27 hod., osobní vlak v 9.42 hod. V 10.17 hod. byly vyloděny 
zlaté slitky, sčítány a zjištěny a dopraveny k čekajícímu zvláštnímu 
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pokladnímu vlaku, kde byly opět zjištěny a sčítány inspektorem 
K. Mo rrisem od přístavní policie. V 10.22 hod. přijela k vlaku loko-
motiva a byla připjata, a protože byl vrchní správce trati neodvola-
telně zdržen (našli jej druhého dne zavřeného v prázdném domě), 
dostalo se vlakvedoucímu propouštěcího listu od správcova zá-
stupce Thomase Masseye, který toho dne přijel z Londýna, a který 
promluvil se strojvůdcem i topičem, nežli vlak byl vypraven.

„Vy přece tuto trať znáte, myslím?“ ptal se.
„Ovšem, pane,“ odpověděl strojvůdce. „Velmi dobře. Byl jsem tu 

velmi často.“
Správce nebyl docela uspokojen. Předně proto, že ho zlobilo 

vidět na trati „cizí lidi“. Ale tito dva přijeli z Londýna s listem od 
sira Ralpha Sapsona k vrchnímu správci trati – kterýžto list se po-
tom ovšem ukázal býti padělkem. List nařizoval správci, aby bylo 
oběma mužům odevzdáno vedení stroje, a to z toho důvodu, že jsou 
naprosto spolehliví, jsou oba nejlepšími lidmi ze Severní Ústřední 
dráhy, kterážto dráha byla rovněž pod vládou sira Ralpha Sapsona, 
a na které byli řidiči zvláštního osobního vlaku sira Ralpha.

Vlak vyjel a od této chvíle počalo jeho podivuhodné dobrodružství.
Po celou dobu, od chvíle, kdy vyjel ze seahamptonského nádraží, 

nebyl vlak ani jednou ztracen z očí personálu trati na déle nežli 
na deset minut. Každá signálová budka po celé trati dostala včas 
zvláštní pokyny a návod, aby si zvlášť dobře všimla a zaznamenala 
průjezd tohoto vlaku, a mimo obvyklou zprávu, která se podává 
o každém projíždějícím vlaku, aby sdělila nejenom nejbližší budce, 
ale i přímo do Londýna hodinu a minutu jeho průjezdu. Je nutno 
podati stručný popis trati.

Ze Seahamptonu vedla trať přímo do tržního městyse Sevilleye, 
a pak v tvaru velikého S přes silnici do Tolbridge. Budiž pozna-
menáno mimochodem, že mezi Sevilleyem a Tolbridgem byl onen 
přejezd, kde se Moya s Fonsem potkali se svojí nehodou. Mezi 
Tolbridge a Pinhamem projížděl vlak nerovnou půdou, projížděje 
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po řadě skrze tolbridgeský vrch, beckhamský maják a pinhamské 
kopce. Pod každým z těchto vrchů projel vlak tunelem, a mezi tune-
ly byly skorem po celé této cestě hluboké skalní zářezy a průkopy.

Byla deštivá noc, neboť sprška, která se spustila o šesté hodině 
večer, potrvala, ale vyvinula se v učiněnou zátopu. Sevilleyská vý-
chodní signální budka hlásila zlatý vlak, že projel kolem v 11.07, 
a toto hlášení bylo postupně potvrzeno signály šesti strážců mezi 
Sevilleyem a Tolbridgem. U Tolbridge vlak zpomalil jízdu a vjel do 
tolbridgeského tunelu. Mezi tolbridgeským tunelem a beckham-
ským tunelem je strážní signální domek, který hlásil zvláštní zlatý 
vlak v 11.32. Strážní domek stál těsně u trati a velmi nízko a hlídač 
prohlásil, že nejenom viděl vlak jet mimo budku skrze proudící 
déšť, ale že viděl i zadní světla, jak mizela v beckhamském tunelu, 
který je vystavěn na zatáčce.

Hlášené časy průjezdu jsou zajímavy. V 11.32 vjel zlatý vlak do 
beckhamského tunelu. V 11.42 hlídač na severní straně beckham-
ského tunelu hlásil, že vlak projel mimo něj. Pršelo, ale vzhledem 
k neobvyklému rázu tohoto nového vlaku a ze zvědavosti, aby viděl 
vlak, vezoucí tři miliony liber, měl okno otevřeno a viděl blížící se 
tři zelená světla, jež se kmitla kolem, a pak červená zadní světla, 
mizící v dálce. Mezi beckhamským strážním domkem a pinham-
ským strážním domkem je vzdálenost pěti mil, ale má se za to, že 
v těchto místech vlak zvolnil jízdu na třicet mil za hodinu, což by 
vysvětlovalo neobyčejně dlouhou dobu, které potřeboval k projetí 
této krátké vzdálenosti.

V Maidmore, Stanbornu, Quexley Paddocks a v Catford Bridge 
na okraji Londýna byl hlášen vlak i doba průjezdu. Nejbližší stanicí 
k Catford Bridge je Balham Hill, a hlídač v Balham Hill prohlásil při 
pozdějším výslechu, že dostal a přijal hlášení zlatého zvláštního 
vlaku v 11.53, provedl předepsané signály staniční a průjezdní a zá-
roveň hlásil nejbližší severní stanici, jíž byla Kennington Junction, 
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že přijal „46 d“, což bylo úředním označením zvláštního zlatého 
vlaku.

Čekal deset minut, ale neviděl žádné známky hlášeného vlaku, 
načež zavolal Quexley Paddocks a ptal se, nejde-li o nějaké nedo-
rozumění, protože jízda odtamtud nebyla delší nežli sedm minut. 
Quexley Paddock odpovědělo, že vlak tudy projel rychlostí 50 mil 
v hodině ve chvíli, v kterou byl hlášen.

Nedostalo se mu žádných dalších zpráv, takže hlídač ze signální 
budky v Catford Bridge v poplachu hlásil věc službu konajícímu 
přednostovi stanice, který ihned vyslal dolů po trati dva traťové 
zřízence. Oba šli až ke Quexley Paddocks, ale neuzřeli nikde ani 
stopy po vlaku. Zlatý zvláštní vlak zmizel, jako by se byla země 
otevřela a pohltila jej.

Všechny tyto hlášené časy byly potvrzeny. Každý signalisující 
hlídač a staniční zřízenec i přednosta byl vyslechnut, aniž by se 
naskytlo toho nejmenšího, co by otřáslo pravdomluvností svědků.

Když oba zřízenci, vyslaní na trať, došli do Quexley Paddocks 
a hlásili zmizení vlaku, byla věc ihned hlášena do Londýna. Mezi 
Quexley Paddocks a Catford Bridge vede trať mezi zelinářskými 
a ovocnářskými zahradami, a – což je jinak v blízkosti Londýna 
velmi neobvyklé – přejíždí silnici křižovatkou, jejíž závory jsou 
elektricky řízeny z Quexley Paddocks.

A zde přicházíme k nejpozoruhodnějšímu prohlášení, které bylo 
učiněno. Hlídač v signální budce, Henry Georg Wallis, prohlašuje, že 
když zvláštní zlatý vlak projel a on přehodil svůj signál na nebezpečí, 
zpozoroval podivnou poruchu na ciferníku elektrického přístroje, 
kterým byly zavírány a otevírány závory silničního přejezdu. A na-
zítří, když se pokusil otevříti závory, aby nechal přejeti vojenský 
motorový traktor, bylo zjištěno, že závory přestaly pracovat. Tato 
událost byla příštího dne prozkoumána velmi důkladně.

* * *



– 147 –

Michal poobědval a povečeřel s Moyou a Fonsem Blaxtonem a zažili 
spolu bouřlivý a velmi radostný večer. Michal se pak vrátil o půl je-
denácté do svého bytu a cestou se stavil v Yardu, protože cítil dosud 
nepokoj vzhledem ke Katušině hrozbě, a mimo to byl dychtiv, aby 
zvěděl, bylo-li co nového objeveno ve spojení s dopoledními lou-
pežnými pokusy. Tento případ nebyl v jeho rukou, neboť zločin byl 
spáchán v obvodu pravomoci policie z City a Kriminální Pátrací 
Oddělení vlastní policie v City mělo zde svoje slovo.

T. B. Smith byl ve své kanceláři a neměl, co by mu pověděl 
nového. Michal šel domů a ulehl na lože. Byl o půl jedné probuzen 
telefonem. Byl to hlas T. B. Smitha.

„Provedli to, Miku. Přijďte ihned sem!“
„Co že provedli?“ ptal se Michal s klesajícím srdcem.
„Štípli ten proklatý vlak!“ řekl T. B. Smith lidově.
Byl připraven zvláštní vlak pro policii a Michal byl o půl druhé 

v noci na nádraží stanice v Catford Bridge, a četl zprávy, které byly 
podány jednotlivými signálními zřízenci. A aby byla tajemnost věci 
ještě zvýšena, nákladní vlak s nerosty ze Seahamptonu, který vyjel 
za zvláštním zlatým vlakem o hodinu později, ale velmi pomalu, 
projel hladce, aniž by kde zpozoroval co neobyčejného. Potkal 
v Tolbridge prázdný nákladní vlak, jedoucí k Seahamptonu, a to 
byl jediný vlak, s nímž se setkal až k londýnským předměstím, kde 
byl provoz už velmi hojný. – Sir Ralph byl členem společnosti, která 
přijela do Catford Bridge, a byl to velmi mrzutý a unavený sir Ralph, 
jenž tam přijel.

„Žádal jsem toho člověka Flanborougha, aby jel s sebou,“ naříkal. 
„A co myslíte, že mi to sobecké zvíře odpovědělo? Řekl, to že je 
moje zodpovědnost a že se nikdy nemísí do cizích věcí. Dovedete 
si představiti něco surovějšího?“

„Je zlato pojištěno?“
Sir Ralph potřásl hlavou.
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„Ne zplna. Bylo úplně pojištěno až do Seahamptonu,“ řekl zlostně. 
„Potom padá zodpovědnost zčásti na mne a zčásti na Flanborougha, 
a zčásti na podílníky. – Není to příliš děsné pro slova?“

T. B. vešel tu chvíli do čekárny, oblečen do nepromokavých gu-
mových šatů.

„Bude lépe, převezmete-li úplně vedení tohoto případu, Miku,“ 
řekl. „Sir Ralph vám dojista poskytne veškerou možnou pomoc.“

„Mohu dostati pracovní vlak?“
„Mohu vám sem jeden dopravit ve dvaceti minutách,“ řekl sir 

Ralph.
„Je opatřen světelnými reflektory?“
Sir Ralph se poradil s jedním z úředníků.
„Máme petrolejové – postačí?“
„Postačí,“ řekl Michal. „Připněte před parostroj prázdný nákladní 

vůz a umístěte světla tak, aby osvětlovala trať.“
Strávil noc v otevřeném plochém nákladním voze, projížděje po-

malu po trati a hledaje nějakou stopu, která by poskytla klíč k roz-
luštění tajemství. Zvláště důkladnou prohlídku provedl ve všech 
třech tunelech, ale neposkytla ničeho, a on dojel do Seahamptonu, 
když se rozednívalo, aniž by byl učinil nejmenšího objevu, který by 
mu mohl nějak napomoci.

Vrátil se do Londýna s pracovním vlakem, spal v hlídačově budce 
a dojel do Quexley včas, aby vyslechl od hlídače, který odcházel 
z práce, příběh o znespořádaných závorách.

Michalův zájem byl vzbuzen. Provázen jedním z mužů jako vůd-
cem, sledoval běh drátu elektrického vedení, ovládajícího závory, 
který procházel ze signální budky k závorám skrze železnou rouru.

„Elektrotechnik povídá, že je drát někde přeříznut,“ řekl muž. 
„Zkoušel to svým přístrojem.“

„Drát nemůže býti přeříznut, když je v železné rouře,“ namítal 
Michal.

„Je buď přeříznut, nebo roztaven,“ řekl muž přesvědčivě.
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Detektiv šel velmi pomalu, zastavuje se co chvíli, aby prohlédl 
černě natřenou rouru. Náhle ostře stanul. Objevil něco a sehnul se, 
aby prohlédl rouru podrobněji z blízka. Přejel rukou pomalu po 
rouře kolem dokola a náhle pocítil nečekanou měkkost.

„Tohle není železo,“ řekl.
Vyňal kapesní nůž a škrabal rouru. Malý otvor byl vypálen do 

železa přenosnou dmuchavkou a dráty uvnitř roury byly staveny 
dohromady.

„Tím je to vysvětleno,“ řekl Michal. „Jaký účinek by to mělo na 
závory?“ ptal se svého průvodčího.

„Nu – nemohl byste je otevřít z budky,“ řekl muž.
„Mohly by býti otevřeny rukou?“
„Ovšemže, pane. My tam teď sami máme člověka, který nedělá 

nic, nežli že otevírá projíždějícím vozům a zavírá za nimi, když 
je proud v pořádku, jsou zamčeny a nelze je otevříti rukou. Jinak 
pracují jako docela obyčejné závory, jenom že musíte býti velmi 
opatrný, když je zavíráte.“

Michal počkal, až projel vlak, jenž se právě blížil, a pak to zkusil. 
Závory se otevíraly a zavíraly docela snadno.

„Co jste tím mínil, když jste řekl, míti se velmi na pozoru se 
zámkem či závorou?“ ptal se pak.

„Obyčejně, když jich užíváte za proudu,“ řekl muž, „závorka za-
padne a pak ji nelze otevříti jinak nežli proudem z budky.“

Michal si prohlédl závorku. Byl to kus ocele, otáčející se kolem 
osy a byl patrně řízen magnetem.

„Ale teď se to nedá ani zdvihnout ani spustit,“ řekl Michal, po-
hlédnuv na zařízení.

„Připadá mi to,“ mínil muž, „jako by to bylo násilím vyraženo.“
Nebylo pochyby, že to bylo, jak pravil, neboť detektiv nalezl ne-

pochybné známky páčidla na dřevěném krytu zámku.
Ale proč, u všech všudy, potřebovali otevírat závory? Kdyby byl 

býval vlak nalezen vyloupený na této části trati, bylo by bývalo 
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snadno pochopiti, proč bylo nutno otevírati závoru. Vlak by byl 
býval zastaven na tomto místě, a – kdyby byli mohli otevříti nebo 
vypáčiti zámky pokladen – byli by zloději naložili zlato na vozy 
a ujeli by. Ale vlak nebyl nalezen ani zde ani jinde.

Michal prošel na silnici a prohlížel ji, pátraje po něčem, co by 
vedlo k rozluštění záhady.

Po celou noc pršelo velmi silně a více nežli jeden traktor přejel 
po silnici, jak bylo patrno ze stop po kolech. Michal prohlédl silnici 
na sto yardů daleko, ale nenalezl nejmenší nápadnosti. Pak to zkusil 
na druhé straně, za druhou závorou, a shledal, že i zde byl zámek 
závory vylomen. Prvních dvacet yardů cesty bylo měkkých a stopy 
kol nebylo lze rozeznati. Ale za touto délkou byla vrstva tvrdší, 
vrchní vrstva nanešená na cestě byla spláchnuta, a i těžké traktory 
nezanechaly patrných stop.

Michal ušel několik kroků, náhle stanul a hvízdl.
A měl proč hvízdati. Zřetelně patrny na prvý pohled a nezamě-

nitelny s jinými stopami kol, táhly se tu hluboké a úzké rýhy, vrou-
bené po zevní straně širokým vtisknutým pásem – zřetelně a nad 
pochybnost stopy železničních kolejí.

Michal sledoval koleje na sto yardů daleko, kde se cesta pojila 
k hlavní silnici a tramvajové trati. A od toho místa všechny další 
stopy zmizely.

Velmi unaven a rozcuchán představil se T. B. Smithovi, aby mu 
podal zprávu.

„Přece nemíníte vážně, že by mohli zdvihnouti železniční vlak, 
lokomotivu i zvlášť těžké vagony s kolejí a odvézti jej po silnici – či 
myslíte, že ano?“ ptal se T. B. v údivu. „To je nemožno!“

„Ovšemže je to nemožno,“ souhlasil Michal podrážděně. „Celá 
ta věc je nemožná. Nemůžete ukrásti železniční vlak – ale oni to 
provedli!“

Vyhledal spolu s komisařovým zástupcem sira Ralpha, jehož 
rozčilení bylo dojemné.
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„Je to pro mne notná rána, starý brachu,“ řekl baronet s onou 
přívětivou vlídností, kterou vyšší osoba neomylně nalezne, když se 
ocitne ve skutečné nesnázi. „Ztratil jsem manželku a železniční vlak 
během několika hodin! – Čemu se, u čerta, smějete?“

„Ničemu,“ řekl Michal, nabyv znovu své vážnosti. „Ale bylo to 
opravdu k nezaplacení, viděti vaši tvář!“

Žena a vlak – a obojí se zlatem! – Ubohý sir Ralph.
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Toho dne o šesté hodině večer byl Michal Pretherston opět při 
své práci, projížděje od stanice ke stanici na dresině a vyptávaje 
se a vyslýchaje všechny, jichž se věc týkala. T. B. Smith nalezl jej 
v Maidmore, přišed sem obyčejným vlakem.

„Nalezl jste něco?“
„Mám teorii,“ odpověděl Michal. „Byl bych rád, kdybyste vyslechl, 

co nám může říci zdejší přednosta stanice.“
„Vyptával jste se ho?“
„Dosud ne,“ odpověděl Michal. „Ale tak se mi zdá, že nám poví 

přesně totéž, co mi řekl ten člověk ve Stanbornu.“
Staniční přednosta, který měl službu v době, kdy zlatý vlak tudy 

projížděl, ukázal se býti velmi inteligentním a pozorlivým mužem. Vy-
právěl týž příběh, že padal velmi hustý déšť, a že viděl v dáli tři zelená 
světla zvláštního vlaku, jenž prolétl stanicí s neuvěřitelnou rychlostí.

„A není to pravda, že přelétl kolem vás dříve, nežli jste si uvědo-
mil, že je tady?“ ptal se Michal.

Muž byl patrně překvapen.
„Ano, pane. Je tomu tak. Bylo mi, jako bych byl sotva zahlédl přední 

světla letěti do stanice, když jsem už viděl zadní světla mizeti v dálce.“
„Pískal stroj, když tudy projížděl?“
„Ano, pane. Ohlušující hvizd!“ řekl muž. „Poznamenal jsem k na-

šemu vrátnému, když mi odlehly uši, že dojista zkoušejí nějakou 
novou píšťalu nebo ‚ječidlo‘. Ječelo to opravdu ďábelsky, takže jsem 
opravdu chvíli skorem neslyšel.“

„Hvízdali skrze všechny stanice, kde koná někdo noční službu,“ řekl 
Michal, obraceje se k T. B. Smithovi. „A je zajímavým faktem, že na Stan-
bornské zastávce a v Merchley, které jsou v noci zavřeny, vůbec nedělali 
hluku. – Byla na stanici tma?“ ptal se, obraceje se k přednostovi stanice.
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„Prakticky vzato, ano, pane!“ odpověděl přednosta. „Bylo jedno 
světlo na nástupišti opačného směru, kde jsem stál – ale byla velmi 
tmavá noc a bylo nemožno rozeznati něco na protějším nástupišti. 
Vše, co jsme viděli, byla světla, která se kmitla kolem nás – a vlak 
byl pryč, nežli jsme dobře věděli, že je zde.“

Inspektor na stanici v Pinham Heights sděloval podobnou historku.
Ale zřízenec v signální budce v Tolbridge a tolbridgeský staniční 

zástupce nevěděli o žádné píšťale ani o ničem nápadném nebo ne-
obvyklém.

T. B. Smith a Michal strávili noc v Tolbridge a pokračovali ve své 
cestě s rozedněním. Byla to zdlouhavá a namáhavá práce. Jednou, 
mezi Pinhamem a beckhamským majákem, zastavil Michal vlak 
a převedl jej na výhybku.

„Proč je tady vedlejší kolej?“ ptal se.
Železniční úředník, který jej provázel a který v té době byl celou 

věcí už velmi unaven, vysvětloval neurčitě, že to jest zčásti, aby 
bylo postaráno o velmi potřebné ulehčení trati při nějakém návalu 
v tomto oddílu, a zčásti ke spojení s nějakou „vápenicí nebo něčím 
takovým“, která však teď nebyla už dlouho v provozu.

Michal šel podél zrezivělých kolejí na dálku čtvrt míle. Koleje vedly 
k řadě nízkých pahorků asi tři míle vzdálených. Býlí rostlo bujně mezi 
pražci, neboť tomu bylo patrně několik let, co soukromí majitelé 
považovali za nutné, aby dali tuto malou pobočnou trať do pořádku.

Trať pak náhle končila velikým nárazníkem, udělaným z pražců, 
a za ním koleje spadaly sklesle dolů přes velikou prohlubeň, jako 
by tu bylo kdysi nastalo zhroucení půdy.

Michal se vrátil zpět a připojil se k T. B. Smithovi. „Tudy by 
byli nemohli projet. Koleje jsou zrezivělé a vedou jen do veliké 
propadliny na druhém konci,“ vykládal Michal zoufale. „Dobrá – 
strojvůdce, jedeme dále!“

Byl to den vyptávání a výslechů, jež nevedly k ničemu, a Michal 
se té noci vrátil do Londýna velmi unaven a s velmi skleslou myslí. 
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Přes to mu v hlavě začaly klíčiti neurčité začátky jakési teorie, které 
však odmítl sděliti se svým představeným.

„Je to trochu fantastické,“ omlouval se; „ale – vzato kolkolem – 
celá ta věc je fantastická. Je zcela patrně nemožno ukrásti železniční 
vlak a provézti ho londýnskými ulicemi, aniž by byl kdo upoután 
nezvyklostí takové podívané.“

„Chcete mluvit se sirem Ralphem?“ ptal se T. B. „Čekal tu na vás 
po celou hodinu!“

„A nešel ještě domů?“ ptal se Michal podrážděně. Viděl nešťastné-
ho baroneta, ale mohl mu poskytnouti jenom pramalou naději.

„Je naprosto nemožno, aby s tím mohli ujíti,“ řekl sir Ralph. „Můj 
znalec mi praví, že budou potřebovati dva dny, aby prorazili skrze 
ocelové stěny vozů, ať už k tomu použijí čehokoliv.“

Michal měl nápad.
„Máte mapu ve velkém měřítku vaší jižní železniční soustavy?“ 

ptal se.
„Pošlu vám ji do bytu ještě teď v noci,“ řekl baronet. „Jaká mys-

líte, že je naděje?“ ptal se úzkostně.
„Myslím, že je naděje velmi ubohá,“ řekl Michal upřímně. „Víte, 

Katuše se nepouští do něčeho nejistého.“
„Katuše?“ ptal se baronet udiveně.
„Vy jí říkáte kněžna Bačevská, Flanborough jí říká slečna 

Tenbyová. Jako slečna Tenbyová zmocnila se Flanboroughova 
tajnopisného klíče, a pomocí některého svého agenta v telegrafní 
kanceláři zvěděla o změně dovozního směru. Jako kněžna Bačevská 
vytáhla z vás vše o vašem divuplném nápadu, že přivezete zlato do 
Seahamptonu a nejspíše odhalila i druh a povahu oceli, které jste 
užili pro své pancéřové vozy.“

„Veliký Bože!“
Sir Ralph sklesl do křesla a zbledl na smrt.
„Přece mi nechcete říci –“
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„Ano, to jest, co vám chci říci. Což jste si neuvědomil, že to celé 
je velmi ze široka připravený kousek? Proč by se byl měl kněžnin 
vůz rozbíti zrovna před vašimi dveřmi?“

„Ale ona byla tak dokonale oblečena –“
„Proč by byla neměla býti dokonale oblečena?“ ptal se Michal 

nelítostně. „Nejspíše na sobě měla za dvacet tisíc liber diamantů. 
Což to nestálo za to? Což jste jí neposkytl informace, které by byla 
nemohla koupiti za žádné peníze?“

„Vy tedy pravíte, že je jenom obyčejnou podvodnicí?“
„Naopak! Je velmi neobyčejnou podvodnicí,“ řekl Michal. „Jest 

při tom jenom jedna věc, která mne zaráží –“ řekl napolo k sobě 
samému. „Co chtěla při tom od Reggieho?“ –

Pan Reginald Boltover byl vyrušen z důležitého a delikátního 
zaměstnání – strojil se právě k obědu – neodmítnutelnou zprávou, 
že důstojník Scotland Yardu žádá o rozhovor. Pocítil velikou úlevu, 
když viděl, že to nebylo nic strašlivějšího nežli Michal Pretherston.

„Přišel jsem se vás zeptat na vaši přítelkyni Věru,“ sděloval Michal.
Pan Reginald Boltover sebou trhl.
„Můj drahý hochu,“ řekl, „nezmiňujte se mi o té dámě. Je to vel-

mi bolavá věc. Nejmenujte jí. Nezmiňujte se mi o ní, drahý, starý 
hochu – ne!“

„Nebuďte oslem!“ řekl Michal v dobrém rozmaru. „Musíte mi 
nezbytně pověděti tolik, abych měl představu o otázkách, které vám 
kladla a o věcech, o které se zajímala. – O čem s vámi hovořila?“

Ale mysl pana Boltovera byla jako smazaná tabule.
Bylo jeho chloubou, že vůbec neví, že kdy bylo na světě něco 

takového, jako včerejší den.
„Žádala vás, abyste jí dal některé informace o podnicích, na nichž 

jste zúčastněn?“
„Můj drahý hochu,“ řekl Reggie Boltover, potřásaje hlavou, „jestli-

že se mne na něco takového ptala, pak jsem to zapomněl. Vše, co 
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vím, jest, že mne velmi vážně kompromitovala. Nebyl jsem od té 
doby u Sebů.“

„Když jste tedy tak dokonale beznadějnou osobností,“ řekl Mi-
chal, „pak mi dejte aspoň lístek pro vašeho sekretáře či pro vaše 
faktotum, či jakého jiného náhradníka máte za svou vlastní hlavu, 
a nařiďte mu, aby mi dal úplný seznam vašich majetků a investicí.“

„S největší radostí v životě – se vší možnou šťastností, s největší 
rychlostí!“ ujišťoval Reggie vážně.

Vyzbrojen žádaným plnomocenstvím, navštívil Michal nazítří 
osobnost, nazývanou od žurnalistů často „knížetem obchodu“. 
A když vyšel ven do Threadneedleské ulice, byl jeho krok lehčí 
a jeho oko jasnější, nežli bylo již po mnoho týdnů.

„Nuže, Katuše,“ řekl mezi zuby, „teď jsme, kde nadchází váš 
konec!“ –

Byl by mohl dostati tolik mužů, kolik jich chtěl, ale Michalovi 
bylo milejší provésti svoje pátrání o samotě. Šel domů, převlékl 
se do turistického šatu s krátkými širokými nohavicemi, vzal svůj 
nejstarší svrchník, procházkovou hůl a Browningovu pistoli se dvě-
ma záložními zásobnicemi. Nežádal o zvláštní vlak, ale cestoval do 
Pinham Heights obyčejným vlakem. Projevil svoje zplnomocnění 
přednostovi stanice, který jej však poznal.

„Nechci a nemohu potřebovat, aby kdokoliv věděl, že jsem 
tady,“ řekl přednostovi. „A jest mi spoléhati na vaši diskrétnost, že 
dohlédnete, aby moje přání byla v každém směru provedena. – Je 
pravděpodobné, že potkám nějaké dělníky anebo lidi na trati mezi 
vámi a Tolbridgem?“

„Nepotkáte nikoho, dokud nepřijdete k tolbridgeskému strážní-
mu domku. Ale dejte dobrý pozor,“ varoval ho přednosta stanice. 
„Rychlík do Seahamptonu pojede tunelem za deset minut. Radil 
bych vám, abyste nevycházel, nežli rychlík přejede.“

Michal uznal za radno, aby této rady uposlechl, a teprve když 
kymácející se vlak hvízdal stanicí a když zmenšující se rudá světla 
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mizela v temnotách tunelu, sešel se svažujícího se nástupiště na 
šest stop širokou cestu a vkročil do zakouřeného tunelu.

Byl by mohl dosíci svého cíle po silnici, vedoucí z Pinhamu kolem 
Majáku, ale měl důvody, které ho nutily, aby dal přednost nepohodlí 
a námaze tmavější a nerovnější cesty. Prošel tunelem po cestě, kte-
rá se opravdu zdála býti nekonečnou, a přišel k odbočce, kde byl 
předešle zavedl svůj stroj na vedlejší koleje. Šel po nich, až přišel 
k nárazníku a k hluboké jámě za ním.

Prohlédl si velmi pečlivě nárazník, pak šel kus cesty zpět a pro-
hlížel a zkoumal koleje. Byly, jako byly dříve – plny rudé rzi. Přes to 
poklekl Michal na kolena a prohlížel koleje zvětšujícím sklem. Pak 
naslinil prst a táhl jej po kolejích. Pohlédl na prst – byl rudý, ale 
nebyla to červeň rzi.

Šel zpět, prohlížeje pečlivě každý palec kolejí, až nalezl, co 
hledal. Na jednom místě nalezl vedle koleje malou rudou skvrnu. 
Nebyla větší nežli nehet na jeho palci, a vypadala docela jako rez. 
Ale rez nevzniká na dřevěném pražci a on nalezl na dřevě ještě 
jednu skvrnu, o něco větší prvé. Opět ji přejel vlhkým prstem a byl 
spokojen.

Neboť toto nebyla rez, ale velmi obyčejná klihová barva, jaké 
užívají stavitelé.

Vrátil se k nárazníku a k propadlým kolejím a sešplhal do jámy, 
asi šest stop hluboké. Předešle si všiml, že kaluž shnilé zelené vody 
na dně jámy svědčila o jejím stáří. Shýbl se k vodě, přejel rukou 
vodní hladinu a prohlížel ruku. Byla zelená, ale jeho nejsilnější 
zvětšovací sklo (a Michal měl zvlášť znamenité a silné) nemohlo 
mu ukázati ani stopy po oné zvláštní drobné vegetaci, která se vy-
víjí na povrchu starých stojatých vod a dodává jí její živou zelenou 
barvu. Místo toho viděl množství nepravidelných skvrn, jež byly 
nad pochybnost drobnými krystalky.

„Což znamená,“ řekl si Michal, „že Kata je umělkyní, byť by jím 
Fonso nebyl.“
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Zelená pěna, která ho napoprvé oklamala, byla vytvořena uměle, 
jako byla uměle vytvořena rez na kolejích. Nějaká chemikálie byla 
rozpuštěna ve vodě a vykrystalisovala znovu na jejím povrchu. 
Kopal bodcem hole do měkké hlíny na stěně jámy, ale nenalezl 
ničeho, co by mu mohlo pověděti, jak dávno asi byla tato jáma 
vykopána. Ale výše a na okraji jámy uzřel bílé výhonky rostoucího 
podběle, jenž byl ještě čerstvý. Jeden výhonek byl odtržen a uražen, 
ale rostlina posud nezačínala odumírati a obnažený kořen dosud 
nečernal.

„Tato jáma byla vykopána v noci loupeže,“ řekl si Michal, 
„a země byla odvezena jinam. Kata mohla spoléhat na to, že želez-
niční úředníci nebudou prohlížet tuto část trati.“

Opravdu se stalo tak. Tato trať vedla přes soukromý pozemek 
a na místě, kde opustila okraj železničního území, přestávala jejich 
zodpovědnost. Psychologie návyku se projevila i při této neobvyklé 
příležitosti. – Ale Kata opravdu se nevydávala náhodám!

Nárazník byl rovněž zcela nově postaven. Zjistil to, když hrabal 
dole k jeho základům. Dřevo bylo dosud suché a tvrdé a v zemi pod 
ním byly listy trávy a úlomky rostlin.

Obešel malou propadlinu a došel ke kolejím na druhé straně. 
Byly stejně uměle opatřeny rzí jako koleje na oné straně jámy. – 
Trať se vinula a kroutila po rovném území asi míli, nežli obešla 
úbočí pahorku a mizela do rokle, patrně vylámané během doby, kdy 
zde byla vápenka v práci.

Za touto roklí byla jiná vápenná jáma a Michal vyrozuměl z pro-
hlédnuté mapy, že podél hřbetu, v němž byla rokle vylámána, vede 
vozová cesta. Opuštěná továrna na cement byla umístěna tak, že 
ji ze železnice nebylo odnikud vidět. Možná, že lidumilný kupec 
zbořil zbylý komín a tmavé části budov, a zbylé obílené budovy 
nelišily se a nepoutaly oko proti pozadí bílých vápenných skal za 
sebou. – Nežli prošel polovinu obou mílí, které jej dělily od vápenek, 
měl všechny důkazy, kterých měl potřebí.
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Stopy těžkých kol byly teď docela zřetelny. Místy byly jejich 
přejezdem rozdrceny listy a stonky rostlin, rostoucích hustě 
mezi pražci. Michal opustil trať a počal se pohybovati ve velikém 
polokruhu, jenž jej měl přivésti na nižší šíji kopce. Měl v úmyslu 
vyšplhati se odtamtud na kopec a pak postupovati po jeho hřebenu, 
až by se mohl dobře rozhlédnouti po opuštěné továrně. Byl teď už 
uprostřed nebezpečného pásma.

Vzal teď hůl do levé ruky a vytáhl z kapsy pistoli a uvedl ji do 
pohotovosti k střelbě. Potřeboval hodinu, nežli se dostal na hřeben 
šíje. Našel cestu mnohem obtížnější a šplhání nesnadnější, nežli 
se mu zdálo. Bylo zde patrně dobýváno vápno a až na dvě trochu 
možná místa strměla před ním všude téměř kolmá stěna. Bylo to 
velmi těžké šplhání až na vršek, a když se konečně dostal nahoru, 
bylo mu horko a měl žízeň.

S vrchu šíje mohl zhlédnouti jenom malou část továrny. Byl 
tak prozřetelný, že si vzal s sebou dobré hranolové polní kukátko 
a teď jím přehlížel okolí. Nikde nebylo stopy po zmizelém vlaku 
a na okamžik poklesl na mysli. Ale pak zaměřil dalekohled na trať 
a sledoval ji krok za krokem, a dovedl se sotva zdržeti radostného 
výkřiku, když uzřel, že koleje vedou do velikánské kůlny, jejíž veliká 
vrata byla zavřena.

Původně byla tato kůlna asi stoupou na drcení cementového 
materiálu; ale noví majitelé přeložili koleje tak, aby vedly dovnitř. – 
Michal schoval dalekohled do kapsy a pustil se do dalšího šplhání. 
Byl na půl cesty mezi šíjí a vrcholem kopce, když zaslechl hluk 
automobilu a přitiskl se plaše k zemi. Byl asi na padesát kroků od 
cesty, která byla trochu nad ním, a pohlédnuv velmi opatrně vzhůru, 
uzřel auto, řítící se kolem a mizící za hřebenem kopce.

Nemohl se mýliti v cestujícím automobilu. Byl to Španěl Gregori.
Vstal opatrně a pokračoval ve svém postupu, rozhlížeje se bed-

livě po hlídkách, o nichž věděl, že budou rozestaveny po cestě. – 
Stezka, po níž šel, byla ušlapanou cestou. Zpozoroval to, nežli ušel 
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několik kroků, a hleděl nalézti cestu buď vpravo, nebo vlevo od ní, 
ale marně.

Zastavil se a rozebíral sám se sebou otázku, zdali má jíti dále 
anebo se vrátiti nazpět. Bylo šílenstvím pokoušeti se, aby provedl 
zatčení sám. I teď už mohl býti dávno odhalen. A bylo-li tomu tak, 
pak do doby, nežli se dostane zpět na nádraží a nežli sežene po-
třebnou pomoc, bude celá tlupa dojista pryč, a s ní nejspíše i zlato. – 
Z obou nebezpečí rozhodl se odvážiti se prvého.

Měl velmi málo času, aby mohl litovati tohoto rozhodnutí. Udělal 
tři kroky, když zaslechl nepochybný svist lasa. Obrátil se prudce, 
aby čelil nebezpečí, s pistolí v ruce – ale již příliš pozdě. Provaz se 
zasmykl kolem jeho krku – pocítil ostré, nervy rvoucí trhnutí, a padl 
těžce k zemi.
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15

T. B. Smith vyšel ze svého pokoje do velké kanceláře.
„Nějaké zprávy o panu Pretherstonovi?“
„Žádné, pane,“ zněla odpověď.
„Nějaké zprávy o Barrovi?“
„Také žádné, pane.“
T. B. Smith netrpělivě mlaskl.
„Kdo šel za nimi?“
„Detektivní strážmistr Grey, pane,“ odpověděno mu. „Víte, že 

jsme je vystopovali až k Pinham Heights. Pak se zdá, že byli ztraceni 
s obzoru.“

„Zpravili jste o tom náčelníky policie v Hampshire, Sussexu 
a Surreyi?“ ptal se T. B.

„Ano, pane, stalo se tak,“ odpověděl úředník. „Místní policie 
provádí pátrání.“

T. B. si hryzl rty.
„Dovedu si představiti zmizení Pretherstonovo,“ řekl. „Ale co se 

stalo s Barrem?“
Jeho podřízený moudře mlčel, nepokoušeje se o výklad.
Byly i jiné úzkostné poptávky. Moya Feltonová se dotazovala 

dnes ráno. Sir Ralph Sapson byl dvakráte osobně v hlavním stanu, 
ačkoliv bylo možno pochybovati, zdali jeho úzkosti byly jakýmkoliv 
způsobem ve spojení se starostí o osobní blaho Michala Prether-
stona.

„Myslím, že Michal tu tlupu opravdu najde,“ řekl T. B. „Ačkoliv 
může přijíti příliš pozdě, aby dostal i to zlato.“

„Načpak já potřebuji té tlupy?“ ptal se sir Ralph Sapson zlostně. 
„Dá mi za ně snad vláda dva miliony osmkrát sto tisíc liber? Tlupa 
může pro mne jíti k čertu – co je mi po ní! Co chci, je moje zlato!“
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„Možná, že nedostanete ani jedno ani druhé,“ řekl T. B. „Ať je 
tomu však jakkoliv, je pro vás jistě velmi příjemno, víte-li, sire 
Ralphe, že Michal Pretherston nasazuje vědomě život, aby vám 
dobyl zpět váš majetek.“

„Není snad za to placen?“ optal se sir Ralph. „Nepatří to k po-
vinnostem policisty? U čerta, komisaři, člověk by málem myslil, 
že dělá Pretherston něco hrozně mimořádného! Já se vydávám 
v nebezpečí v každý den svého života.“

„Kdybyste mohl viděti do mé mysli,“ řekl T. B. Smith sladce, „vě-
děl byste teď, že v největší nebezpečí celého svého žití jste se vydal 
právě teď. – Radím vám, abyste šel domů a upravil se do klidnějšího 
stavu mysli.“

„Kdypak se dovím něco?“ ptal se vzdorovitý baronet.
„Kdykoliv budete na doslech,“ odsekl komisař. – „Ukažte siru 

Ralphovi cestu, strážníku!“ –
Lord Flanborough se nevtíral se svými dotazy. S Moyou byl již 

tak dalece smířen, že mohl o věci hovořit bez vášně, a aniž by po-
ukazoval na mesalianci, která jeho rodině hrozí.

„Celkem myslím, Moyo, že bude nejlépe, nebudu-li se s Ralphem 
vidět. Konec konců, obchod je obchod a přátelé jsou přátelé. Ale já 
naprosto odmítám jakoukoliv zodpovědnost za zlato, když jednou 
opustilo moji loď. Jakmile ho dráha převzala, je to zase naprosto 
jeho věcí a já prostě a naprosto odmítám jeho sugesce, jako bych 
i jen v nejmenším sdílel jakoukoliv měrou zodpovědnost za jeho 
dráhu. On by za ztrátu na lodi také neručil.“

„Bude mu nésti tuto ztrátu?“
„Ano, částečně ji ponese on. Část přejde ovšem na upisovatele. 

Bojím se, že je Ralph v podstatě velmi sprostým a nízkým člověkem. 
Nerad říkám cokoliv proti svým přátelům, ale Ralph je opravdu 
šetrným až do sprostoty. Radil jsem mu naléhavě, aby dal zlato 
pojistit, ale on je pojistil toliko na polovici, aby uspořil žebráckou 
prémii. Je mi ho velmi líto –“ potřásl truchlivě hlavou na důkaz 
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svého soucitu – „je mi ho velmi opravdově líto, opravdu, ale myslím, 
že bude moudřejší, nebudeme-li se vidět, dokud nebude tato ryze 
obchodní záležitost nadobro urovnána. Celkem vzato –“ dodal v za-
myšlení – „snad je to tak lépe, že bylo tvoje zasnoubení s Ralphem 
zrušeno před tou událostí. Řekl o tobě několik velmi nevlídných 
slov, která opravdu vzbudila můj hněv. Nemyslím, že jsi jednala 
rozumně, ale nemohu nikomu dovolit, aby o tobě nepěkně mluvil.“

Máme-li pověděti pravdu, řekl sir Ralph velmi málo o dívce, 
ale velmi mnoho o jeho lordství, které obviňoval, že se s rozvahou 
a obmyslem vyhýbá svým zodpovědnostem. To se událo za jediné 
schůzky, kterou spolu o té věci měli. Lordu Flanboroughovi se líbilo, 
že mohl vystupovati jako oddaný otec, ale nemohl tím oklamati 
nikoho mimo samého sebe, neboť Moya měla o rozmluvě zprávu 
z první ruky od samého Ralpha, který ji žádal, aby užila svého vlivu 
na otce a pokusila se změniti stanovisko lorda Flanborougha.

Bylo to v den po zmizení Michala Pretherstona a nervy sira 
Ralpha byly poněkud otřeseny. Bylo za daných okolností nešťastnou 
myšlenkou, že se toho odpoledne rozhodl vyhledati muže, o kterém 
před několika dny měl pevně za to, že bude jeho tchánem. Lord 
Flanborough opomněl zpraviti své služebnictvo, že pro sira Ralpha 
není doma, a tak nemohl dávati vinu nikomu nežli sobě samému, 
když byly dveře jeho pracovny toho odpoledne prudce otevřeny 
a sir Ralph vkročil dovnitř.

„Můj drahý Sapsone,“ koktalo jeho lordství, zmateno neoče-
kávanou návštěvou nevítaného hosta, „posaďte se, prosím.“

„Já se neposadím! Povídám vám, že se neposadím,“ hřímal sir 
Ralph, spíše nežli odpověděl.

„Dovolte, abych aspoň zavřel dveře,“ řeklo jeho lordství uleknutě. 
„Můj drahý muži, pamatujte –“

„Nepamatuji se na nic, nežli že jsem na pokraji bankrotu. To je, oč 
tady jde. Jsem na pokraji bankrotu,“ opakoval, tluka pěstí prudce do 
desky stolu. „Bude mne to státi půl druhého milionu a vy musíte na 



– 164 –

sebe vzíti svůj díl, Flanboroughu! Vy jste zodpověděn. Kdyby nebylo 
vaší proklaté dcery, nebylo by se to všechno přihodilo!“

„Moje dcera,“ řekl lord Flanborough, který se cítil na dokonale 
bezpečné půdě a mohl mluviti s povýšenou důstojností, „není ni-
čím, o čem by bylo lze se příti a nejméně při obchodních věcech. 
A nedovedete-li o ní uctivě mluviti, pak prosím, abyste opustil tento 
pokoj!“

„Kdyby nebylo vaší dcery, nebyli bychom zapomněli poslati 
Griggse nazpět.“

„My?“ opáčil lord Flanborough s ironickým údivem. „Prosím, 
nezapomeňte, že já nejsem pověřen vedením vaší dráhy a nemám 
ani práva ani znalosti, abych se mísil do vašich záležitostí a do vaší 
pravomoci,“ pokračoval s posměšnou skromností. „Já nemohu naři-
zovati vašim strojvůdcům, aby se vrátili do Seahamptonu! – Buďte 
přece rozumným, Sapsone!“

„Jste povinen nésti část na všem tom,“ odpověděl druhý umíně-
ně. „Vy jste mravně zodpověden. Přál bych si, aby mi nebylo nikdy 
napadlo přivésti vaše proklaté lodi do Seahamptonu.“

Byl přepadlý a rozerván. Vypadal, jako by se byl za dva dny scvrkl 
tak, že jeho šaty, zpravidla tak dobře padnoucí, na něm visely, jako 
by patřily mnohem silnější osobě.

„O všem na světě je možno hovořiti klidným, obchodnicky 
střízlivým způsobem,“ řekl lord Flanborough poučně. „Je mi oprav-
du velmi líto, že vás stihla tato ztráta. Není ovšem dosud nikterak 
jisto, že tu je nějaká ztráta. Ale, jak říkáte vy, obchod je obchod, 
a vy přece nemůžete vážně žádati, abych já za vás nesl vaše zod-
povědnosti.“

„Je to vaše zodpovědnost právě tak, jako moje,“ bouřil sir Ralph, 
vyskočiv ze své židle a postupuje proti malému muži, jenž ustoupil 
opatrně nazad. „A já trvám na tom, abyste převzal svůj podíl.“

„Který by činil asi –“ nadhodil lord se zvědavým pohledem.
„Asi sedm set tisíc,“ zabručel Ralph.
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„Sedm set tisíc liber šterlinků! Nemožno! – Naprostý nesmysl!“ 
řekl lord Flanborough důrazně. „Ani vindry!“

Ralph zezelenal.
„Jestliže ne,“ syčel, tluka pěstí do dlaně, „jestliže ne –“
V tom okamžení přišla pomoc v podobě Moyině. Pokývla chladně 

siru Ralphovi a přešla pokojem ke svému otci.
„Není žádných zpráv o Michalovi,“ řekla starostlivě.
„Můj Bože!“ vzdychlo jeho lordství.
„Michal! Michal!“ posmíval se sir Ralph. „Není žádných zpráv 

o penězích! To je, na čem záleží, Moyo!“
„Nejsme více nikterak v poměru ‚Moyo‘, sire Ralphe,“ řekla dívka 

pokojně.
„Spravte to,“ zavzdychl muž.
„Nechce se mi spravovati to. – My všichni máme svoje nesnáze, ale 

někteří z nás je nesou mnohem méně mužně a statečně nežli jiní –“
„Každý, komu by byly ohroženy takové peníze –“ začal sir Ralph 

vzrušeně.
„Vaše peníze mne nikterak nezajímají. A vás nikterak nezničí, 

přijdete-li o to všechno. Vy víte, že jste nesmírně bohat.“
„Ale já o to nepřijdu!“ zvolal sir Ralph opět s chlapeckou umíně-

ností. „Váš otec musí nésti svůj podíl.“
„Je-li otec zodpověden, jistě ponese svůj díl,“ řekla dívka důstojně. 

„Ale pokud vím, není nikterak jisto, že by byl nějak zodpověden, že, 
tati?“

„Vůbec ne, drahoušku. Je to jasné,“ řekl lord Flanborough, stavě 
se tak, aby byl stůl mezi ním a jeho rozzuřeným společníkem.

V tu chvíli zaznělo klepání na dveře a vešel Sibble trochu nejistě.
Pohlédl tajuplně na Moyu a dívka šla k němu.
„Oč jde, Sibble?“ ptala se udiveně.
„Je tu nějaký člověk a ptá se po vás, slečno,“ řekl. „Myslím, že je 

to něco velmi zvláštního.“
„Po mně? Kdo je to?“
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„Nevím, kdo je to, slečno, ale má pro vás velmi zvláštní sdělení.“
Vyšla s ním ven do síně. Ctihodně vypadající starší muž tu stál 

s kloboukem v ruce. Podle jeho tlustého kabátu myslila zprvu, že je 
to nějaký kočí omnibusu. Měla do jisté míry pravdu.

„Jste vy lady Moya Feltonová, madame?“ ptal se.
„Ano, jsem,“ řekla dívka.
Podal jí lístek. Přijala jej. Byl to obchodní lístek, oznamující, 

že pánové Acton & Arkwright, povozníci, jsou ochotni převážeti 
všechno, od strojů až po nábytek a obchodní bedny, a že mají větší 
počet motorových vozidel nežli kterákoliv jiná firma jejich oboru 
v Jižní Anglii.

„Bojím se, že tu jde o nějaké nedorozumění,“ řekla dívka udiveně. 
„Já jsem pro vás neposlala.“

„Ne, slečno – ale my jsme přivezli to zboží.“
„Zboží? Jaké zboží?“
Vedl ji ke dveřím domu.
Na straně ulice vedle chodníku a sahajíc od domu až na roh 

Gaspardova náměstí stála řada motorových nákladních vozů – de-
set jich bylo.

„Zde je jméno,“ řekl muž, obraceje lístek na druhou stranu a četla:
„Lord Flanborough, Feltonský palác, Grosvenorská třída. (K péči 

lady Moye Feltonové.)“
„Máte nějaký dopis?“
„Ne, slečno, toto jsou všechny instrukce, které mi dali. Řekli mi, 

abych dovezl ty chemikálie jeho lordství a abych se ptal nejprve 
po vás.“

„Chemikálie?“ –
Její otec vyšel za ní ke dveřím.
„Oč jde?“ ptal se.
„Tenhle muž přivezl nějaké chemikálie pro tebe,“ sdělovala.
„Oh, nesmysl – to je nějaké nedorozumění,“ řekl lord Flanborough. 

„Já nejsem chemik.“
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Sešla dolů se schodů do ulice k prvnímu vozu. Nahlédla dovnitř, 
ale vůz byl na prvý pohled prázdný.

„Co že jste to přivezl? Kdepak to je?“ ptala se překvapeně.
„Tam jsou, slečno, na podlaze vozu!“
Nahlédla opět a viděla několik balíčků zašitých do pytloviny.
„Jsou strašně těžké,“ řekl muž. „Sotva by to kdo do nich řekl.“
Natáhla ruka a zkusila přitáhnouti jeden blíže k sobě. Ale balík se 

ani nehnul. Lord Flanborough pohlédl na povozníka s podezřelým 
údivem a zkusil sám jeden balík – podařilo se mu jím hnouti. A tu 
ho zarazilo cosi v jeho tvaru.

„Máte nůž?“ ptal se muže a sotva se zadržel, aby neprozradil 
náhlý buchot svého srdce.

Povozník vytáhl velký zavírací nůž a otevřel jej. „Dejte pozor, 
mylorde,“ varoval. „Jsou to velmi nebezpečné –“

Ale lord Flanborough již rozpáral růžek pytlového balíku a ob-
jevil tupě žlutý slitek. Upustil nůž a ustoupil o krok nazad.

„Kolik je těch vozů?“ ptal se, když se vzpamatoval. „Deset, pane. 
Ve všech je stejný počet balíčků – máme je dovézti rovnou do doků?“

Lord Flanborough rychle počítal. –
„Ne! Složte je dolů do sklepa – moji lidé vám ukáží kam. – Do 

sklepa na uhlí, Sibble!“ obrátil se k sluhovi. „Zařiďte to. A rychle!“ –
A bera schody po dvou, vrátil se do své pracovny. Sir Ralph dosud 

čekal. Hrubost jeho společníka nemohla ani zvětšiti ani snížiti jeho 
rozhněvanost. Lord Flanborough přistoupil prudce k němu.

„Podívejte se, Sapsone,“ řekl. „Jakou zodpovědnost na mně chce-
te, abych převzal vzhledem k tomu zlatu?“

„Chci, abyste převzal zodpovědnost za polovinu.“
„Učiním více nežli to,“ řeklo jeho lordství. „Převezmu na sebe 

celou zodpovědnost sám – za dvakrát sto tisíc liber. Kvůli Moye!“
Sir Ralph se prudce obrátil.
„Chcete?“ ptal se nedůvěřivě.
„Chci!“
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„Hotovo!“ řekl sir Ralph a vytáhl z kapsy svoji šekovou knížku.
Psal rychle a nervosně, ale dosti čitelně, a podal proužek lordu 

Flanboroughovi. Jeho lordství zatím psalo mnohem pohodlněji 
a rozvážněji, ale se stejným vzrušením na druhé straně stolu.

„Zde je váš šek,“ řekl sir Ralph.
„A zde je moje potvrzení, které vás zbavuje veškeré další zodpo-

vědnosti,“ řeklo jeho lordství.
„Lituji, že jsem byl tak nepříjemným,“ řekl baronet, otíraje si 

zpocené čelo. „Ale vy to pochopíte.“
„Dokonale,“ řekl lord.
„Obchod je obchod,“ řekl sir Ralph.
„Obchod je obchod,“ odpovědělo jeho lordství, a složivši šek, 

vstrčilo jej do kapsy.
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Hlavní budova, zbylá z toho, co kdysi bývalo Boltoverovými ce-
mentárnami, sestávala ze čtyř vysokých zdí a břidlicové střechy. 
Zde stávaly pračky a otáčivé nože, které měnily hlínu a bahno ne-
daleké řeky v kaši. Zde byly stoupy a drtiče vápna. A vedle stála 
pražírna a pálicí pec. Po strojích nebylo památky – ale pražírna byla 
dosud nedotknuta.

Stroje byly odvezeny předešlými majiteli. Vše, co zbylo, a co by 
vadilo, bylo odstraněno teď, a jediný stroj, jejž tu bylo viděti, byla 
veliká atlantická lokomotiva, která stála dnem i nocí pod parou před 
troskami dvou rozbitých vagonů. V každém z vagonů byla velká 
kruhovitá díra a rozpukaný a v puchýřích nafouklý nátěr a kapky 
kovu, které visely na okrajích díry anebo stekly po zčernalých 
stěnách, vyprávěly o ohromném žáru, kterého bylo použito, aby 
byly prolomeny ocelové stěny.

Poblíže jedné stěny byla kupa malých balíčků, pěkně a pečlivě 
zašitých do plachtoviny a hotových k odvežení. A na nich seděl 
pan Mulberry, a dobrotivost jeho tváře byla poněkud nesouladně 
orámována tím, že držel přes kolena nabitou ručnici. V souvislosti 
s hlavní budovou byla malá kancelář, přístupná železnými dveřmi, 
a v kanceláři sedělo sedm vůdčích duchů veliké loupeže. Francis 
Stockmar, Gregori, plukovník Westhanger, Collins Jacques, Thomas 
Stockmar, pan Cunningham a Katuše.

Gregori mluvil. Byl opřen lokty přes stůl, ruce sepjaty a hlavu 
trochu otočenu k dívce, která seděla proti němu trochu vpravo.

„Myslím, Katuše, že tímhle skončíme,“ řekl. „Ulice Zločinecká 
stává se trochu příliš horkou.“

„Nečekala jsem, že ztratíte kuráž,“ odpověděla.
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„Neztrácím odvahu,“ odvětil se zamračením. „Ale bojím se o svůj 
život, jestliže chcete zvěděti pravdu. Jsme po celou dobu neustále 
hlídáni. A oni vědí, že jste mimo Londýn a pátrají po vás.“

„Nalezli mne,“ řekla dívka chladně. „Bydlím v Brightonu.“
„Udělali jsme veliký lov a bude nám to trvati rok, nežli se toho 

zbavíme,“ pokračoval Gregori klidně dále. „Ale až se toho opravdu 
zbavíme, pak budeme míti dosti, abychom se mohli ctihodně usadit.“

„Ale proč toužíte ctihodně se usadit?“ ptala se.
„Má drahá Katuše,“ vložil se do věci její strýc hašteřivým tónem, 

„neklaď hloupé otázky. Víš, že není na celém světě důvodu, proč 
bychom se neměli usadit. Máme k tomu dosti peněz.“

„Přesně řečeno, co tím vlastně míníte, usadit se?“ trvala na svém. 
„Ne, já nemluvím sarkasticky. Já si jenom přeji poučení. Učili jste 
mne – vy dva hlavně – že to je sport, hra sama, která stojí za námahu 
a ne získané hodnoty. To bylo naukou mého života. Vždyť – ano, 
ty strýče jsi mi říkal, kdybys byl milionářem –“ hleděla na svého 
strýce pod skloněným čelem – „teprve by tě nic nepřimělo, aby ses 
stal ‚hloupým a počestným‘. To jsou tvoje vlastní slova. A teď, sotva 
máte v ruce trochu více zlata –“

„Mé drahé dítě,“ řekl plukovník Westhanger, „povídal jsem ti 
velmi mnoho různého, co dlužno chápati a vykládati svobodomy-
slněji – člověk nemůže vždy mluviti přesně – nikdo nemluví. Měli 
jsme z věci už všechnu zábavu, které jsme si přáli, a teď chceme –“

Byl na rozpacích, jak dále, protože si opravdu nepřál znovu opa-
kovati jistou frázi, která u ní tak narážela.

„Usadit se?“ doplnila však Katuše za něj. „Býti hloupými a po-
čestnými?“

„Ale dojista, Kato,“ vpadl Gregori netrpělivě, „nepřejete si býti 
do smrti štvanou zvěří?“

„A proč ne?“ ptala se udiveně. „Je zrovna tolik zábavy v tom, 
jsme-li honěni, jako honíme-li. Opakoval jste mi to tak často znovu 
a znovu – vy i všichni ostatní. Má snad Michal Pretherston –“
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„Oh, k čertu s Michalem Pretherstonem!“ zvolal Gregori hněvivě.
„Má snad Michal Pretherston,“ opakovala pevně, „zrovna tolik 

zábavy z toho, honí-li mne, jako já, unikajíc mu znovu a znovu? 
Nalézá Michal Pretherston totéž rozjařující vzrušení ducha, když 
sleduje moje stopy, jako já, když se držím před jeho nosem?“

„Pro mne!“ řekl Gregori. „Já pro svou osobu toho mám už dost, 
a chci teď z tohoto obchodu ven, a radím vám, abyste i vy učinila 
totéž. A je tu ještě jedna věc, Katko –“

Pohlédl na plukovníka o podporu, ale plukovník Westhanger 
shledal v tuto chvíli nejlepším, aby zíral zamyšleně stropním oknem 
nahoru na oblaka.

„Jaká je tu ještě další věc?“ ptala se dívka.
„Dobrá! Vy víte, že vás mám rád –“ řekl odhodlaně. „A já chci –“ 

zarazil se nepevně.
„Usadit se!“ nadhodila nevinně. „A tak, prosím vás, co je to, to 

celé usazení, po kterém teď tak náhle kde kdo tolik touží? Znamená 
to, že už nebudeme nikdy chystati žádný napínavý kousek?“ Opřela 
se lokty o stůl. „Poctivě, já nejsem tak docela hloupá. Já vím, že jsou 
peníze velmi užitečnou věcí, protože člověku připravují cestu, aby 
nadělal ještě více peněz. Ale já jsem nikdy nebyla v tomhle –“ mávla 
rukou po obzoru – „ve všem tomto kvůli penězům. Řekla jsem to 
Michalu Pretherstonovi a on mi to úplně věřil.“

„Co jste řekla Michalu Pretherstonovi?“ ptal se Gregori pode-
zřivě.

„Řekla jsem toto,“ odpověděla prostě.
„Ale má drahá děvenko,“ řekl její strýc domlouvavě, „zábava 

a vzrušení a všechno to ostatní jsou velmi krásná věc svým způso-
bem a na svém místě. Ale ty přece nám nechceš říci, že jsi nepra-
covala kvůli výnosu?“

„Nejen, že vám to chci říci, ale pravím vám to upřímně – a opakuji 
tím jenom, co jste vy všichni říkali po celou tu dobu,“ odpověděla 
rozhodně.
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„Vidím,“ řekl Gregori s chabým úsměvem. „Tedy jste opravdu tím, 
co bych nazval umělcem zločinu – umění pro umění, že ano?“

„Tak to myslím,“ přisvědčila. „A při našem umění jsou dvě 
měřítka. Jedním je důmyslnost a odvážnost podniku – a druhé je 
množství peněz, které bylo vyhráno.“

„To je to, jak já to soudím,“ řekl tupý hlas Francise Stockmara. 
„Kolik peněz, tolik zdaru, ne-li?“

„Nuže, já vám řeknu upřímně a otevřeně, že jsem v tom kvůli 
penězům a váš strýc zrovna tak, Katko! Peníze – s uměním nebo 
bez něho. A raději bez rizika, ne? – My jsme se odvážili mnohých 
nebezpečí. Někteří z nás byli chyceni, a někteří –“ pohlédl na ni 
významně – „měli štěstí. Já mám vyhlídku na třicet let života před 
sebou, a nechci je strávit v díře. A proto teď jdu –“

„Se usadit!“ doplnila Katuše ironicky.
„Jdu z toho pryč!“
„Jdi, jdi, Katuše! Buď přece rozumná,“ řekl plukovník, poklepá-

vaje jí na rameno. „Bylas velmi hodným děvčetem po celou tu dobu 
a děkuji ti téměř za vše, co máme. A já jsem jist, že každý z nás 
souhlasí, že jsi ty byla mozkem naší – er – naší společnosti. A byl-li 
někdo z nás kdy chycen, bylo to vždycky jedině tehdy, když jsme se 
svémocně pustili stranou od čáry, kterou ty jsi vyměřila. Ale teď, 
když vše dobře dopadlo, nechme toho už.“

„Když lovci chytí lišku, nechají toho a neloví už nikdy více?“ ptala 
se. „Ve válce, prodělá-li vojín neporušen bitvu, nechá toho už a ne-
odváží se už nikdy ničeho? Lovec, který skolil lva a vyvázl z jeho 
drápů, nechává už všeho a nechá lvy napříště na pokoji?“

„To je něco zcela jiného,“ řekl její strýc neústupně. 
„Ale já nemohu nikterak nahlédnouti, v čem tu je jaký rozdíl. 

Hleděla jsem na to vždy jako na nejnádhernější sport – a vy jste 
říkali o sobě, že jste sportovci. – Jsem-li v neprávu, je-li pravdou to, 
co vy říkáte více méně nepřímo teď, pak jsem byla v neprávu celý 
svůj život. A jsem-li v neprávu, pak je proti nám policie v právu!“
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„Ovšemže jsou v právu,“ řekl Gregori. „Jaký nesmysl dnes mlu-
víte!“

„Policie že je v právu?“ ptala se, otevírajíc údivem oči.
„Ovšemže je v právu,“ opakoval Gregori. „Její povinností jest 

ochraňovati společnost. Za pět let, až budu v klidu usazen na svém 
malém statku ve Španělích, bude-li můj dům vyloupen, myslíte si 
snad, že nemám zavolati policii?“

„Já vím, že mají pravdu ve svém okruhu,“ řekla, jako by jenom 
nahlas přemýšlela, „ale my máme pravdu také.“

„Nemohou míti pravdu obě strany,“ řekl plukovník Westhanger.
„Dobře, že to pravíš. Mají-li tedy pravdu oni, nemáme ji my. A my 

jsme tedy v neprávu. Byli jsme v neprávu proti nim po celou tu dobu.“
„Čert vezmi právo! Člověk má právo na život!“ zvolal plukovník.
„Ptala jsem se tě před nějakým časem,“ obrátila se k němu, „který 

život je lepší, hloupý život počestných lidí anebo náš. Nemohou oba 
býti lepší. Základní podmínky myšlení nelze tak měniti. Buďto je 
lepší pokojný život, anebo náš.“

„Jejich život je lepší,“ řekl plukovník rozhodně. Pohlédla naň 
pevně a upřeně.

„Je-li toto tvoje vlastní mínění, proč jsi mne potom nechal žíti 
tímto naším životem?“ optala se.

„Tehdy – tehdy jsme nemohli – neměli jsme dosti – byli jsme chu-
dí –“ hledal zmateně. „Eh – ať bylo, co bylo! Teď se věci změnily –“

„Ale mne nemůžete změniti,“ zvolala s náhlou prudkostí, a muži 
viděli s údivem její opravdové vzrušení, které jim bylo novinkou 
na jejich dosavadní chladné a ledově střízlivé ředitelce. „Nic mne 
nemůže změniti.“

Gregori natáhl ruku a vzal ji za prsty – ale vytrhla se mu.
„Já vám povím, co vás může změniti, má děvuško,“ řekl, neza-

strašen jejím odmítnutím. „Láska vás může změnit. Poskytněte mi 
možnost, abych vás přesvědčil.“

Pohlédla naň a dala se do smíchu.
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„Prosím vás, co vlastně chcete? Chcete býti špatným nebo dobrým? 
Krásti nebo býti počestným? Vy budete vždy jenom polovičním mu-
žem, žijícím dvěma neupřímnými a jen polopravdivými životy. Já si 
mám vzíti vás! A pak mám jednou jíti k soudu a svědčiti proti vašemu 
lupiči – který snad bude jenom následovati našeho příkladu a učiti 
se podle nás? – A mám pronásledovati vaše pytláky? Já žiji pravdivě, 
žiji žitím, které mám za pravdivé a upřímné vůči sobě samé. Věřím, 
že mám právo měřiti svoje síly proti řádu, jak si jej jiní udělali, a vzíti 
si mocí své inteligence, co staří loupežní rytíři brali surovou paží a co 
jejich potomci jim dosud schvalují, když ctí jejich rody jako cosi vyš-
šího nežli rody těch, kdo nikdy neloupili. – Kdybych s tímto názorem 
a s tímto cítěním přešla na druhou stranu, byla bych lhářkou a žila 
bych životem, v nějž nevěřím. Ne! Já budu pokračovati.“

„Pak budete pokračovati samotna!“
„Opravdu?“ ptala se a její oči zářily ironií. „Vy jste byli jedinými?“
„Jděte tedy a nalezněte člověka, který myslí, jako myslíte vy – 

najděte si ho!“ posmíval se Gregori. „Budete přece jen přinucena, 
abyste žila lež. Nikdy nenajdete muže, který by věřil v krádež, který 
by věřil v podvod, a který by v ně věřil a věřil, až by zestaral. Nikdy 
se nesetkáte s mužem na druhé straně života, který by vám důvě-
řoval, kdyby vás znal – leda byste – lhala dál.“

Smál se jí posměšně.
„Jste v kleštích, moje malá přítelkyně, jste v kleštích, a přijmete-li 

moji radu, přidržíte se přátel, které znáte a kteří znají vás.“ A zasmál 
se znovu.

Hleděla naň s pobaveně zpytavým pohledem.
„Dejme tomu, že bych pak přišla do vašich Španěl a vyloupila 

váš počestný dům –“ řekla a její oči se rozzářily veselím. „A já bych 
to učinila, když byste byl na druhé straně. Anebo, až – se usadíte – 
a až uložíte všechny symboly svého dosavadního zdaru do banky, 
kdybych vymyslila malý tah a vybílila vaši banku? Mohla bych to 
udělati velmi snadno a udělala bych to. Co byste dělal potom?“
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Jejich tváře byly předmětem pro studium psychologa. Plukovník 
si hladil svůj bílý knír. Francis Stockmar se strašlivě mračil. Pan 
Cunningham hleděl bezvýrazně na protější zeď.

„Ty bys ovšem nikdy svým starým přátelům neprovedla takové-
ho podlého kousku,“ řekl plukovník konejšivě. „Nikdo ti doopravdy 
nevěří, že bys to učinila, Katuše. Myslím, že by to bylo tragickým pro 
některé z nás, když jsme strávili léta svého života námahou, abychom 
shromáždili trochu stlaní do hnízda, kdybychom jednoho jitra shle-
dali, že jsme přes noc žebráky. Já ovšem, abych mluvil za sebe – když 
už tedy hovoříme teoreticky o různých ‚kdyby‘ – považoval bych se 
v takovém případě za zbavena veškeré zodpovědnosti a povinnosti 
vůči našemu příbuzenství a šel bych to oznámiti na policii –“

„Ty bys tedy šel na policii. Dobrá – stačí. To je vše, co jsem chtěla 
věděti. A vy také, Stockmare?“

„Áno,“ řekl tuhý Rakušan. „Ofšem. Ty peníze zpět dostat – není 
pravda?“

„A vy?“ obrátila se ke Cunninghamovi.
„Já nevěřím, že byste kdy udělala něco tak zrádného,“ řekl pan 

Cunningham. „Ale ovšemže bychom něco takového nemohli při-
jmouti, ležíce klidně na břiše.“

„Ovšemže,“ řekl Colling Jacques. „Celá věc je v tomto: Až se vrá-
tíme do ctihodného světa a staneme se občany ctícími a posloucha-
jícími zákona, pak budeme míti všechno právo na ochranu, kterou 
zákon skýtá svým občanům.“

„Vidím. Vy se chcete, abych tak řekla, jako ve hře na babu, chytiti 
‚rady‘. Radou je zákon.“

„Tak je to!“ řekl.
Kata vstala a šla k jednomu z oken pokoje a hleděla ven na pustý 

dvůr, na spleť rozbitých strojů, zrezivělých kotlů, na změť rozpa-
dávajících se pytlů s cementem.

„Dobrá tedy,“ řekla pak, obracejíc se k nim. „Můžete udělat všich-
ni, jak vám je libo. Ale povídám vám toto: Máte-li na mysli, že – se 
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usadíte – na moje útraty, myslíte-li si, že jsem vymýšlela a vynalé-
zala a vyzvídala a lhala a hrála komedii jenom k tomu, abyste se vy 
všichni mohli státi ctihodnými členy okresních farních rad, pak jste 
na velikém omylu. – Vy mluvíte o tom, že jste mými přáteli. Jste-li 
vy mými přáteli, pak mi pomoz Bůh! – Jest jeden muž na světě, jenž 
je proti mně, ale jenž je mi přes to milejší nežli vaše celá smečka!“

Byla vtom přerušena třeskem, jako by bylo těžké těleso vrženo 
na dveře. Někdo trhal zámkem a Gregori vyskočil a otevřel dve-
ře. A do dveří napolo vnesli a napolo vestrkali svázaného muže 
s roubíkem v ústech. Za ním se smála saturninská, zlomyslná tvář 
jeho přemožitele, doktora Garrona.

„Dostal jsem ho!“ řekl vítězoslavně.
„Kdo je to?“ ptal se Gregori, zíraje na poloomdlelého muže.
Katuše se neptala. Pocítila náhle, jak jí celé nitro tuhne mrazem. 

Neboť věděla, že je to Michal Pretherston.
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Jest skutečností, kterou nutno zaznamenati, že během celé své do-
savadní kariéry, ačkoliv byla ve spojení s nejzoufalejšími zločinci 
a ačkoliv byla se všech stran obklopena muži, kteří by se nezarazili 
před ničím, aby došli svých cílů, nebyla Katuše nikdy svědkem 
nejmenšího násilnického činu. Zatčení členů jejího bratrstva, která 
viděla, byla velmi rozmarnými událostmi. Přišli dva cizinci, od-
byla se krátká porada tichým hlasem mezi vlídným a příjemným 
úředníkem zákona a postiženým členem spolku, ozvala se naléhavá 
výzva k někomu, aby mu přinesl klobouk, a postižený člen odešel – 
velmi často na velmi dlouhou dobu. Neviděla nikdy bližního ztý-
raného v rukách mužů, a nevěřila, že by mohla v jejích spojencích 
vězeti ta tygří zlomyslnost, kterou projevili teď. Hleděla v údivu 
s tváře na tvář a hrůza ji pojala, když viděla, jak se shlukli kolem 
svázané postavy a vhodili ji surově do křesla.

Michal byl při prvém útoku udušen do bezvědomí. Když mu byla 
klička kolem krku uvolněna, nabyl opět vědomí a postavil se na od-
por, a byl ztlučen do nového bezvědomí třemi muži, kteří ho hlídali 
a sledovali od okamžiku, kdy přešel přes volné prostranství na vý-
chod od trati, a kteří když uhodli jeho úmysl, nadešli mu a vyčkali naň 
v záloze. Spoutali ho jeho vlastními pouty. Uvědomil si to, když opět 
nabyl vědomí, s hlavou dunící a se všemi kostmi bolícími k nesnesení.

Položil lokty na stůl a skryl tvář v dlaních, snaže se, aby sebral 
myšlenky. Byl to chladný dotek ocelového pouta o jeho nos, který 
se stal východiskem, od kterého se mu podařilo rozluštiti zmateni-
ci dojmů a rozeznati svoje postavení. Rána, která ho sklátila, byla 
naštěstí ztlumena jeho silným plstěným kloboukem, a teď zdvihl 
ruku a opatrně ohmatával ohromnou bouli, kterou mu způsobila 
olovem naplněná bambuska dra Garrona.
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„Nu tak, probuďte se!“ řekl Gregori hrubě a drsně. „Nechte nás, 
ať se na vás můžeme podívat!“

Michal zdvihl hlavu a pohleděl na mluvčího.
„Hello, Gregori!“ řekl tupě. Rozhlížel se pokojem, setkal se 

s dívčinými zraky a hleděl chvíli do nich.
„Zdá se mi, že jste do toho vletěl, mladý příteli,“ řekl plukovník 

Westhanger.
Michal přenesl pohled pomalu na nového mluvčího a usmál se.
„Zdá se, že jsme do toho vletěli všichni velmi důkladně, a vy hůře 

nežli já. Tohle znamená pro vás doživotní vězení, plukovníku.“
Tvář starého muže zbělela.
„Ale vždyť to je jenom žvást! Natahuje vás!“ řekl Garron. „Je tady 

docela sám. Hlídal jsem ho celou hodinu. Pokoušel se provésti tu 
celou věc docela sám –“

„Sám!“ řekl plukovník, a dívka, hledíc na jeho tvář, viděla, jak 
ztvrdla. „Sám! Jste tím jist?“

„Naprosto jist!“ řekl Garron.
Seděl obkročmo na židli, opíraje se o opěradlo a kouře doutník, 

jejž si právě zapálil.
„Byla by to trochu vážná záležitost, kdybyste se byl mýlil, ne-

myslíte?“ usmál se Michal. Nabýval rychle opět smyslů a trochu 
i svého dobrého rozmaru. „Vy hoši byste udělali nejlépe, kdybyste 
z ošklivého kousku udělali to nejlepší.“

„Jaká pak je vaše představa o tom, jak udělati z ošklivého kousku to 
nejlepší?“ posmíval se Gregori. „Patrně abychom vám sňali pouta a nasa-
dili je mně a plukovníkovi, ne? Znamená-li to doživotní pro plukovníka – 
co to znamená pro mne? Nemyslíte si snad, že se vrátím dobrácky do 
Dartmoru, abych stavěl zdi pro majitele rašelinišť – či ano?“

„Co jiného čekáte?“ ptal se Michal.
„Povím vám, co je naší druhou možností,“ zasyčel Gregori, strkaje 

tvář detektivovi do obličeje. „Je to jediná druhá možnost, která mi 
poskytne nějaké potěšení, a to jest, že vás zhasneme.“
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„Tak je to,“ přikyvoval Stockmar.
Dívce málem přestalo tlouci srdce a na okamžik zavřela oči 

a sevřela pevně roh stolu. Cítila fysickou mdlobu a kolena se pod 
ní třásla. Na štěstí byla jejich pozornost úplně upoutána Michalem 
a nikdo nezpozoroval, že její tvář náhle vypadala chorobně a šedivě. 
Hryzla se do rtu a veškerou silou své vůle nabyla opět sebevlády. Po-
hlédla na Michala. Jeho jemný úsměv hrál mu posud kolem rtů a oči, 
které zdvihl ke Collingu Jacquesovi, byly plny dobrého rozmaru.

„Jde o to – vy, anebo my,“ pravil právě inženýr. „Nemyslíte si 
přece, že jsme se dřeli a namáhali a vydali se do všeho toho ne-
bezpečí, jenom abychom došli toho potěšení, že se uvidíme v staré 
londýnské soudnici?“

„Ve Winchestru,“ opravil jej detektiv. „Je to velmi pěkná porotní 
síň. Její klenutý strop se vám bude velmi líbiti, Jacquese. Je stavěn 
v gotickém slohu.“

„Okamžik!“ řekl plukovník náhle.
Pokynem povolal muže do kouta pokoje a po pět minut byla tam 

konána šeptem porada. Dívka a Michal byli ponecháni o samotě. 
Poslušna nenadálého popudu, jejž si nedovedla vysvětlit, obrátila 
se k němu náhle zády a šla k oknu – čin to, jejž Gregori dobře sle-
doval z koutku oka. – Pak byla malá porada skončena a plukovník 
s ostatními se vrátili.

„Podívejte se, Pretherstone,“ řekl plukovník, „udělám vám návrh. 
Pokud vím, nejste právě bohatým mužem.“

„Moje soukromé záležitosti se vás nikterak netýkají,“ řekl Michal 
klidně. „A já dojista nejsem ochoten, abych o nich s vámi hovořil.“

„Tahle naše věc má cenu dvou a půl milionu, a je nás v tom deset. 
Pomozte nám dostati se ven – a nebude to mnoho pod čtvrt milionu, 
co připadne na vás.“

Dívka se náhle obrátila a hleděla na Michala. Jak přijme tuto na-
bídku? Věděla, jak velkou, ba neodolatelnou moc měly peníze na 
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muže, byly-li dosti veliké – zvláště snadno vydělané peníze. Čekala 
v bezdechém, skorem bolestném napětí.

„Dvě stě a padesát tisíc liber,“ řekl Michal. „To je velmi mnoho 
peněz. Ale proč mi činíte takovouto nabídku?“

„Je to velmi mnoho peněz,“ opakoval po něm plukovník významně.
Michal se zasmál.
„Mám za to, že byla ve vašem životě doba, plukovníku,“ mluvil 

protáhle, „kdy – kdyby vám byl někdo nabídl nevím jaké peníze, 
abyste provedl nečestný čin, byl byste ho srazil k zemi. Ale snad 
ani nebylo takové doby?“ ptal se pak, hledě plukovníkovi pátravě 
do tváře.

„Já si nepřeji o nic více hovořiti s vámi o svých záležitostech, nežli 
si vy přejete mluviti se mnou o svých,“ řekl plukovník rozmrzele. 
„Zde je naše nabídka –“ udeřil na stůl. „Přijímáte ji?“

Michal zavrtěl hlavou.
„Nechci býti k vám hrubým,“ řekl mírně, „protože jste starším 

mužem nežli já, a protože jste na tom, že skončíte svůj život velmi 
bídně ve velmi krátké době.“

Viděl, jak starý muž zamrkal.
„Neříkám to s úmyslem, abych vás urážel,“ pokračoval Michal. 

„Říkám vám jenom přesně, co je pravda. Dejme tomu, že byste 
odtud unikli. Jak se chcete dostati ven z Anglie? V tu chvíli jsou už 
všechny přístavy pro vás zavřeny.“

„Já vám to povím, jak se dostaneme z Anglie!“ zvolal prudce 
Gregori. „Odejdem odtud jedinou cestou, která je možná. Po lodi 
přímo z Londýna.“

„Po lodi z Londýna?“
Pronesl to překvapený hlas dívčin.
„My jsme kuli trochu plánů podle svých vlastních hlav, Katuše,“ 

řekl Gregori s úšklebkem. „Tohle je náš poslední kousek. Nepověděli 
jsme vám o tom, protože jsme si myslili, že to nestojí za to, abychom 
vás tím rozčilovali. Všechno bylo připraveno minulý týden.“
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„Bez mého vědomí?“
Přisvědčil. A obrátil se k Michalovi.
„Co říkáte, Pretherstone – je to vaše poslední naděje.“
„Ne, to není moje poslední naděje,“ odpověděl Michal vesele.
„Co míníte?“
„To se dozvíte,“ řekl Michal s náhlou upjatou přísností. „Varuji 

vás, že je vašeho času velmi na mále.“
„Váš čas bude kratší,“ řekl Gregori s pochmurným úsměvem.
„Dáme mu půl hodiny, aby o tom rozjímal,“ navrhl Jacques. 

„Vstrčte ho do strojovny.“
Strojovna byla nepohodlná malá kůlna, která byla přistavena 

k mísírně, aby v ní bylo umístěno dynamo. Byla teď prázdná až 
na malou skládací postel, na které spával jeden z členů tlupy. Zá-
vorami opatřené dveře vedly do mísírny a do dvora. Ale aby byli 
dvojnásob jisti, nabídl se Garron, že bude státi venku před budovou 
na stráži. Michal byl vstrčen do malého prostoru a dveře za ním 
zaprásknuty.

„A teď,“ řekl Gregori, když byli opět nazpět v kanceláři, „jest nám 
se rozhodnouti – a to rychle. Jestliže jsme úplně jisti, že je ten chlap 
sám, musí býti zabit.“

„Zabit?“ zvolala Katuše. „Oh ne – ne – ne!“
Obrátil se k ní se zavrčením.
„Toto je naší věcí. Vy se do toho nepleťte, Kato. Povídám vám, že 

se to musí státi pro bezpečnost nás všech.“
„První věcí jest, abychom dostali zlato odtud,“ řekl plukovník.
„Bude naloženo na automobilní kamiony zítra ráno,“ řekl Grego-

ri. „A já myslím, že bude lépe, necháme-li toho chlapa na živu, pokud 
to nebude vykonáno.“

„Máme k tomu své vlastní vozy?“
Gregori zavrtěl hlavou.
„Och ne –“ řekl. „To by bylo příliš nebezpečno. Najal jsem deset 

povozů od jednoho člověka v Eastbourne, který je zvyklý zacházeti 
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se stroji. Nemá potuchy, co to je tady za továrnu, a já jsem mu řekl, 
že jde o přípravky z olova, které chceme dovézti do doků na loď. 
Mladý Stockmar přijme náklad v Londýně. Naši vlastní lidé jsou na 
lodi a naloží zboží.“

„Je to trochu nebezpečné,“ řekl Colling Jacques, potřásaje hlavou, 
„poslati tolik peněz celým Londýnem bez dozoru!“

„Bylo by mnohem nebezpečnějším poslati je pod dozorem,“ od-
pověděl Gregori klidně. „Naše všechna naděje je v tom, že nevzbu-
díme podezření povozníkovo, který slíbil, že přijde osobně, aby 
dohlédl na převoz nákladu až do doků. Jeho lidem nebude vůbec 
dovoleno, aby na balíky sáhli, a já jsem mu řekl velmi důtklivě, že 
jde o nebezpečné chemikálie a že je velmi nebezpečno dotýkati 
se balíků. – Nu, Katuše, a vy musíte býti rozumnou v té záležitosti 
s Pretherstonem.“

Pokrčila rameny a opřela se o okenní římsu s rukama za sebou.
„Myslím, že jest to nezbytno,“ řekla svým klidným, pokojným 

hlasem, a plukovník si oddechl s úlevou.
„Dobrá, děvče, to je způsob, jak nutno hleděti na věci,“ řekl s ob-

divem. „Já věděl, že nás nezklameš.“
Neodpověděla mu.
„Řekli jste, že je deset podílů,“ řekla pak. „Čítáte mne mezi po-

dílníky?“
„Ty máš podíl se mnou, má drahá,“ řekl plukovník, hladě jí ra-

meno. „Neboj se, já jsem ti přece nikdy ničeho neodepřel, viď?“
Zavrtěla hlavou.
„Nevím, že bys mi byl kdy něco odepřel,“ řekla, nepřítomna du-

chem. – „Kdy má býti ten –“ nemohla se zmoci, aby dopověděla 
svoji otázku.

„Pretherston,“ řekl Gregori klidně. „Nemůžeme teď ještě niče-
ho dělat. Myslím, že souhlasíte, plukovníku? Jsme nuceni zjistiti 
s naprostou jistotou, že za ním nejde řada jiných – že není polovina 
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londýnských policejních sil připravena někde na doslech. Já aspoň 
neučiním ničeho před zítřejší nocí.“

Sklonila hlavu.
„Dobře!“ řekla. „Myslím, že půjdu teď spat.“
Udělali jí pohodlný byt v pokojíčku, jenž býval kanceláří dí-

lovedoucího. Prošla pomalu velkou kůlnou a stanula na chvíli, aby 
pohlédla na mohutnou lokomotivu, která stála poblíž zavřených 
vrat, s jemným chocholem páry, unikající z bezpečnostního ventilu, 
a pak odešla do svého pokoje.
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Bylo deset hodin následujícího dopoledne, nežli někdo z tlupy uvi-
děl Katuši. Strávila bezesnou noc přehlídkou a přezkoumáváním 
svých filosofií a uvažováním o budoucnosti, jak ji teď viděla. Její 
přátelé jí velmi důkladně otevřeli oči.

Mulbery, který odložil svou pušku a jevil se teď světu v dů-
stojnosti zdvořilého vrchního správce, pozdravil Katuši pokývnu-
tím hlavy.

Dohlížel na přenos zlatých svitků do čekajících motorových 
nákladních vozů, které stály na silnici nahoře na skalách nad vá-
penným lomem, a k níž se vystupovalo po křivolaké, klikaté cestě, 
vytesané do průčelního srázu skály původními majiteli továrny.

Později vyšplhal se pan Mulbery nahoru k vozům, aby si promlu-
vil s tlustým povozníkem.

„Zaplatím vám raději předem,“ řekl vlídný pan Mulbery, záře 
blahovolností a vytahuje z kapsy tobolku a z ní svazek bankovek. 
„Máte úplné instrukce o tom, kam máte dovézti tyto balíky?“

„Ano, pane,“ řekl muž. „Do temžských doků, a mám je odevzdati 
pánovi, který mne předevčírem objednal.“

„Panu Stockmarovi,“ řekl Mulbery.
„Ano, to je to jméno, pane. – Jsou to snad cenné věci?“
Mulbery zavrtěl hlavou.
„Po vědecké stránce mají velmi velikou cenu,“ vysvětloval, „pro vě-

deckého odborníka. Obchodně neznamenají nic. Snad jste už někdy 
slyšel o dvojkysličníku olova? Nejtěžšího kovu, který na zemi máme?“

„Nemohu říci, že bych byl kdy slyšel,“ řekl povozník upřímně. 
„Nejsem tak velkým vědátorem.“

„Je to velmi užitečný prvek,“ lhal pan Mulbery plynně a výmluvně. 
„Osvědčil se nově ve výrobě papíru. Je svrchovaně hořlavým, ale 
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není výbušným – za určitých podmínek. Nevybuchne, pokud s ním 
zacházejí zkušené ruce – jako moji lidé zde.“ Mávl rukou k procesí 
snědých dělníků, kteří přicházeli vzhůru po skále, každý nesa na 
rameni nevelký balík.

„Jsou to Italové, nejsou, pane?“
Pan Mulbery přikývl.
„Jsou to jediní lidé, kteří jsou zvyklí zacházeti s touto chemikálií!“
„Já vím, pane,“ řekl povozník moudře. „Někteří z těchto cizinců 

jsou zázrační hoši s chemikáliemi.“ Hleděl dolů do hlubiny dvora.
„Náramně krásná mladá dáma tam dole, pane,“ řekl uctivě, nevě-

da, zdali Katuše, která právě vyšla z budovy a přecházela bezúčelně 
dvorem, byla zřízenkyní nebo přítelkyní pána továrny.

„Ano – jest. To je moje důvěrná sekretářka,“ řekl pan Mulbery 
lehce.

„Velmi hezká, smím-li vám to říci, jako skutečná dáma!“
„Ano, jest! Inteligentní! Svěřuji jí nejdůvěrnější práce.“ –
Postál dosti dlouho, aby viděl i poslední spočítaný balík, jak jej 

kladli do slámy – pečlivě, jak je nutno při nebezpečné chemikálii – 
na dno vozů – potřásl si velmi vlídně rukou s povozníkem, a šel 
bezstarostně dolů se svahu. A nikdo, kdo ho viděl, nebyl by si do-
vedl představiti, že tento muž právě svěřil téměř tři miliony liber 
šterlinků ve zlatě úplně na milost a nemilost bedlivosti obyčejného 
povozníka.

Byl uprostřed dolní části svahu, když potkal Katuši, která šla 
nahoru.

„Katuše,“ řekl jí tiše, „jdete-li nahoru a bude-li se vás ten chlapík 
povozník ptáti, kdo jste, řekněte mu, že jste mojí důvěrnou sekretář-
kou – doufám, že se proto nehněváte. Víte – líbila jste se mu a ptal 
se mne, kdo jste a tak jsem mu musil něco říci –“

„Ale ovšem – nezáleží na tom snad, že?“ řekla, a pokračovala 
dále ve svém výstupu. A náhle, když jí Mulbery zmizel z očí, dala se 
do kvapu, jdouc tak rychle, jak dovedla, až se octla na silnici. Vozy 
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se teď chystaly k odjezdu a většina motorů již bzučela, čekajíc na 
rozkaz. Povozník ji vesele pozdravil, obraceje se k ní.

„Máte kus papíru?“ ptala se udýchána.
„Mám lístek firmy, slečno,“ řekl, vyjímaje jej.
„To postačí,“ řekla. „Půjčte mi tužku!“
Napsala několik řádek na zadní stranu lístku a podala jej povoz-

níku.
„Já jsem důvěrnou sekretářkou vedoucího ředitele,“ řekla.
„Já vím, slečno,“ řekl muž. „Pan ředitel mi o tom povídal.“
Hleděl na lístek a pak se podíval tázavě na ni.
„Máte dovézti vozy nejprve na tuto adresu a promluviti s pánem, 

jehož jméno jsem vám napsala,“ řekla, dosud udýchaně.
„Ale mně bylo nařízeno, abych jel rovnou do doků!“ namítal muž.
„Ovšem! Právě proto jsem zde a právě proto jsem tak běžela – 

sotva dýchám – abych vás ještě zastihla. Bylo to rozmyšleno – pan 
ředitel míní, že by opravdu bylo lépe, kdyby si to jeho lordství zaří-
dilo samo dle svého, a že bude proto lépe, abyste se nejdříve stavěl 
tam. – Budou-li zvláštní výlohy, budou vám hrazeny.“

Pohlédl znovu na adresu.
„Earl of Flanborough,“ četl. „Znám jeho lordství. Viděl jsem ho 

několikráte v Seahamptonu,“ řekl muž, patrně pod dojmem jména.
„Tím lépe.“
„A což, nebude-li doma?“
To bylo něco, nač v chvatu nevzpomněla.
„Pak se ptejte po lady Moyi Feltonové – to je jeho dcera,“ řekla. 

„Bude vůbec lépe, vyhledáte-li nejdříve ji. Řekněte, že jsem vám to 
poradila – slečna Pretherstonová – pamatujete si to?“

„Ano, slečno!“
„A teď abyste už raději jeli,“ řekla Kata. „Nežli si zase někdo na 

něco vzpomene,“ dodala s úsměvem, podávajíc mu ruku.
Muž se zasmál, vyhoupl se na své místo v druhém voze vedle 

řidiče, a pak se velké vozy jeden po druhém rozjely pomalu dolů po 
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bílé silnici. Hleděla za nimi, až i poslední z nich zmizel za hřebenem 
vrchu, a pak sestoupila pomalu dolů po srázné serpentině.

Potkala Gregoriho ve dveřích.
„Kde jste byla, Katuše?“ ptal se.
„Byla jsem se podívat, jak náš lup odjíždí,“ řekla vesele.
„Čím méně budete viděna, tím bude lépe,“ bručel. „Říkal jsem 

tomu oslu Mulberrymu, aby nenechal toho povozníka, aby vás za-
hlédl. – Ne, nechoďte dovnitř, musím s vámi mluvit.“

Bylo patrno, že cítí nevolnost a patrně měl potíže, jak začíti s tím, 
co chtěl říci.

„Víte, Katuše, že vás mám velmi rád?“ řekl.
„A měl jste opravdu všechny důvody k tomu,“ řekla s ironickou 

vážností.
„Mám dosud,“ řekl.
„Tím si už nejsem jista,“ řekla. „Ale pokračujte!“
„Co tím míníte?“ ptal se podezřivě.
„Jen dále! Kam cílí vaše náklonnost?“ ptala se.
„Cílí k vaší svatbě se mnou,“ řekl odhodlaně. „Váš strýc nemá ná-

mitek, a budeme oddáni ihned, jakmile dorazíme do Jižní Ameriky.“
„Do Jižní Ameriky!“ zírala naň upřeně. „Tak to je tedy naším 

cílem!“ Mluvila pomalu. „A já se mám za vás provdati, až tam při-
jdeme – podle dohody s mým strýcem?“

„Tak to asi vypadá,“ řekl Gregori drze.
„A jestliže si to zařídím jinak?“
„Není na vás, abyste si něco zařizovala jinak,“ řekl, a mluvil teď 

s nenucenou sebedůvěrou. „Věc je ta, Kato, že už musíte nechat 
těchhle svých vznešených a slavných manýr. Snášeli jsme je dosti 
dlouho, protože se nám to vyplácelo, abychom je snášeli, myslím. 
Ale jsme všichni v jedné lodi – a brzy budeme i doslovně!“ zasmál 
se hlasitě svému vtipu. „Vy máte některé velmi podivné názory, víte 
to, a my vás nemůžeme nechat, abyste běhala svobodně podle nich.“ 
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Zdvihla hlavu a obrátila se od něho a byla by od něho odešla, ale on 
ji chytil za ruku a stáhl ji zpět.

„Když pravím, že si mne musíte vzít, míním to tak, jak to poví-
dám,“ řekl.

„Mám nějaké slovo v této dohodě?“ ptala se pomalu, vyprošťujíc 
své rameno.

„Máte v tom slovo, jestliže souhlasíte. Nemáte vůbec slova, bu-
dete-li dělat brykule.“

„Vidím!“ řekla. „Rozmyslím si tu věc. Toto není rozhodnutí, ke 
kterému bych mohla dospěti v minutě.“ Šla do svého pokoje a za-
vřela za sebou na zámek.

V pět hodin večer přišel její strýc pro ni. „Spala jsi?“ ptal se jí.
Bylo to podivné, myslila si, jak se celé chování těchto mužů, ano 

i jejich tón a celé jejich vzezření změnilo za několik posledních 
hodin. Byla tak zvyklá na uctivé chování – skorem podlízavé – které 
obyčejně jevili, že jí tato hrubá změna opravdu otřásla. A byla to 
změna. I strýc odhodil masku své dobromyslnosti a zacházel s ní 
teď jako s dítětem, a to s dítětem, které potřebovalo, aby bylo na-
učeno kázni a poslušnosti. Či spíše už přímého trestu. – Za to, že je 
vedla – že – ano! Že ji poslouchali!

„Přemýšlela jsem,“ řekla.
Zabručel něco a šel s ní zpět do kanceláře.
„S tím chlapem, Pretherstonem, nutno už skončit. Chápeš to?“
„Ano,“ odpověděla.
„Vozy pro nás budou za půl hodiny na silnici a ty a já budeme 

prvními, kdo odjedou.“
„Myslíš?“
„Co tím chceš říci?“ optal se ostře. „Varuji tě, Kato – nesnesu od 

tebe žádného opičáctví!“
Neodpověděla mu na to, ale otevřela železné dveře, vedoucí do 

kanceláře a vešla. K jejímu překvapení byl Michal přítomen. Vidě-
la, že byly jeho ruce teď nejen spoutány jeho pouty, ale i svázány 
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provazem. Gregori seděl na stole a neučinil ani pohybu, aby snad 
vstal, když vešla – což bylo novým důkazem, že zmizel všechen vliv, 
jejž myslila, že na tyto muže má – byl-li vůbec kdy jaký.

„Kato, můžete použíti své výmluvnosti u tohoto chlapíka,“ řekl 
Gregori rozmrzele. „Je to jeho poslední naděje. Měl na rozmyšlenou 
celou noc – a je dosud umíněným.“

Dívka šla k detektivovi.
„Michale,“ řekla měkce, „nemůže vás nic přiměti, abyste se stal – 

jedním z nás?“
„Nic,“ řekl.
„Nic, co bychom vám mohli dáti – co bych já vám mohla dáti?“
Pohlédl na ni pevně.
„Nic, co bych chtěl od vás vzíti za tuto cenu,“ řekl pokojně.
„Nemilujete svůj život?“
„Tak opravdově, jako vše, co na světě žije,“ přisvědčil Michal.
„Nemilujete ničeho na světě? Není žádného takového děvčete?“ 

zeptala se, a hlas se jí trochu zlomil.
Přikývl.
„Je takové děvče,“ řekl, a zahleděl se mimo ni.
Bylo jí, jako by jí byla do srdce sáhla ledová ruka. A trvalo chvíli, 

nežli byla s to, aby položila další otázku.
„A nestojí vám za to, abyste povolil?“ optala se, domohši se ko-

nečně opět rovnováhy.
„Má cenu velmi velikou – nade vše jiné,“ řekl Michal. „Ale ne nad 

toto.“
Hleděla dolů na podlahu.
„Ubohé děvče!“ řekla.
„Když jsme zkusili city,“ poškleboval se Gregori, „zkusíme teď 

trochu praktických důvodů. – Pretherstone, zbývá vám ještě asi 
hodina života.“

„Zemřu ve velmi špatné společnosti,“ řekl Michal s mrzutou tváří. 
„Doufal jsem, že zemřu aspoň v rukou pořádného kata – ale ostatně 
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nebylo by to opravdu ani správné, ten je pro vás. Ale býti zapíchnut 
sprostým bídáckým míšeneckým hrdlořezem není přece jenom 
příliš příjemnou vyhlídkou.“

„Proklatče!“ Gregori skočil vášnivě se stolu a udeřil ho do tváře.
Byl by ránu opakoval, ale dívka ho prudce odstrčila a vstoupila 

mezi ně.
„Michale, zemřete v dobré společnosti,“ řekla tak suchým a pros-

tým tónem, že nikdo z nich si v tu chvíli dobře neuvědomil, co 
vlastně povídá. „To jest, myslíte-li, že já jsem dobrou společností.“

„Co tím chceš říci?“ vyhrkl plukovník.
„Nuže, myslím si, že mne zabijete také,“ řekla s jasem v očích, 

jenž Michalu připadal jako záře zázraku, „protože jsem vás všechny 
zradila.“

A vtom vletěl do dveří Garron. Vypadal hrozně vyjeveně.
„Nepřijeli,“ ječel zděšeně. „Vozy zmizely!“
„Zmizely!“ opakoval Gregori chraptivě. „Kam?“
„Byl jsem zrovna u telefonu,“ hekal uhnaný doktor. „Jeli k lordu 

Flanboroughovi! Všechno zlato je u něho!“
Nastalo mrtvé ticho. Přerušila je dívka.
„Ano. Dojeli k lordu Flanboroughovi,“ opakovala. „Vím o tom. 

Naučili jste mne včera, že je policie proti vám v právu. Pomohla 
jsem jim proto k němu. Vykonala jsem jejich dílo. Poslala jsem zlato 
k majiteli.“

Napětí bylo příšerné. Nikdo nepromluvil. Pak se Gregori náhle 
obrátil k dívce a jeho tvář byla tváří ďábla.

„Vy!“ zaskřípal a skočil po jejím hrdle.
V tom okamžení všechny rozházené prvky rodu, hrdosti, příbu-

zenství a mužnosti spojily se v znespořádaném mozku plukovníka 
Westhangera. Jeho suché ruce se vymrštily a Gregori odletěl 
střemhlav na podlahu.

„Zpátky, pse!“ zahřměl starý muž.
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Bylo to poslední slovo, které pronesl. Zazněl ostrý výbuch od 
podlahy a plukovník Westhanger se zhroutil bezvládně přes stůl 
s kulí přímo v srdci.

Dívka, napolo omdlelá hrůzou, ucouvla bezděky ke zdi, když 
Gregori vstal, s pistolí dosud kouřící v ruce.

„Vy jste prorokyní, Kato!“ řekl chraptivě. „Řekla jste, že zemřete 
s Michalem Pretherstonem, a mluvila jste pravdu. Vražte je tam oba 
dva! – Musím si všechno přemysliti!“
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Dívka vstala se židle, na níž byla usedla, a šla k místu, kde Michal 
ležel na zemi, jak ho tam vhodili.

Vzhlédl k ní a usmál se.
„Jak, Katuše,“ řekl slabě. „Všude – se setkávám – s vámi!“
Usedla vedle něho a zdvihnuvši jeho hlavu, položila si ji na klín.
„To je hezké,“ zamumlal.
„Co je hezké?“ ptala se zvědavě. „Protože jsem měkčí poduškou 

nežli kámen?“
„To a ještě něco!“ odvětil tiše.
„Co ještě?“ naléhala.
„Oh – protože jste to vy, myslím!“ řekl neurčitě.
Její rty sebou škubaly – bavilo ji to trochu.
„Ale bylo by to docela totéž, kdyby vám to učinil kdokoliv, že ano, 

Miku? Bylo by to jiné, kdyby to učinilo to vaše děvče!“
Pohlédl vzhůru k ní.
„Položte mi ruku na čelo,“ žádal.
„Takto?“
Položila mu svou měkkou ruku na bušící čelo.
„Jak to působí?“ ptala se po dlouhé době mlčení.
„Ulevuje to mé hlavě – neklaďte mi tolik otázek.“
Její prsty sunuly se něžně po jeho tváři a štíply ho pak jemně do 

nosu.
„Oh, Kato! – Zrovna jsem tak pěkně usínal!“ šeptal ospale.
„Pak tedy neusínejte!“ řekla. „K čemu by byl spánek? Budete dost 

brzy mrtev – a já také!“
Řekla to velmi klidně, týmž prostým věcným tónem, jímž by byla 

mohla oznámiti, že už je prostřeno na stole.
„Doufám, že vás zabijí nejdříve,“ řekla zamyšleně.
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„Vy jste malá krvežíznivá ukrutnice,“ řekl Michal rozhořčeně. 
„Proč si to přejete?“

Pokrčila rameny a tiskla mu dále čelo, odtahujíc vlasy nazad, 
a nespustila očí s jeho tváře.

„Nevím,“ odpověděla konečně. „Chci jenom býti jista, že jste 
odešel a že vás nedostane nikdo jiný. Pak mi bude vše lhostejno.“

Nehnul sebou. Viděla, jak se mu oční víčka na vteřinu chvěla, ale 
ležel tiše, hledě mimo ni na špinavou střechu strojovny.

„Řekněte to ještě jednou,“ zašeptl pak.
„Co mám říci ještě jednou? Že si přeji, aby vás zabili napřed?“ 

ptala se nevinně.
„Miku!“ řekla náhle. „Kdo je ta dívka?“
„Která dívka?“
„Vy víte! – Ta dívka – kterou – na kterou myslíte!“
„Jak? Vy – samozřejmě!“ řekl překvapeně.
Její ruka svezla se s jeho čela a zakryla mu oči.
„Řekněte to ještě jednou!“ opakovala po něm úsměvně.
„Vy!“ opakoval. „Vidíte, že jsem ochotnější, nežli jste vy!“
„A vy jste nechtěl jíti s námi – ani kvůli mně?“
„Ani kvůli vám!“
Nepromluvila po chvíli.
„Jak jste zvěděl, že jsme tady?“ optala se pak.
„Věděl jsem, že nemůžete býti nikde jinde,“ odpověděl.
„Vy jste hrozně domýšlivý mladý člověk, nezdá se vám. Víte, jak 

to celé bylo provedeno?“
Přikývl.
„Vlak vjel do tunelu, kde jste měli dlouhý automobil, opatřený 

železničními koly, zamaskovaný trochu a se třemi zelenými světly 
vpředu – a se dvěma červenými vzadu. Hodně oslnivými, aby nikdo 
neviděl více. To byl ‚vlak‘, který zřízenci dráhy viděli prolétnouti 
stanicemi – déšť vám ještě pomohl – a měli jste strašlivou sirénu!“

Zasmála se tiše.
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„Byla strašlivá, že ano? – Vzpomínáte si, že jste ji slyšel toho dne, 
kdy jste byl v Zločinecké ulici a provedl u nás prohlídku – nepama-
tujete se?“

Vzpomněl si na příšerný zvuk, jenž tehdy vzbudil jeho zvědavost.
„Když jste přijeli k silničnímu přejezdu, bylo auto zdviženo s ko-

lejí a jelo dále po cestě. Kus cesty jelo po tramvajových kolejích, 
a pak zabočilo do vhodně položené garáže, kterou jste si ovšem 
předem zjednali.“

„To je všechno správné,“ přisvědčila.
„Vlak nedojel dále nežli do tunelu. Pak jel nazpět a zajel na vaši 

tovární vlečku. Gregori byl se svými italskými dělníky pohotově 
a postavil nárazník, jenž byl připraven – nu a ostatní znáte. Jáma za 
nárazníkem – zelené řasy na vodě – to je, myslím, váš nápad, že?“

„Bylo to důmyslné, nebylo? – Viděl jste rez, kterou jsem udělala?“
„Je to velmi šťastná náhoda, že umřete mladá, Katuše,“ řekl. 

„Máte geniální zločinnou hlavu.“
„Ale já nemám zločinnou hlavu,“ namítala. „Šlo o hru – o sport – 

o jakousi velmi složitou hlavolamovou hračku. Dát to dohromady 
z tolika rozmanitých kousků. – Čítáte někdy detektivní povídky?“

„Velmi zřídka!“
„Ale četl jste nějaké?“ naléhala.
„Četl jsem jich několik.“
„Měli snad spisovatelé, kteří je napsali, zločineckou mysl? Pro 

ně to bylo hrou. Pro mne to bylo také hrou. Já vím, že je to docela 
nesprávné – hrozně nesprávné – ale nikdy jsem si nepomyslila, 
že poznám, jak hrozně nesprávné to je. Myslila jsem, že mne nic 
nemůže předělat!“

„A co vás převrátilo?“
Váhala chvíli.
„Nevím dobře, co to vlastně bylo,“ řekla pak, potřásajíc hlavou. 

„Je to podivný pocit, který se mne zmocní, když se setkám s jedním 
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mužem na světě. Pocit, který mi srdce mění v led, a působí mi, že se 
třesu. To je všechno, co vím. – Jak myslíte, Miku, že to provedou?“

Její myšlenky zabloudily k nastávajícímu konci.
„Bůh ví,“ řekl Michal. „Nemám kdy myslit na to. Myslím příliš na 

něco jiného. – Proč udržují páru v té lokomotivě?“ optal se.
„Byl to nápad Gregoriho,“ řekla. „Dal dnes mou jámu zasypati 

a nárazník odstraniti. Mínil, že by mohlo posloužiti, kdyby dovezli pa-
rostroj na hlavní trať a zatarasili ji. To jest, kdyby byla přišla zpráva, 
že sem posílají množství policie, aby prohledala tuto končinu kraje.“

„Už jdou!“ řekl. „Pomozte mi posadit se!“
Zdvihla jej do sedu, když se dveře otevřely a nejasná postava 

ukázala se proti šeru venku. Postava rozškrtla zápalku a rozsvítila 
svíčku a ozářila doktora Garrona. Postavil svíčku pečlivě na pod-
lahu zrovna za dveřmi, které nechal napolo otevřeny, a šel pomalu 
k místu, kde byl Michal.

„Nuže, můj mladý čmuchale,“ řekl přívětivě, „i nejlepší přátelé se 
musí jednou rozloučiti.“

„Na štěstí nepatřím do kategorie vašich přátel,“ řekl Michal.
Doktor neodpověděl, ale pobručoval si jakýsi nápěv, vyjímaje 

z kapsy malou koženou skříňku.
„Viděl jste už někdy podkožní stříkačku?“ ptal se, drže drobný 

nástroj vzhůru. „Dám vám teď trochu léku, který vám nezpůsobí 
žádnou bolest.“

„Okamžik,“ řekl Michal. „Mám tomu rozumět, že to je lék – po-
slední?“

Doktor se uklonil. Dle ztemnělé barvy jeho líce a dle chvějící 
se ruky uhodl Michal, že silně pil – buď aby si dodal odvahy ku 
provedení svého úkolu, anebo aby zapil svoji ztrátu.

„Velmi dobře,“ řekl Michal. Pohlédl vzhůru na dívku a zdvihl tvář, 
a Katuše se sehnula a políbila ho na rty.

„To je ta příčina – je to tohle?“ řekl drsně Garron. „Gregori bude 
míti radost.“
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Chopil spoutané ruce vězňovy a vytáhl mu rukáv vzhůru, a dívči-
no srdce téměř přestalo tlouci.

V tuto rozhodnou chvíli světlo náhle zhaslo.
„Kdo je tady?“ ptal se doktor, pustiv Michalovu ruku a obraceje 

se rychle.
Vstal a učinil tmou tápavý krok.
„Kdo je tady?“ ptal se opět – a pak slyšeli měkký úder, násle-

dovaný zvukem, jaký mohlo způsobiti tělo sražené k zemi.
Michal zatajil dech. Náhle zatančil pokojem tenký paprsek světla 

a soustředil se na ležící postavě doktora Garrona.
„Dostal jsem ho!“ řekl hlas uspokojeným tónem.
„Barr!“ zašeptal Michal. „Odkud jste vyskočil?“
„Přišel jsem dveřmi,“ řekl hlas. „Viděl jste, jak se otvíraly? To 

překotilo svíčku.“
Zaměřil světlo na svého představeného.
„Dali vám náramky, pane,“ zasmál se tiše, a vyňal z kapsy klíček 

a několika obratnými hmaty osvobodil Michala. Jeho kapesní nůž 
dokončil dílo.

Michal protáhl zdřevěnělé údy.
„Zkoušel jsem dostati se sem dnes v noci, ale měli příliš mnoho 

hlídek – nemohl jsem se dostat ani sem ani se vrátit k telefonu. – 
Byl jsem přinucen ležet celou noc a celý den v dolíku na stráni,“ 
řekl detektivní strážmistr Barr. „Neodvážil jsem se hnouti, dokud 
se nesetmělo. Povídám vám, pane, měl jsem notný strach. Bál jsem 
se, že by mohli ujíti.“

„Máte revolver?“ ptal se jeho šéf.
Strážmistr mu vsunul zbraň do ruky.
Šli pomalu, postupujíce velkým prostorem, kde dosud kouřila 

lokomotiva, a skrze ocelová dvířka kanceláře. Byla prázdná – až na 
zhroucenou postavu pod stolem. V pokoji byly ještě jedny dveře. 
Michal je zkusil – byly zavřeny. Slyšel hlasy a zaklepal na dveře.

„Kdo je to?“ ptal se hlas Gregoriho.
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„Otevřete dveře!“ velel Michal.
„Kdo je to?“ ptal se Gregori znovu.
„Otevřete, ve jménu zákona!“ řekl Michal.
Slyšel kletbu a dusot kroků a stál, čekaje, s pistolí pohotově – ale 

dveře se neotevřely. Nastalo mrtvé ticho.
„Je odtud ještě nějaký východ?“ ptal se Michal.
„Jsou tu dveře, vedoucí do kůlny, kde je parostroj,“ řekla dívka. 

Byla bíle bledá a chvěla se… ta zhroucená postava pod stolem byla 
posledním pírkem, pod nímž její nervy podléhaly.

Michal vyběhl do kůlny – ale bylo již pozdě.
Když překračoval práh, udeřila do dveří koule a odrazila se 

bzučíc ke střeše. V nejasném světle gasolinové lampy viděli Mul-
berryho, jenž zdvihal bezvědomou postavu doktora Garrona do 
strojvůdcovského prostoru parostroje. A pak s mocným „šuf!“, které 
zahučelo prostorou, počala se lokomotiva pohybovat k zavřeným 
vratům. Za těch dvanáct yardů, které měla ke vratům, nabyla trochu 
rychlosti – a pak narazila na vrata, rozrazila je mocným třeskem 
a rozhodila je v třískách po okolí.

Michal běžel kůlnou a doběhl k vratům včas, aby viděl lokomo-
tivu, mizící kolem ohybu skály. Barr byl po jeho boku a oba muži 
stáli bezmocně, hledíce jak jejich nepřátelé pomalu mizí v šedém 
šeru.

„Je tady telefon,“ řekl Michal rychle, „ale je zaveden nejspíše 
jenom k jejich vlastní potřebě.“

„Nechal jsem svoje motorové kolo někde nahoře na kopci, pane,“ 
sděloval Barr.

„Jděte k němu,“ řekl Michal.
Stál, naslouchaje zvukům ujíždějící lokomotivy, rozjíždějící se 

stále rychleji a rychleji. – Ruka dotkla se bázlivě jeho ramene.
„Unikli?“
Položil ruku kolem dívčina boku.
„Bojím se, že ano,“ řekl.
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Obracel se ke kůlně, když se budova zachvěla ranou mocného 
výbuchu.

„Co to bylo?“ šeptala dívka.
Šli spolu podél kolejí na konec skaliska. Nebylo potřebí, aby 

dlouho pátrali po směru, odkud sem výbuch zalehl. O dvě míle dále 
žhnula rudá záře osvětlující celé okolí.

Zvěděl teprve o hodinu později, že jedouc plnou rychlostí, vrazila 
atlantická lokomotiva do nákladního vlaku, jedoucího opačným 
směrem, a že rudá záře, kterou viděli, byl hořící petrolejový tank, do 
něhož lokomotiva vjela ze strany a jejž rozdrtila ve svém smrtelném 
úprku.

* * *

„Nemohli jsme určitě rozeznati nikoho z nich,“ řekl T. B. „Myslíte, že 
byla Katuše Westhangerová s nimi?“

„Katy Westhangerovy není více,“ řekl Michal vážně. A mluvil 
pravdu, neboť Kata Pretherstonová byla v tu chvíli již na cestě do 
Francie, kde se s ní chtěl její manžel sejíti ihned, jakmile bude při-
jata jeho žádost za propuštěnou.

„Ale proč se zrovna teď vzdáváte svého díla?“ ptal se T. B.
„Shledal jsem, pane,“ řekl Michal, „že to kazilo moje mravní 

vlastnosti.“
„Vaše mravní vlastnosti?“ opakoval představený udiveně. „Nevě-

děl jsem, že jaké máte. Jaký zvláštní tvar bralo na sebe toto kažení?“
„Pozoroval jsem,“ řekl Michal, „že se u mne vyvíjela náklonnost 

ke zločineckým kruhům.“
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