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1. kapitola

Zástupce náčelníka policie stiskl zvonek na stole a řekl poslovi, 
který za okamžik vstoupil: „Požádejte inspektora Wemburyho, aby 
mě laskavě navštívil.“

Zástupce náčelníka odložil dokument, který četl, do desek na 
stole. Osobní výkaz Alana Wemburyho byl jak po stránce práce 
u policejního sboru, tak po stránce vojenské opravdu skvělý. Ve vál-
ce získal hodnost majora a dostal řád za znamenitou práci v boji. 
A právě teď měl být opět vyznamenán.

Dveře se otevřely a vstoupil muž nadprůměrné výšky. Zástup-
ce náčelníka vzhlédl a spatřil dvě veselé šedé oči, hledící na něho 
z hubené, osmahlé tváře.

„Dobré jitro, Wembury.“
„Dobré jitro, pane.“
Alan Wembury byl ve slunnější polovině třicítky; atlet a hráč 

kriketu, muž, který patřil ke zdravému jádru společnosti.
„Žádal jsem vás, abyste mě navštívil, protože mám pro vás dobré 

novinky,“ řekl zástupce náčelníka.
Byl skutečně velmi nakloněn tomuto svému podřízenému pevné 

páteře a povahy. Za všechna léta své služby nikdy necítil tolik důvě-
ry k žádnému ze svých mužů jako k tomuto detektivovi.

„Všechny novinky jsou pro mě dobré, pane,“ zasmál se Alan.
Stál zpříma v pozoru a zástupce náčelníka mu pokynul, aby se 

posadil.
„Jste povýšen na divizního inspektora a od pondělka za týden 

převezmete okrsek ‚R‘,“ řekl zástupce náčelníka a Alanovi se přes 
všechno sebeovládání zatajil dech.
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Funkce divizního inspektora byla jednou z výher v C. I. D.1 Ne-
zbytně musela člověka jeho věku přivést k funkci na ústředí – pak 
k přijetí do „Velké čtyřky“ – a kdo ví, k čemu ještě dále…

„To mě velmi překvapuje, pane,“ řekl Alan konečně. „Jsem hrozně 
vděčný. Myslím, že je jistě spousta mužů, kteří by si takové povýšení 
zasloužili dříve než já…“

„Jsem tomu rád – kvůli vám – ale nemůžu souhlasit,“ řekl zá-
stupce náčelníka a náhle dodal: „V Yardu provádějí velké změny. 
Bliss se vrací z Ameriky – byl přidělen našemu velvyslanectví ve 
Washingtonu… Znáte ho?“

Alan Wembury potřásl hlavou. Slyšel o obávaném Blissovi, ale 
věděl o něm jen to, že byl velmi schopným úředníkem a zároveň 
srdečně nenáviděným téměř všemi členy Yardu.

„Okrsek ‚R‘ nebude ani zdaleka tak vzrušující, jak byl před něko-
lika lety,“ řekl zástupce náčelníka a přimhouřil oči. „Alespoň můžete 
být opravdu rád.“

„Byl to vzrušující okrsek, pane?“ zeptal se Alan, pro něhož byl 
Deptford novým územím.

Plukovník Walford přikývl. Smích z jeho očí zmizel a byl opravdu 
velmi vážný, když opět promluvil: „Měl jsem na mysli Masku… Chtěl 
bych vědět, co je pravdy na zprávě o jeho smrti. Australská policie 
si je téměř jista, že muž, kterého vytáhli ze sydneyského přístavu, 
byl tímto neobyčejným darebou.“

Alan Wembury zvolna přikývl.
Maska!
Pouhé jeho jméno vyvolalo lehké zachvění, které se nepříjemně 

podobalo mrazení. Alan Wembury se však nebál. Jeho odvaha – 
jako vojína i jako detektiva – byla zapsána zlatými písmeny. Ale ve 
jménu Maska bylo cosi velmi chmurného a smrtonosného, cosi, co 
vyvolávalo odporný pohled – chladný, necitelný pohled chřestýše.

1  Civil Intelligence Department – tajná policie.
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Kdo by neslyšel o Masce? Jeho kousky vystrašily Londýn. Zabíjel 
nemilosrdně, bezúčelně – i když byla jeho pohnutkou osobní msta. 
Lidé, kteří měli důvod ho nenávidět a bát se ho, šli spát veselí, zdraví 
a s pocitem bezpečí, neboť jejich domy byly obklíčeny hlídajícími 
policisty. Ráno však byli nalezeni mrtví. Maska jako anděl smrti 
prošel a skosil je v plné síle.

„Ačkoliv už Maska nestraší vaši divizi, je v Deptfordu muž, před 
nímž bych vás rád varoval,“ řekl plukovník Walford. „A tím…“

„Je Moric Meister,“ dokončil Alan a zástupce náčelníka zdvihl pře-
kvapeně obočí.

„Vy ho znáte?“ zeptal se. „Nevěděl jsem, že je pověst advokáta 
Meistera tak veliká.“

Alan Wembury váhal a hladil svůj malý knírek.
„Znám ho jen proto, že je náhodou přítelem Lenleyovy rodiny.“
Zástupce náčelníka potřásl hlavou a dal se do smíchu.
„Nu, teď jste mě doopravdy dostal. Já ani nevím, že nějací Lenleyové 

existují. Ale vyslovujete jejich jméno s jakousi bázní… Ledaže –“ řekl 
náhle, „ledaže byste mínil starého Jiřího Lenleye z Hertfordu, muže, 
který zemřel před několika měsíci?“

Alan přisvědčil.
„Chodíval jsem s ním na hon,“ přemýšlel zástupce náčelníka. 

„Odvážně jezdící a pořádně pijící typ starého anglického zemana. 
Zemřel prý zruinován, říkal mi kdosi. Měl děti?“

„Dvě, pane,“ odpověděl Alan.
„A Meister je jejich právníkem, co?“ Krátce se zasmál. „To opravdu 

nebyl dobrý nápad, aby svěřili své jmění a osudy do rukou Morice 
Meistera.“

Hleděl oknem na Temžské nábřeží. Hluk tramvajových vozů slabě 
pronikal dvojitými okny. Ve vzduchu byl jarní nádech. Holé větve 
stromů na nábřeží zeleně pučely, chystajíce se co nejdříve rozvi-
nout svoji jemnou listnatou nádheru. Zvláštní a osudné místo, tento 
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Scotland Yard, a přece za jeho chmurnými zdmi bijí velmi lidská 
a vlídná srdce.

Walford nemyslel na Meistera, ale na děti, které byly ponechány 
Meisterově péči.

„Meister znal Masku,“ řekl náhle a Wemburyovy oči se široce 
otevřely.

„Znal Masku, pane?“ opakoval.
Walford přisvědčil.
„Nevím, jak dobře. Mám však podezření, že až příliš dobře. Příliš 

dobře pro Maskův klid – je-li naživu. Maska zanechal svoji sestru 
Gwendu Miltonovou v Meisterově ochraně. Je tomu šest měsíců, co 
bylo Gwendino tělo vytaženo z Temže.“

Alan přikývl; vzpomínal si na tuto tragédii.
„Byla Meisterovou sekretářkou. Až nebudete mít jednoho dne 

nic lepšího na práci, jděte do kanceláře – je tam mnoho zpráv, které 
se nedostaly při vyšetřování na světlo.“

„O Meisterovi?“
Plukovník Walford opět kývl.
„Je-li Maska mrtvý, nezáleží na tom – ale pokud žije –“ pokrčil svá 

široká ramena a podivně pohlížel na mladého detektiva. „Pokud žije, 
vím něco, co by ho přivolalo zpět do Deptfordu – a k Meisterovi.“

„Co je to, pane?“ zeptal se Wembury.
Walford se opět usmál svým záhadným úsměvem.
„Prozkoumejte si zprávy a budete číst nejstarší drama světa – 

příběh důvěřivé ženy a ničemného muže.“
A pak, odháněje Masku mávnutím ruky, jako by to byla hmata-

telná vidina čekající na takový pokyn, se stal náhle opět praktickým 
úředníkem.

„Převezmete své nové povinnosti od pondělka za týden. Snad 
byste šel rád tam dolů a trochu se ohlédl a seznámil se se svým 
novým působištěm?“

Alan váhal.
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„Je-li to možné, pane, měl bych rád týden volno,“ řekl a proti své 
vůli se temně zarděl.

„Volno? Samozřejmě. Chcete donést dobrou zprávu své dívce?“ 
Walfordovýma očima hrálo veselé zamžourání.

„Ne, pane.“ Zdálo se však, že jeho rozpaky popírají jeho tvrzení. 
„Je to dáma, které bych rád pověděl o svém povýšení,“ pokračoval 
rozpačitě. „Je to – opravdu – slečna Mary Lenleyová.“

Zástupce náčelníka se tiše zasmál.
„Oh – vy znáte Lenleyovy tak dobře? Opravdu?“ zeptal se a Ala-

novy rozpaky se tím nezmenšily.
„Ne, pane. Byla mi vždy velmi dobrou přítelkyní,“ řekl téměř 

něžně, jako by byl předmět rozmluvy něčím, o čem nelze hovořit 
planými slovy. „Víte, začal jsem život v domku na Lenleyových 
statcích. Můj otec byl vrchním zahradníkem sira Lenleyho, takže 
tu rodinu znám odjakživa. Není už nikdo v Lenleyské vesnici, kdo 
by na mě čekal –“ potřásl smutně hlavou, „a já –“ zaváhal.

„Vemte si dovolenou, můj hochu, vemte. A jděte, kam se vám 
zlíbí. A pokud je slečna Mary Lenleyová tak moudrá, jako je hezká – 
vzpomínám si na ni jako na malé dítě – zapomene, že je Lenleyová 
z Lenleyová dvora a vy že jste Wembury ze zahradníkova domku. 
V těchto demokratických dnech je totiž, Wembury –,“ v jeho hlase 
zněla klidná vážnost, „člověk tím, čím je sám, a ne tím, čím byl jeho 
otec. Doufám, že nebudete nikdy ovládnut pocitem své osobní mé-
něcennosti. Protože pokud ano –“ odmlčel se a jeho oči zamžouraly, 
„pak jste opravdu jen proklatým hlupákem!“

Alan Wembury opustil pokoj s nepříjemným pocitem, že zástup-
ce náčelníka ví o Lenleyových mnohem víc, než přiznal.
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2. kapitola

Zdálo se, že jaro přišlo do Lenleyské vesnice dříve než do chmurné-
ho, starého Londýna, který se jako by mrzel a odporoval něžnému 
období, až se překonán příbojem šafránů a žlutých narcisů příjemně 
vzdá útoku zlatého svitu slunce.

Když Alan vcházel do vesnice od železniční stanice, viděl přes 
plot pověstnou Lenleyskou narcisovou cestu zářící ve žluté nádhe-
ře. Za vysokými topoly byla střecha starého šedého Lenleyského 
dvora.

Zpráva o jeho úspěchu ho předešla. Holohlavý hostinský v „Čer-
veném lvu“ mu přiběhl vstříc s radostným úsměvem.

„To jsem rád, že vás vidím zase doma, Alane,“ řekl. „Slyšeli jsme 
o vašem povýšení a jsme na vás hrozně hrdí. Vždyť vy budete 
jednoho dne policejním ředitelem, hochu.“

Alan se tomuto srdečnému nadšení usmál. Miloval svoji starou 
vesnici. Byl to domov jeho snů. Jeho velký, jeho vrcholný sen, který si 
sám nikdy netroufal dosnít k jeho logickému konci. Vyplní se někdy?

„Půjdete do ‚Dvora‘ navštívit miss Mary?“ zeptal se hostinský, 
a když Alan přisvědčil, hostinský potřásl hlavou a našpulil rty. Byl 
teď zosobněným politováním. „Věci tam jdou velmi špatně, Alane. 
Povídá se, že ze starého majetku nic nezbylo ani panu Johnnymu, 
ani slečně Mary. O Johnnyho nemám starosti – je to muž a může si 
najít svoji cestu světem. Jen bych si přál, aby byla lepší než dosud.“

„Co tím myslíte?“ zeptal se Alan rychle.
Zdálo se, že si hostinský náhle vzpomněl, že když teď mluví se 

starým přítelem, mluví vlastně zároveň i s policejním úředníkem, 
a stal se náhle mlčenlivým.

„Říkají, že se upsal ďáblu. Nu, vždyť víte, jak lidé mluví – ale – no, 
něco na tom je. Johnny nebyl nikdy šťastným hochem – a v posledních 
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dnech nedělá nic jiného, než že se mračí. Chudoba mu nepřipadá 
lehká, tomu hochovi.“

„Proč jsou ve ‚Dvoře‘, když je to s nimi tak zlé? To je přece jistě 
velmi nákladné místo k udržování. Divím se, že to Johnny Lenley 
neprodá.“

„Prodat?“ ušklíbl se hostinský. „Je to zadluženo do posledního lístku 
na větvích! Zůstávají tu, dokud ten londýnský advokát neuspořádá 
jejich majetek, a příští týden odejdou do Londýna – jak jsem slyšel.“

Ten londýnský advokát! Alan se zachvěl. To je jistě Moric Meister! 
A byl zvědavý na setkání s mužem, o němž kolovalo tolik podivných 
pověstí. O Morici Meisterovi si ve Scotland Yardu šeptali věci, kte-
ré napsat by bylo nactiutrháním a vyslovit je by bylo pomluvou. 
Pouka zovalo se na jeho jisté styky, které nebylo možné ospravedlnit 
ani u trestního obhájce, jehož zaměstnání jej přivádělo do styku 
s lidmi spodních vrstev.

„Rád bych, abyste mi zamluvil pokoj, pane Griggsi,“ řekl Alan. 
„Nosič mi nese zavazadlo z nádraží. Půjdu se teď podívat do ‚Dvora‘, 
neuvidím-li pana Johnnyho Lenleyho.“

Řekl Johnnyho, ale jeho srdce říkalo Mary. Mohl klamat svět, ale 
nemohl oklamat své vlastní srdce.

Jak tak kráčel širokou, dubovým stromořadím stíněnou cestou, 
všude se setkával se známkami zchudlosti. Tráva rostla na cestě 
kryté drobnými oblázky. Krásné tisové ploty tudorovské zahrady, 
před nimiž jako dítě stával v uctivé tísni, byly stříhány neodbornou 
rukou; trávník před domem byl neposekaný a rozervaný…

Když přišel na dohled ‚Dvora‘, při pohledu na všeobecnou za-
nedbanost mu kleslo srdce. Okna západního křídla byla zašlá špí-
nou – ani zavřené okenice nemohly zastřít jejich stav. Dvě okna byla 
dokonce rozbitá.

Když se přiblížil k domu, vynořila se ze stinného podjezdu po-
stava. Kráčela mu rychle vstříc, a když jej poznala, dala se do běhu.

„Oh, Alane!“
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V příštím okamžiku držel její ruce ve svých a hleděl do její tváře. 
Neviděl ji celých dvanáct měsíců a teď na ni hleděl se zatajeným 
dechem. Její milá, sladká, bledá krása ho chopila za srdce. Znal dítě, 
miloučké dítě, ale teď hleděl do křišťálově jasného zraku zářícího 
ženství. Štíhlá, beztvárná postava, kterou znal, prodělala jakousi 
jemnou změnu a roztomilá tvář byla přetvořena do nové roztomilosti.

Měl pocit jakéhosi úleku – zaražení. Jako by samý okraj zoufalství 
na chvíli zastřel radost, která naplnila jeho srdce, když ji spatřil. 
Byla-li dříve mimo jeho dosah, pak se teď propast jakýmsi nepo-
chopitelným způsobem rozšířila.

S klesajícím srdcem si uvědomil celou skutečnou propast mezi 
touto dcerou Lenleyů a inspektorem Wemburym.

„Alane – jaká to radost!“ Její smutné oči zářily úsměvem. „A jste 
plný novinek! Ubohý Alane! Četli jsme o tom v ranních novinách.“

Zasmál se jaksi lítostně.
„Nevěděl jsem, že je moje povýšení pro svět tak zajímavé,“ řekl.
„Ale povíte mi o tom všem!“ Přirozeně vsunula ruku pod jeho 

paži, jak to dělávala v dobách dětství, když byl zahradníkův syn je-
jím druhem při hře – plachý hoch, který pouštěl jejího draka a dělal 
jí házeče nebo chytače, když mávala kriketovou pálkou málem větší, 
než byla sama.

„Je toho málo k vypravování – kromě toho, že jsem byl povýšen, 
přestože je tam mnoho lepších mužů, takže nevím, má-li mě to těšit, 
nebo mrzet.“

Cítil se podivně neobratný a stísněný, když tak spolu kráčeli po 
trávníku. „Měl jsem trochu štěstí ve dvou či třech případech, které 
jsem projednával, ale nemůžu se zbavit pocitu, že jsem náčelní-
kovým oblíbencem a že za své povýšení děkuji jen tomuto důvodu 
a ničemu jinému.“

„Nesmysl!“ ušklíbla se tomu. „Určitě jste si povýšení zasloužil.“
Postřehla jeho pohled, který vrhl na dům, a její výraz se okamžitě 

změnil.
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„Ubohý, starý Lenleyský dvůr,“ řekla tiše. „Slyšel jste o našich 
věcech, Alane? Odjíždíme příští týden.“ Povzdechla si. „Není nic 
platné na to myslet, nebo je…? Johnny najal byt v městě a Moric mi 
slíbil nějakou práci.“

Alan na ni upřel zrak.
„Práci?“ vydechl, „Nechcete snad říct, že jste kvůli živobytí nu-

cena pracovat?“
Zasmála se tomu.
„Proč? Ovšemže, můj drahý – můj drahý Alane! Zasvěcuji se do 

tajů těsnopisu a psaní na stroji. Budu Moricovou sekretářkou.“
Meisterovou sekretářkou!
Tato slova mu zazněla povědomým zvukem. A pak si bleskem 

vzpomněl na jinou sekretářku, jejíž tělo bylo jednoho mlhavého 
jitra vytaženo z řeky, a přitom si také vzpomněl na zlověstná slova 
plukovníka Walforda.

„Jste nějaký zaražený, Alane. Copak se vám vyhlídka, že si vydě-
lám na své živobytí, nelíbí?“ zeptala se a její rty sebou zaškubaly.

„Ne,“ odpověděl pomalu. Alan nedovedl zakrýt svůj odpor k to-
muto plánu. „Přece muselo být aspoň něco zachráněno z celé té 
zkázy –“

„Nic. Vůbec nic. Mám velmi maličký důchod ze statku mé matky, 
a to mě uchrání od hladu. A Johnny je opravdu obratný hoch, Alane. 
Nedávno vydělal opravdovou spoustu peněz – je to divné, že? Člověk 
nikdy netušil, že by byl Johnny dobrým obchodníkem, a přece je. Za 
několik let si koupíme Lenleyský dvůr zase zpět.“

Statečná slova – ale Alana nemohla oklamat.
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3. kapitola

Zahlédl její pohled přes rameno a obrátil se. Blížili se k nim dva 
muži.

Ačkoliv byl teplý jarní den a Královský soudní dvůr na míle dale-
ko, měl pan Meister obvyklý oděv úspěšného advokáta. Šosatý kabát 
bezvadně přiléhal k jeho štíhlé postavě a černá vázanka s opálovou 
jehlicí byla dokonale upravena. Na hlavě mu seděl nejlesklejší hed-
vábný klobouk a ruce měl oblečeny do bezvadně žlutých rukavic. 
Bledý muž hubených lící a tmavých, klidných očí měl v chování i řeči 
cosi aristokratického. „Vypadá jako vévoda, mluví jako španělský 
don a myslí jako ďábel,“ znělo jedno z ne nejméně lichotivých rčení, 
která byla o Morici Meisterovi vyslovována.

Jeho druhem byl velký mladík, sotva dvacetiletý, jehož černé 
obočí se při pohledu na návštěvníka prudce svraštilo. Přicházel 
pomalu přes trávník s rukama v kapsách kalhot a s temnýma očima 
pozorujícíma Alana s nepřívětivým mračením.

„Haló!“ zabručel, a pak řekl ke svému průvodci: „Znáte Wem-
buryho, Morici? Neznáte – je seržantem nebo někým takovým 
u policie.“

Moric Meister se pomalu usmál.
„Divizní detektivní inspektor, myslím,“ řekl a podával mu svou 

dlouhou, úzkou ruku. „Slyšel jsem, že přijdete do mého sousedství – 
přidat novou hrůzu k životu mých nešťastných klientů.“

„Doufám, že se nám je podaří napravit,“ řekl Alan rozmarně. 
„Proto tu přece jsme.“

Johnny Lenley se na něho mračil. Neměl Alana nikdy rád – už ani 
jako chlapec ne – a teď se z nějakého důvodu jeho hněv rozpálil.

„Co vás přivádí do Lenley?“ zeptal se drsně. „Nevím o tom, že 
byste tu měl nějaké příbuzné.“
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„Mám tu několik přátel,“ řekl Alan s klidnou pevností.
„Ovšemže má.“ Byla to Mary, kdo promluvil. „Přišel navštívit 

mě – jako jednoho z nich, že ano, Alane? Mrzí mě, že vás nemůžeme 
pozvat, abyste u nás zůstal bydlet – ale opravdu v domě nezbyl 
skoro žádný nábytek.“

Oči Johnnyho Lenleyho zlostně zamrkaly.
„Není třeba roztrubovat naši chudobu po celé říši, má drahá,“ 

řekl ostře. „Nemyslím si, že Wemburyho nějak zvlášť zajímá naše 
smůla, a pokud ano, pak je proklatě nestoudný.“

Uviděl uražený pohled ve tváři své sestry a jeho nerozumná 
rozmrzelost vůči návštěvníkovi se tím jen zvýšila. A byl to Moric 
Meister, kdo ještě přilil olej do vzbouřené vody.

„Nehody Lenleyského dvora jsou veřejným tajemstvím, můj milý 
Johnny,“ řekl přívětivě. „Nebuďte tak hloupě nedůtklivý. Já jsem vel-
mi rád, že jsem měl příležitost setkat se s policejním úředníkem ta-
kové pověsti, jakou má inspektor Alan Wembury. Teď však shledáte 
svůj okrsek spíše trochu nudným místem, pane Wembury. Nemáme 
žádné takové vzrušení, jaké panovalo, když jsem se přistěhoval do 
Deptfordu z Lincolnʼs Inn Fieldu.“ Alan přikývl.

„Myslíte, že teď nejste znepokojováni Maskou, že?“ řekl. Byla 
to dokonale nevinná poznámka a Alan nebyl připraven na změnu, 
kterou vyvolala v Meisterově tváři. Ten rychle zamrkal, jako by byl 
náhle oslněn prudkým světlem. Volná ústa se náhle stala tvrdou, 
přímou čarou. Nebyl-li v jeho nevyzpytatelných očích strach, pak 
se Alan Wembury náramně mýlil.

„Maska!“ Jeho hlas zněl chraptivě. „Starý příběh, co? Ubohý 
chuďas – je mrtvý.“

Řekl to skoro s překvapujícím důrazem. Alanovi se zdálo, že se 
tento muž snaží přesvědčit sám sebe, že tento pověstný zločinec 
vyšel z okruhu lidské působnosti.

„Mrtvý – utopil se v Austrálii,“ dodal Meister.
Děvče na něho s údivem pohlédlo.
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„Kdo je to – ta Maska?“ zeptala se.
„Nikdo, koho byste musela znát,“ odpověděl skoro prudce a pak 

dodal s malým zasmáním: „Ale mluvíme jen o naší práci – a trestní 
spravedlnost je nejhorší druh odborného hovoru pro uši mladé dámy.“

„Chtěl bych – na mou duši – abyste změnili téma,“ bručel John 
Lenley mrzutě. A odvrátil se, když se Moric Meister zeptal:

„Jste teď ve westendském okrsku, že ano, Wembury? Co bylo 
vaším posledním případem? Nezdá se mi, že bych si vzpomínal, že 
bych v poslední době četl vaše jméno v novinách.“

Alan se trochu ušklíbl.
„Nerozhlašujeme své nezdary,“ odpověděl. „Mým posledním 

úkolem bylo pátrání po nějakých perlách ukradených v domě lady 
Darnleighové v Park Lane. Stalo se to v noci – v době její velké 
vyslanecké společnosti.“

Když mluvil, díval se na Mary. Její tvář byla magnetem, který 
vábil a poutal jeho zrak. Neviděl ruku Johnnyho Lenleyho, která se 
bezděky zdvihla k ústům, aby zarazila mimovolný výkřik, ani rychlý 
výstražný pohled, který Meister vrhl na mladého muže. Nastala 
krátká pomlčka.

„Lady Darnleighová?“ protáhl Meister. „Ó – ano! Zdá se mi, že 
si vzpomínám. Mimochodem – nebyl jste přítomen na tom plese, 
Johnny?“

Hleděl na svého druha a Johnny netrpělivě pohodil ramenem.
„Ovšem, byl jsem tam… Nevěděl jsem o krádeži – dozvěděl jsem 

se o tom až později… Copak musíte hovořit jen o zločinech, lou-
pežích a vraždách?“ Obrátil se na podpatku a odcházel.

Mary za ním hleděla se smutkem v líci.
„Uvažuji, proč je Johnny v těchto dnech tak divný – nevíte o tom 

nic, Morici?“
Moric Meister zkoumal cigaretu, která hořela v jantarové špičce 

mezi jeho prsty. „Johnny je mladý, má drahá – a nesmíte zapomínat, 
že měl velmi těžké časy.“
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„Já je měla také,“ řekla klidně. „Nemyslíte si snad, že pro mě nic 
neznamená, když opouštím Lenleyský dvůr?“ Hlas se jí na okamžik 
třásl, ale s rozhodností, kterou Alan dovedl stejně pochopit jako 
ocenit, se okamžitě opět usmála. „Stávám se hrozně patetickou. 
Nedám-li si velký pozor, rozpláču se na Alanově rameni. Pojďte, 
Alane, podíváme se, co zbylo z růžového sadu – možná, že až ho 
uvidíte v jeho nynějším stavu, budeme plakat společně.“
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4. kapitola

Johnny Lenley za nimi hleděl, dokud mu nezmizeli z dohledu. Jeho 
tvář byla bledá hněvem a jeho rty sebou škubaly.

„Co sem přivedlo to prase?“ zeptal se.
Moric Meister, který šel za ním přes trávník, na něho podivně pohlédl.
„Můj drahý Johnny, jste velmi mladý a velmi hrubý. Máte výchovu 

šlechtice, a přece se chováte jako sedlák.“
Johnny se k němu zuřivě obrátil.
„Co chcete, abych udělal? Abych mu srdečně potřásl rukou a vy-

slovil mu své hrozné potěšení, že navštívil Lenleyský dvůr? Ten 
chlap vstal z žumpy – jeho otec byl naším zahradníkem –“

Moric Meister ho přerušil s úsměškem zlomyslné jízlivosti:
„Jakým jste snobem, Johnny…! Nezáleželo by na tom snobství,“ 

pokračoval vážnějším tónem, „kdybyste se naučil skrývat své city.“
„Říkám, co si myslím,“ řekl Johnny krátce.
„To dělá i pes, když mu šlápnete na ocas,“ odpověděl Moric. „Vy 

blázne!“ zavrčel náhle s nečekanou zlomyslností. „Vy nepříčetný 
blázne! Při zmínce o darnleighských perlách byste se málem pro-
zradil! Uvědomil jste si, s kým mluvíte? Kdo vás při tom pravdě-
podobně pozoroval? Nejbystřejší detektiv z C. I. D.! Člověk, který 
chytil Herseye – pověsil Gosteina – rozbil Flachovu bandu!“

„Ničeho si nevšiml,“ odpověděl druhý umíněně. A pak, aby hovor 
obrátil ke svému prospěchu, změnil téma: „Dostal jste dnes ráno 
dopis. Bylo v něm něco o perlách? Jsou prodané?“

Zlost vymizela z advokátových očí. Byl opět naplněn svou ob-
vyklou přívětivostí.

„Představujete si, můj drahý hochu, že je možné prodat perly 
za patnáct tisíc liber během týdne? Jak si představujete celý ten 
obchod – že je mám dát do výkladní skříně u Christie?“
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Rty Johnnyho Lenleye se stáhly. Na okamžik mlčel. Když opět 
promluvil, ztratil jeho hlas něco ze své hádavé ostrosti.

„Bylo to divné, že byl Wembury při té věci – zdá se, že se vzdali 
naděje. Ovšem stará lady Darnleighová nemá žádné podezření –“

„Nebuďte si tím příliš jistý,“ varoval ho Meister. „Každý host 
v Park Lane z té noci je podezřelý. A vy víc než kdokoliv jiný, pro-
tože každý ví, že jste na mizině. A co víc, jeden z lokajů vás viděl jít 
vzhůru po hlavních schodech, zrovna než jste odešel.“

„Řekl jsem mu, že jsem si šel pro svůj kabát,“ bránil se Johnny 
Lenley a v jeho líci se objevil zmatený výraz. „Proč jste se před 
Wemburym zmiňoval, že jsem tam byl?“

Moric se zasmál.
„Protože to ví. Díval jsem se na něho, když jste mluvil. V jeho 

očích se přece objevil aspoň nejslabší záblesk, který mi to řekl. Nu, 
uklidním trochu vaši duši. Osoba, která je právě teď v největším 
podezření, je její nešťastný komorník. Nemyslete si, že už ta věc 
zhasla – to ne! Ať je to jakkoli, policie je teď příliš na nohou, 
abychom mohli pomýšlet na prodání perel, a musíme počkat na 
vhodnou příležitost, až budou moct být dopraveny do Antverp.“

Odhodil nedopalek tenké cigarety a vzal z kapsy u vesty malou 
zlatou schránku na cigarety, s nekonečnou péčí si vyhledal novou 
cigaretu a zapálil ji. Johnny ho pozoroval se závistí.

„Vy jste chladný ďábel. Uvědomujete si, že kdyby vyšla pravda 
o těch perlách najevo, znamenalo by to pro vás nucenou práci, Mo-
rici?“

Moric poslal do vzduchu kroužek dýmu.
„Určitě si uvědomuji, že by to znamenalo nucenou práci pro vás, 

můj milý příteli. Představuji si, že by bylo trochu obtížné usvědčit 
mě. Pokud jste se ráčil pro svou zábavu stát loupežným rytířem – 
nebo to byl Padujský hrabě? – zapomněl jsem na toho historického 
předchůdce – a pouštíte se do těchto Rafflesovských dobrodružství, 
je to jen váš vlastní pohřeb. Protože jsem znal vašeho otce a vás 
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jsem znal od dětství, přejímám trochu rizika. Snad se mi trochu líbí 
dobrodružnost té věci –“

„Žvásty!“ řekl Johnny Lenley hrubě. „Byl jste darebou od té doby, 
co umíte chodit. Znáte všechny zloděje v Londýně a dělal jste pře-
chovávače –“

„Nepoužívejte to slovo!“
Meisterův hluboký hlas náhle zostřel.
„Jak jsem vám právě řekl, jste hrubec. Copak jsem vás k té loupeži 

perel lady Darnleighové nutil já? Nasadil jsem vám já do hlavy, že 
je zlodějství výnosnější než práce a že při vašem vychování a pří-
stupu do nejlepších domů máte příležitosti, které se nedostávají – 
sprostšímu zloději?“

Toto slovo dráždilo Johnnyho Lenleyho právě tak jako advokáta 
„přechovávačství“.

„Ať je to, jak chce, jsme ve stejné kádi,“ řekl. „Nemůžete mě zra-
dit, aniž byste se sám zničil. Neříkám, že jste mě k něčemu navedl, 
ale pomáhal jste s náramnou radostí, Morici. Jednoho dne z vás 
udělám boháče.“

Tmavé, trnkové oko se k němu pomalu obrátilo. V každé jiné 
chvíli by toto ochranitelské tváření mladšího muže přivedlo Morice 
k zuřivosti. Teď byl jen podpíchnut.

„Můj mladý příteli,“ řekl, „máte příliš mnoho sebedůvěry. Lupič-
ství s násilím nebo bez násilí není tak prostou věcí, jak si představu-
jete. Myslíte si, že jste obratný –“

„Jsem trochu chytřejší než Wembury,“ přerušil ho Johnny spo-
kojeně.

Moric Meister ukryl úsměv.

Mary nevedla svého hosta do růžového sadu, ale do uvadající za-
hrady, kde bylo rozbité dláždění a rozbité sochy. Byla tam prasklá 
mramorová lavice nad tichým rybníčkem, kde rostly vodní lilie, 
a dovolila mu, aby pro ni oprášil místo, než usedla.
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„Alane, něco vám povím. Mluvím s Alanem Wemburym a ne s in-
spektorem Wemburym,“ varovala ho a Alan projevil své podivení.

„Cože…? Ovšem –“ zarazil se. Málem by ji oslovil pouhým jmé-
nem. „Neměl jsem nikdy odvahu oslovit vás prostě ‚Mary‘, ale – cítím 
se k tomu dost starý,“ řekl.

Toto skrývání za věk bylo zbabělou výmluvou, pomyslel si, ale 
aspoň to mělo úspěch. V jejím hlase zněla skutečná radost, když od-
pověděla: „Jsem tomu opravdu ráda. ‚Slečno Mary‘ by znělo hrozně 
neopravdově. U vás by to opravdu znělo málo přátelsky.“

„Co vás tedy trápí?“ zeptal se, když se posadil vedle ní.
Váhala jen vteřinu.
„Johnny,“ odpověděla. „O všem mluví tak podivně. Je to hrozné, že 

to musím říct, Alane, ale skoro se zdá, jako by zapomněl na rozdíl mezi 
správným a špatným, Někdy si myslím, že ty věci říká jen v duchu 
odporování a zvrácenosti. Jindy zase cítím, že to tak opravdu myslí. 
Mluví drsně o ubohém zemřelém otci – opravdu. Je pro mě obtížné 
odpouštět mu to. Ubohý tatínek byl velmi bezstarostný a výstřední, 
ale Johnnymu byl dobrým otcem – a mně také,“ řekla a hlas se jí zlomil.

„Co tím míníte, že Johnny mluví divně?“
Potřásla hlavou.
„Není to jenom to. Má mnoho podivných přátel. Měli jsme tu 

poslední týden člověka – jenom jsem ho viděla, nemluvila jsem 
s ním – jmenoval se Hackitt… Znáte ho?“

„Hackitt? Sam Hackitt?“ zvolal Wembury překvapeně. „Můj Bože, 
ano! Sam a já jsme staří známí.“

„Čím je?“ zeptala se.
„Je to lupič,“ zněla klidná odpověď. „Snad se o něho Johnny zají-

mal a snažil se –“
Opět potřásla hlavou.
„Ne, nebylo to proto.“ Hryzla si ret. „Johnny mi lhal. Řekl mi, že 

je to řemeslník, který odchází do Austrálie… Jste si jistý, že to byl 
váš Sam Hackitt?“
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Alan podal velmi živý, i když stručný popis malého zloděje.
„To je on,“ přikývla. „Určitě. A ovšem – já vím sama, že to byl – 

nepříjemný druh člověka. Alane, myslíte, že je Johnny zkažený? 
Myslíte si to?“

Nikdy nepomyslel na Johnnyho jako na možný předmět policejní 
pozornosti.

„Ovšemže ne.“
„Ale tihle jeho podivní přátelé…?“
Byla to příležitost, kterou nemohl pominout.
„Bojím se, Mary, že se setkáte s množstvím lidí podobných 

Hackittovi – a horších, než je Hackitt, který není zlou duší, může-li 
udržet své prsty v klidu.“

„Proč?“ zeptala se udiveně.
„Chcete se stát Meisterovou sekretářkou… Mary, chtěl bych, aby-

ste se jí nestala.“
Odsedla si o kousek, aby na něho lépe viděla.
„Proč, u všech všudy – Alane…? Ovšem, rozumím, co tím myslíte. 

Moric má velký počet klientů a já je jistě budu vídat – ale ti nepokazí 
moji mladou mysl.“

„Nebojím se jeho klientů,“ řekl Alan pokojně. „Ale bojím se – Mo-
rice Meistera.“

Zahleděla se na něho, jako by se náhle zbláznil.
„Bojíte se Morice?“ Mohla sotva věřit svým uším. „Proč? Moric je 

nejlepší člověk. Byl vtělenou vlídností k Johnnymu a ke mně – a my 
ho známe po celý náš život.“

„Já vás také znal po celý váš život, Mary,“ řekl Alan jemně, ale 
přerušila ho.

„Ale – řekněte mi proč?“ trvala na svém. „Co víte špatného o Mo-
ricovi?“

Když byl nyní postaven proti přímé otázce, ztratil pevnou půdu 
pod nohama.
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„Nevím nic proti němu,“ připustil otevřeně. „Vím jen, že ho Scot-
land Yard nemá rád.“

Zasmála se hlubokým, pobaveným smíchem.
„Protože se mu daří vytáhnout ty ubohé zločince z vězení? To je 

odborná žárlivost. Oh, Alane!“ škádlila ho. „To bych do vás neřekla.“
Nemohlo posloužit k ničemu dobrému, aby opakoval svoji vý-

strahu. V celé situaci byl záblesk útěchy. Měla-li pracovat pro Meis-
tera, bude žít v jeho okrsku. Řekl jí to.

„Bude to trochu hrozné po Lenleyově dvoru, že?“ Při této myš-
lence trochu protáhla tvář. „Znamená to, že rok či dva nebudu mít 
ani hosty, ani tance – Alane, umřu jako stará panna!“

„O tom pochybuji,“ usmál se. „Ale příležitost k setkání s vhodný-
mi mladými muži je v Deptfordu opravdu trochu vzdálená,“ řekl 
a oba se tomu zasmáli.
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5. kapitola

Moric Meister stál u střapatého konce tisového plotu a pozoroval 
je. Podivné, pomyslel si, že si dosud nikdy nevšiml krásy Mary Len-
leyové. Přiznával si, že byl potřebný patrný obdiv tohoto policisty, 
aby byl vzbuzen jeho zájem pro toto děvče, které v okamžitém 
pohnutí, jehož později litoval, slíbil zaměstnat. Poupě rozvíjející 
se v nádhernou květinu. Nepozorován na ni hleděl. Obrys její líce, 
držení její hlavy, štíhlá linie její postavy, když se obrátila, aby se 
přidružila k Alanu Wemburymu – pan Meister bezděky navlhčil vy-
schlé rty. Podivné, že dosud nikdy nepomyslel na Mary Lenleyovou 
v tomto smyslu. A přece…

Měl rád plavovlasé ženy. Gwenda Miltonová byla blondýnka 
s krátce ostříhanou, zlatou hlavou. Hloupé děvče, které se na-
konec stalo opravdu nudným. A z otravné nudnosti se vyvinula 
v chmurnou tragédii. Moric se zachvěl, když si vzpomněl na ten 
šedý den v koronerově úřadu, kde byl jako svědek – a lhal, lhal, lhal.

Mary obrátila hlavu, zahlédla ho a pokynula mu. Moric šel po-
malu k nim.

„Kde je Johnny?“ zeptala se.
„Johnny se právě teď hněvá. Neptejte se mě proč, protože to nevím.“
Jak divuplnou pleť měla! Bez poskvrny, bez nejmenší vady. A její 

tmavě šedé oči – s těmi dlouhými řasami – jak obdivuhodné! A on 
ji znal po celý její život a žil s ní celý týden pod jednou střechou, 
a nevšiml si těchto předností!

„Vyrušuji z důvěrného hovoru?“ zeptal se.
Potřásla hlavou, ale nepřesvědčila ho docela. Divil se, o čem ti 

dva asi hovořili. Řekla Alanu Wemburymu, že půjde do Deptfordu? 
Jistě mu to dříve či později řekne. A mohlo být výhodnější, bude-li 
ho informovat jako první.
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„Víte, že mi slečna Lenleyová prokáže čest a stane se mojí se-
kretářkou?“

„Slyšel jsem o tom,“ odpověděl Alan a pohlédl advokátovi do 
očí. „Řekl jsem slečně Lenleyové –“ mluvil s rozvahou, každé slovo 
dostalo svou plnou váhu, „že bude žít v mém okrsku – a jakoby pod 
mým otcovským dohledem.“

Byla v tom výstraha i hrozba. Meister byl příliš chytrý, než aby 
přehlédl jedno nebo druhé. Alan Wembury se učinil dívčiným 
ochráncem. To bylo za jiných okolností spíše zábavné. Ještě před 
hodinou by pohlížel na Wemburyovo ochranitelství jako na po-
dařený žert. Ale teď…

Hleděl na Mary a jeho tepna se rozbušila.
„Jak zajímavé!“ Jeho hlas trochu chraptěl a odkašlal si. „Jak hroz-

ně zajímavé! A je tato povinnost částí policejního zákona?“
V jeho hlase zněl slabounký náznak pošklebku, který Alanovi 

neušel.
„Povinnosti policisty,“ odpověděl klidně, „jsou velmi dobře vy-

jádřeny nápisem nad soudní budovou.“
„A jak zní ten nápis?“ zeptal se Meister. „Nevšímal jsem si ho.“
„Chraň děti chudých a trestej ty, kdož činí křivdu,“ citoval Alan.
„Ušlechtilé heslo,“ řekl Moric. „Myslím, že to je pro mě.“
Šel rychle naproti telegrafnímu poslíčkovi, který se objevil na 

konci zahrady.
„Je na vás Moric mrzutý?“ zeptala se Mary.
Alan se zasmál.
„Každý se na mě dříve či později rozmrzí. Bojím se, že jsou moje 

společenské způsoby velmi žalostné.“
Pohladila ruku, která spočívala vedle její ruky na kamenné lavici.
„Alane,“ řekla napůl rozmarně, napůl vážně, „myslím, že se na 

vás nebudu nikdy zlobit. Jste nejroztomilejší muž, kterého znám.“
Na okamžik se jejich ruce setkaly v dlouhém, vřelém stisku – a pak 

viděli Morice, který se vracel s neotevřeným telegramem v ruce.



– 28 –

„Pro vás,“ řekl vesele. „To je báječné, být tak důležitou osobou, že 
nemůžete opustit úřad ani na pět minut, aby pro vás netelegrafova-
li. Jaký hrůzný čin byl spáchán v Londýně za vaší nepřítomnosti?“

Alan vzal telegram se zachvěním.
„Pro mě?“
Neočekával žádné zprávy. Měl velmi málo osobních přátel a bylo 

velmi nepravděpodobné, že by chtěl hlavní stan zkrátit jeho dovo-
lenou.

Roztrhl obálku a vyňal telegram. Četl:

Velmi naléhavé. Vraťte se ihned a hlaste se u Scotland Yardu. 
Buďte připraven převzít svůj okrsek zítra ráno. Australská 
policie hlásí: Maska opustil Sydney před čtyřmi měsíci a má se 
za to, že je v tuto chvíli v Londýně.

Walford

Alan vzhlédl od telegramu k příjemné staré zahradě a od zahra-
dy k dívce, která k němu obrátila úzkostnou tvář.

„Něco není v pořádku?“ zeptala se.
Zavrtěl zvolna hlavou.
Maska byl v Anglii!
Jeho nervy se při této myšlence napjaly. Henry Arthur Milton, 

nelítostný zabíječ svých nepřátel – obratný, odhodlaný, bez bázně…
Mysl Alana Wemburyho se vrátila do Scotland Yardu a do ná-

čelníkovy kanceláře. Gwenda Miltonová – mrtvá – utopená – se-
bevražda…

Hrál Moric Meister úlohu při vytvoření onoho zoufalství, které 
poslalo její mladou duši bez výzvy k božímu soudu? Běda Morici 
Meisterovi, je-li tomu tak!
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6. kapitola

Maska byl v Londýně!
Alan Wembury pocítil záchvěv pokaždé, když se mu tato myš-

lenka vrátila v době zpáteční cesty do Londýna.
Byl to záchvěv, který se dostavuje lovci při prvním štěknutí psa, 

ve chvíli, když zahlédne první pohyb lidožravého tygra.
Dobře pojmenovali Masku, který se převlékal tak často, že poli-

cejní hlavní stan nebyl nikdy schopen podat svým podřízeným jeho 
popis. Mistr převleku, nelítostný nepřítel, který bez milosti zabil 
lidi, kteří si zasloužili jeho nenávist.

Sám Wembury nepociťoval ani strach, ani nenávist k člověku, 
kterého měl uštvat. Cítil jenom chladné, nevzrušené, oceňující po-
chopení pro nebezpečí této úlohy. Jedna věc byla jistá: Maska půjde 
do místa, kde čekalo sto závor a skrýší, aby ho přijaly.

Do Deptfordu?
Alan Wembury vyrazil malý vzdech rozmrzení. Mary Lenleyová 

přijde také do Deptfordu – do Meisterova domu – a Maska se mohl 
vrátit do Anglie s jediným cílem: aby zničil Morice Meistera. Nebez-
pečí pro Meistera nevyhnutelně znamenalo i nebezpečí pro Mary 
Lenleyovou. Toto vědomí ubíralo trochu sluneční záře jarnímu nebi 
a činilo chmurné průčelí Scotland Yardu o něco ponuřejší.

I kdyby byli všichni vrahové světa na svobodě, Scotland Yard 
zachovával svůj klid.

Alan přišel k pokoji plukovníka Walforda a nalezl zástupce ná-
čelníka pohříženého do podrobností drobné loupeže.

„Dostal jste můj telegram?“ řekl Walford, když vzhlédl k vstupu-
jícímu Alanovi. „Je mi hrozně líto, že jsem musel přerušit vaši dovo-
lenou. Potřebuji vás, abyste šel ihned dolů do Deptfordu, podnikl 
ihned útok a obeznámil se se svým novým okrskem.“
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„Maska se vrátil, pane?“
Walford přisvědčil.
„Proč se vrátil a kde je – to nevím. Ve skutečnosti o něm nemáme 

přímé zprávy a jen se domýšlíme, že se vrátil.“
„Ale myslel jsem –“
Walford vzal z košíčku na stole kabelogram.
„Maska má ženu. Ví o tom málo lidí,“ řekl. „Oženil se s ní asi 

před dvěma lety v Kanadě. Po jeho zmizení opustila tyto končiny 
a byla vystopována v Austrálii. To mohlo znamenat jen jednu věc: 
že byl Maska v Austrálii. Teď opustila Austrálii právě tak rychle jako 
předtím Anglii. Přijede do Anglie zítra ráno.“

Alan zvolna kývl.
„Chápu. To znamená, že Maska je buď už v Anglii, anebo sem 

jede.“
„Neřekl jste o tom nikomu?“ zeptal se náčelník. „Zapomněl jsem 

vás varovat. Meister byl v Lenleyho dvoře, říkáte? Neřekl jste mu to?“
„Ne, pane,“ odpověděl Alan, svíraje rty. „Myslel jsem si, že je to 

skoro škoda, že jsem mu to nemohl říct – rád bych na něm viděl 
účinky té zprávy.“

Alan byl schopen chápat, jak by zpráva o návratu Masky po-
bouřila whitechapelské holubníky, ale byl úplně nepřipraven na 
neobyčejně vážný způsob, jak plukovník Walford přijímal tuto věc.

„Řeknu vám otevřeně, Wembury, že bych mnohem raději zaují-
mal místo v penzijním seznamu než na této židli ve Scotland Yardu, 
bude-li tato novina uveřejněna.“

Alan na něho pohlédl s údivem. Zástupce náčelníka byl smrtelně 
vážný.

„Maska je oblíbeným koníčkem pro Londýňany,“ vysvětloval plu-
kovník Walford. „A pouhá zmínka o možnosti, že by se vrátil do Ang-
lie, by úplně stačila, aby mi poslala na krk všechny novinářské chrty 
z Fleet Street. Nezapomínejte, Wembury, že je to zabiják a že nezná 
ani bázeň, ani ocenění pro nebezpečí. Způsobil, že bylo zavíráno 
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více závor než kvůli kterémukoli zločinci našeho seznamu. Zpráva, 
že je takový člověk na svobodě – a dokonce v Londýně – vzbudí 
takový vítr, že bych se mu i já sám raději vyhnul.“

„Myslíte si, že to bude úkol nad mé síly, že?“ usmál se Alan.
„Ne.“ K Alanovu překvapení to znělo zcela vážně. „Vkládám do 

vás velké naděje – a také do doktora Lomonda. Mimochodem, znáte 
se už s doktorem Lomondem?“

Alan na něho hleděl v údivu.
„Ne, pane. Kdo je to?“
Plukovník Walford sáhl po knize ležící na stole.
„Je to jeden z mála detektivů-amatérů, kteří na mě učinili dojem,“ 

odpověděl. „Před čtrnácti lety napsal jedinou knihu o zločincích, 
která stojí za studium. Byl léta v Indii a Tibetu a myslím, že státní 
podsekretář byl šťastný, když se mu podařilo doktora přemluvit, 
aby přijal to místo.“

„Jaké místo, pane?“
„Policejního lékaře v divizi ‚R‘ – opravdu, ve vaší nové divizi,“ 

odpověděl Walford. „Oba se seznámíte s Deptfordem současně.“
Alan Wembury obracel stránky knihy.
„Je to jistě velký muž, když si troufá přijmout takové neklidné 

místo,“ řekl a Walford se zasmál.
„Strávil celý život prováděním neklidných věcí. Chtěl byste se 

s ním setkat? V této chvíli je u hlavního komisaře.“ Stiskl zvonek 
a udělil rozkazy sluhovi, který vstoupil. „Lomond je trochu origi-
nální – hrozně skotský, trochu cynický a více než trochu čtverácký,“ 
poznamenal Walford.

„Chce nám snad pomoct chytit Masku?“ usmál se Alan a byl 
překvapen, když viděl Walfordovo přikývnutí. „Mám ten pocit,“ od-
pověděl zástupce náčelníka. Dveře se v tomto okamžiku otevřely 
a dovnitř se vsunula vysoká, shrbená postava.

Alan odhadl jeho věk tak něco přes padesát. Měl šedé vlasy, malý 
knírek visící přes ústa a dvě mžourající modré oči, které tančily 
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v dobré náladě, hledíce vesele na Alana. Jeho šaty z pevného sukna 
byly špatně střižené, jeho klobouk s vysokým dýnkem patřil do 
sedmdesátých let.

„Chtěl jsem vás seznámit s inspektorem Wemburym, který 
povede vaši divizi,“ řekl Walford a Wemburyova ruka byla drcena 
v doktorově mohutném stisku.

„Máte v Deptfordu nějaké zajímavé exempláře, inspektore? Rád 
bych zase jednou měřil pěkné hlavy.“ Alanův úsměv se rozšířil.

„Znám Deptford právě tak málo jako vy – byl jsem tam naposledy 
před válkou,“ řekl.

Doktor se poškrábal na bradě, upíraje své bystré oči na mladšího 
muže.

„Myslím, že nebudou tak zajímaví jako Lolové. Člověče, to je 
divuplné plemeno, s krátkolebými hlavami, s podivným vývinem 
pravé skráně.“

Mluvil rychle a nadšeně, když byl u svého oblíbeného předmětu.
Alan využil příležitosti, když doktor vykládal svůj názor o pů-

vodu nějakého tajemného tibetského kmene, a tiše se vykradl 
z pokoje. Neměl náladu pro lidoznalství.

O hodinu později, když opouštěl Scotland Yard, potkal Walforda, 
který vyšel ze své kanceláře, a šel s ním po nábřeží.

„Ano, zbavil jsem se doktora,“ usmíval se plukovník. „Je příliš na-
daný, aby byl nudný, ale způsobil mi bolení hlavy.“ A pak náhle řekl: 
„Předáte ten případ s perlami Burtonovi – myslím darnleighské 
perly. Nemáte nové stopy?“

„Ne, pane,“ odpověděl Alan. Téměř zapomněl, že byl v jeho rukou 
nějaký takový případ.

Zástupce náčelníka se ušklíbl.
„Myslel jsem na to, když jste odešel, jaká je to podivná shoda, že 

jdete do Lenleyského dvora. Mladý Lenley byl, jak se zdá, v domě 
lady Darnleighové v době té loupeže.“ A když viděl pohled, který 
zahrál v líci jeho podřízeného, rychle pokračoval: „Nechci říct, že 
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by o tom něco věděl, ovšem, ale byla to shoda náhod. Přál bych si, 
abychom toto malé tajemství mohli objasnit. Lady Darnleighová má 
ve Whitehallu mnohem více přátel, než je mi milé, a já dostávám 
každý druhý den dopis od státního tajemníka s dotazem po nej-
novějších zprávách.“

Alan Wembury odcházel svou cestou s neklidnou myslí. Věděl, že 
Johnny byl v tom domě v noci, kdy se stala loupež, ale nikdy by ho 
nenapadlo spojovat „pánova syna“ s tajemným zmizením perel lady 
Darnleighové. Nebyl důvod, proč by to měl dělat, řekl si umíněně. 
Ale kráčeje po Westminsterském mostě, probíral v mysli znovu 
a znovu svůj příliš krátký rozhovor s Mary.

Jak byla krásná! A jak nepřístupná! Pokoušel se myslet jenom na 
ni, ale proti jeho vůli se přes růžovou vidinu jeho snů plížil temný 
stín – Johnny Lenley…

Proč by měl, u všech všudy, právě on… A přece – Lenleyovi byli na 
mizině… Mary si dělala starosti kvůli Johnnyho zvláštní společnosti. 
Oh ano, Johnny „vydělal peníze“ – řekla mu Mary s trochou hrdosti. 
Ale jak?

„Nesmysl!“ řekl si Alan, když se mu do mysli vetřela ošklivá myš-
lenka. „Hlouposti!“

Nápad byl příliš nesmyslný, než aby se jím zabýval rozumný člověk.
Následující den předal všechny doklady k tomuto případu in-

spektorovi Burtonovi a vyšel ze Scotland Yardu skoro s pocitem 
úlevy. Bylo to, jako by setřásl ošklivý stín, který zastíral jas dne.

Týden, který následoval, byl pro Alana Wemburyho plný chvatné 
činnosti. Znal jen velmi málo Deptford a jeho pozoruhodnosti. Še-
dovlasého skotského doktora uviděl jen tu a tam na minutku – chyt-
rého starého muže s usmívajícíma se očima a se zásobou suchého 
skotského humoru – ale oba muži byli příliš zaměstnaní svými 
novými úkoly, než aby mohli hovořit o čemkoli – ani o Masce ne.

Mary nepsala, jak čekal, že udělá, a nevěděl, že je už v jeho 
okrsku. Až jednoho dne, když kráčel po lewishamské silnici, viděl 
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někoho, jak mu kyne z drožky. Obrátil se a uviděl Mary. Požádal 
jednoho ze svých podřízených, aby zjistil, kde Johnny a dívka bydlí, 
a s trochou obtíží je nalezl v moderním čtyřhranu činžovního domu 
poblíž malpasské cesty, v domě obývaném lepšími řemeslníky. Jaký 
to tragický protiklad proti prostrannému Lenleyskému dvoru! 
Jenom jeho vrozený smysl ohleduplnosti mu zabránil, aby ji navští-
vil, a aspoň jedna osoba jistě měla z této jeho zdrženlivosti radost.
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7. kapitola

„Dnes ráno jsem viděl tvého čmuchala,“ řekl Johnny posměšně. 
Vrátil se v poledne a byl přívětivější, než jak si jej Mary v poslední 
době pamatovala.

Pohlédla na něho a otevřela oči.
„Mého čmuchala?“ opakovala.
„Wemburyho,“ vysvětloval Johnny. „My těm chlapíkům říkáme 

‚čadilové‘ – a opravdu, tenhle čadí pořádně!“ smál se. „Vidím, že se 
chceš zeptat, co je to ‚čadil‘. To je zlodějský výraz pro detektivy.“

Viděl, že se jí mění výraz v tváři. Vrtěl sebou podrážděně na židli.
„My jim říkáme?“ opakovala. „Chceš snad říct: oni jim říkají, Johnny.“
Byl pobaven a usedl vesele ke stolu.
„Jaký se z tebe stává malý brusič jazyka, Mary,“ řekl. „My, nebo 

oni – co na tom záleží? V srdci jsme všichni zloději – obchodník na 
burze, dělník v továrně – samý zloděj!“

Velmi moudře neodpírala tomuto výstřednímu zevšeobecňování.
„Kde jsi viděl Alana?“
„Proč ho, u čerta, nazýváš křestním jménem?“ vybuchl Johnny. 

„Ten člověk je policajt a ty děláš, jako by to byl gentleman!“
Mary se usmála. Nakrájela bochníček chleba na čtyři díly a polo-

žila je na talíř.
„Muž, který žije na druhé straně naší předsíně, je klempíř a lidé 

nad námi žijí z výdělku železničního hlídače. Je jich šest, Johnny – 
čtyři z nich jsou děvčata.“

Vrtěl sebou podrážděně na židli.
„Tomu říkám ‚přehánět věci‘. Jsme tu jen na dočasnou výpomoc. Ne-

myslíš si snad, že budu spokojený, abych žil v téhle zatuchlé díře po celý 
svůj život? Jednoho krásného dne si koupím Lenleyský dvůr nazpátek.“

„Z čeho?“ zeptala se náhle.
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„Z peněz, které vydělám,“ odsekl a vrátil se ke svému předmětu. 
„Ať je to, jak chce, Wembury není z chlapíků, které bych chtěl, abys 
znala,“ řekl. „Mluvil jsem o něm dnes ráno s Moricem – a ten sou-
hlasí, že je to známost, kterou bychom měli pustit.“

„Opravdu?“ Maryin hlas zněl chladně. „A Moric si to myslí také – 
to je zábavné!“ Pohlédl na ni podezřívavě.

„Nevidím v tom nic zábavného,“ bručel. „Ovšem – přece, Mary – 
nemůžeme znát –“

Stála proti němu na druhé straně stolu s rukama opřenýma 
o hlazenou desku.

„Rozhodla jsem se, že budu znát Alana Wemburyho i nadále,“ 
řekla s pevným klidem. „Je mi líto, jestliže s tím Moric nesouhlasí, 
anebo pokud se ti zdá, že jsem příliš obyčejná. Ale Alan se mi líbí –“

„Můj sluha se mi také líbil, ale vyhnal jsem ho,“ vybuchl Johnny 
podrážděně. Potřásla hlavou.

„Alan Wembury není tvým sluhou. Můžeš si myslet, že mám 
zvrhlý vkus, ale Alan plně odpovídá mé představě o gentlemanovi,“ 
řekla pokojně. „A člověk nemůže znát dostatečný počet gentlemanů.“

Už chtěl odpovědět něco ostrého, ale přemohl se a pro tuto chvíli 
toho nechal.

Příští den měla Mary Lenleyová začít svůj nový život. Toto po-
myšlení jí bralo trochu dechu. Když Moric poprvé navrhl, aby se 
stala jeho sekretářkou, příznivě se jí to dotklo. Ale jak se čas blížil, 
dostávala z toho den ze dne větší strach. Plán byl plný nejasně ne-
milých možností a ona nemohla porozumět, proč na ni tento dříve 
příjemný záměr nyní působí tak podivně.

Johnny nebyl dosud vzhůru, když už byla toho rána připravena 
k odchodu. A když jej zavolala, přišel ještě ospalý ze své ložnice.

„Tak ty se jdeš stát jednou z příslušnic pracující třídy,“ řekl sko-
ro přívětivě. „Bude to skoro zábavné. Nenechal bych tě vůbec jít, 
jenomže…“

„Jenomže?“ povzbudila ho a čekala.
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Johnnyho ochota svolit, aby přijala zaměstnání u Morice, pro ni 
byla zdrojem podivu, když myslela na jeho zvláštní povahu. „Budu 
poblíž a budu na tebe dohlížet,“ řekl v dobrém rozmaru. Několik 
minut poté chvátala dolů po kroutivé cestě z Jirchářského vršku 
do okolí, jehož špinavost ji lekala. Flanderská čtvrť se co do špíny 
a šerednosti vyrovnala málo místem, ale dům pana Meistera se od 
svého okolí lišil zcela neočekávaně.

Stál vzadu opodál od chodníku ulice, obklopen vysokou zdí, 
která byla proražena černými dveřmi vedoucími do malého dvora, 
za nímž byl miniaturní Georgijský zámek, kde měl advokát nejen 
svůj byt, ale i kancelář.

Stará žena ji vedla nahoru po schodech. Otevřela těžké, ozdobné 
dveře a uvedla ji do pokoje, který měla velmi dobře poznat. Veliký, 
dřevem obložený pokoj s Adamovskou výzdobou – dříve to byl ná-
vštěvní pokoj bohatého obchodníka z City, v době, kdy tito pánové byd-
lívali v těchto domech, kde dnes chudina a zločinci peleší jako krysy.

Místnost měla jakýsi nádech ošumělosti, a přece byla dost veselá. 
Zdi byly ověšeny obrazy, které nebylo těžké poznat jako díla sku-
tečných mistrů. Ale kus nábytku, který ji zajímal nejvíce, bylo velké 
piano stojící v jakémsi prostorném přístěnku. Pohlédla v údivu na 
nástroj a pak se obrátila ke staré ženě.

„Hraje na tom pan Meister?“
„On?“ řekla stará paní s kdákavým smíchem. „To bych řekla, že 

hraje.“
Z tohoto pokoje vedl malý předpokoj bez dveří, který byl patrně 

používán jako kancelář, protože tam stály skříně u zdi a malý stolek, 
na němž byl přikrytý psací stroj.

Sotva se rozhlédla, otevřely se dveře a rychle k ní přicházel Moric 
Meister, čilý a úsměvný. Přikročil k ní a uchopil obě její ruce do svých.

„Má drahá Mary,“ řekl, „to je roztomilé.“
Jeho nadšení ji bavilo.
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„To není společenská návštěva, Morici,“ odpověděla. „Přišla jsem 
pracovat.“

Vytáhla ruce z jeho rukou. Copak byli opravdu vždy v takovémto 
srdečném poměru? divila se. Byla trochu zaražena a v rozpacích. 
Pokoušela si uvědomit přesný poměr, v němž stál Moric Meister 
k jejich rodině. Znal ji od doby, kdy byla dítětem, to je pravda. Bylo 
to od ní hloupé, že se mrzela pro tuto jemnou něžnost jeho uvítání.

„Má drahá Mary, je tu dost práce – důkazy, průkazy, listiny –“ hleděl 
neurčitě okolo, jako by hledal nějaké povzbuzení pro svoji obraznost.

A po celou chvíli, co se tak rozhlížel, přemýšlel, co jí asi najde, 
aby ji zaměstnal.

„Umíte psát na stroji?“ zeptal se.
Očekával zápornou odpověď a byl udiven, když přisvědčila.
„Měla jsem psací stroj, když mi bylo dvanáct let,“ usmívala se, 

„otec mi jej dal, abych se s ním bavila.“
To bylo vysvobození z okamžitých rozpaků. Moric si nikdy nepřál 

a nikdy nečekal, že bude jeho nabídka zaměstnání vážně přijata – 
nikdy, dokud ji neuviděl v Lenleyském dvoře a neuvědomil si, že 
neobratné dítě, které znal, se zatím tak nádherně vyvinulo.

„Dám vám k opsání soudní rozhodnutí,“ řekl a zimničně hledal 
mezi papíry na svém stole. Trvalo notně dlouho, než narazil na dosta-
tečně nezávadnou listinu, aby ji mohla přečíst. Klientela Morice Meis-
tera byla totiž velmi zvláštní a on, který se celý život řídil zásadou, že 
pravice nemá vědět, co dělá levice, měl trochu potíže, než se přiměl 
k nutnosti, aby jí vydal ke čtení něco ze své pochybné korespondence. 
A nepodal jí papír, dokud si ho celý pozorně nepřečetl.

„Dobrá, Mary – co si o tom všem myslíte?“ zeptal se. „A, prosím, 
posaďte se, má drahá!“

„Co si o tom všem myslím? O tomto místu…? Žijete v hrozném 
sousedství, Morici.“

„Já jsem to sousedství nevytvořil. Nalezl jsem je tak, jak je,“ od-
pověděl se smíchem. „Budete tady šťastná, Mary?“ Přikývla.
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„Myslím, že ano. Je tak pěkné pracovat pro někoho, koho jsme 
znali tak dlouho – a Johnny bude blízko. Řekl mi, že ho budu velmi 
často vídat.“

Jenom na vteřinu se jeho těžká víčka přivřela.
„Oh,“ řekl Moric Meister a hleděl mimo ni. „Řekl, že ho budete 

často vídat, eh? Snad v pracovních hodinách?“ Nevšimla si posměš-
ku v jeho hlase.

„Nevím, jaké jsou vaše pracovní hodiny, ale je přece pěkné, 
že mám Johnnyho, ne?“ zeptala se. „Opravdu na tom nezáleží, že 
pracuji pro vás, protože vy jste tak vlídný a znal jste mě tak dlouho, 
ale bylo by to dost strašné, když má děvče pracovat pro někoho, 
koho nezná, a nemá žádného bratra, který by na ni čekal u dveří, 
až půjde domů.“

Nespustil z ní oči. Byla ještě hezčí, než si myslel. Její typ měl ten 
zvláštní ráz krásy a něžné milosti, který na něho tak velice působil. 
Tmavší než Gwenda Miltonová, ale jemnější. Za těmito jejíma jasný-
ma očima byla duše a mysl. Skrytá, zatím neprobuzená vášnivost. 
Dosud neroznícený spící oheň.

Cítil, že se pod jeho upřeným pohledem stává neklidnou, a pro-
tože to postřehl rychle, byl ještě hbitější, aby rozptýlil mráček po-
dezření, který se mohl snadno zhustit v mrak.

„Měl bych vám raději ukázat dům,“ řekl rychle a provedl ji po 
starobylém domě.

Před jedněmi dveřmi hořejšího poschodí na chvíli zaváhal – a pak 
s trochou námahy vytáhl klíč, vsunul jej do zámku a otevřel dveře 
dokořán.

Hledíc mimo něj, uviděla Mary pokoj, jaký by si nepředstavovala, 
že najde v tomto spíše ošumělém starém domě. Přes prach spočí-
vající na všem to byl krásný pokoj, vybavený s přepychem, který ji 
udivoval. Vypadalo to jako obytný pokoj s lůžkem, rozdělený na dva 
těžkými plyšovými záclonami, které byly nyní staženy. Podlahu kryl 
tlustý koberec a na zdech viselo několik pěkně vybraných obrazů. 
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Starý francouzský nábytek, stříbrné svícny na stěnách a všechno 
kování a všechny kliky hovořily o hýřivé nákladnosti.

„Jak hezoučký pokoj!“ zvolala se zatajeným dechem. 
„Ano – miloučký.“
Hleděl zamyšleně do hnízda, které kdysi znalo Gwendu Milto-

novou – ve dnech, než na ni dolehla její tragédie.
„Lepší než malpasský činžák, co, Mary?“ Z jeho tváře zmizel 

úšklebek a byl to opět on, usměvavý a dvorný. „Trochu úklidu, tro-
chu oprášit – a je to pokojík pro princeznu… Opravdu, má drahá, 
dám vám ho plně k dispozici.“

„Mně?“ Zahleděla se na něho. „Co je to za nesmysl, Morici? Já žiju 
s Johnnym a nemohla bych tady v žádném případě zůstat.“

Pokrčil rameny.
„Johnny? Ano. Ale můžete se některou noc zdržet – anebo může 

být Johnny někde pryč. Nebylo by mi milé pomyšlení, že jste v tom 
ubohém činžáku sama.“

Zavřel, zamkl dveře a šel za ní dolů po schodech.
„Nu, je to vaše věc,“ řekl lehce. „Tady je pokoj, kdybyste ho někdy 

potřebovala.“
Neodpověděla už, protože její mysl byla čile zaměstnána. Byla si jistá, 

že už v tomto pokoji někdo žil. Žila tam žena – nebyl to mužský pokoj. 
Mary pocítila trochu nevolnosti. O Morici Meisterovi a jeho soukromém 
životě vlastně vůbec nic nevěděla. Nejasně si vzpomínala, že Johnny 
zavadil o jakousi aféru, kterou Meister měl, ale tehdy nebyla zvědavá.

Gwenda Miltonová!
Vzpomněla si na toto jméno a trhlo to v ní. Gwenda Miltonová – 

sestra zločince. Zachvěla se, když její mysl zalétla zpět do toho 
skvělého pokoje, obydleného duchem mrtvé milenky, a měla vidinu 
bledé tváře, napjaté smrtelným zápasem, která na ni hleděla, jak 
seděla u svého psacího stroje. Se zachvěním se ohlédla, ale pokoj 
byl prázdný a odkudsi nedaleko bylo slyšet mužský hlas, tiše pro-
zpěvující populární popěvek. Moric Meister na duchy nevěřil.
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8. kapitola

Odpoledne toho dne, kdy Mary Lenleyová odešla poprvé do Meis-
terova domu, přistál Olympic v docích v Southamptonu. Oba scot-
landyardští muži, kteří loď provázeli z Cherbourgu a kteří provedli 
velmi pečlivou obhlídku cestujících, byli první, kdo vystoupili 
z paluby a zaujali postavení u paty přístavního můstku. Museli če-
kat dlouho, než byla skončena prohlídka cestovních pasů, ale pak 
začali cestující proudit dolů na nábřeží.

Tu jeden z detektivů zahlédl tvář, kterou na lodi neviděl. Muž 
střední výšky, spíše štíhlý, s malým hrotitým vousem a černým 
knírem se objevil u boku lodi a pomalu sestupoval dolů.

Oba detektivové si vyměnili pohledy, a když cestující došel na 
nábřeží, přistoupil jeden z nich k němu se slovy: „Promiňte, pane, 
neviděl jsem vás na lodi.“

Vteřinu si vousatý muž detektiva chladně prohlížel.
„Činíte mě snad odpovědným za svoji slepotu?“ zeptal se pak 

ostře.
Hledali bankovního lupiče, který přeplul z New Yorku, a nechtěli 

si dovolit neopatrnost.
„Mohu vidět váš cestovní pas?“
Vousatý muž zaváhal, pak vsunul ruku do své vnitřní náprsní 

kapsy, ale nevytáhl pas, nýbrž koženou tobolku, ze které vyňal 
lístek. Detektiv jej vzal do ruky a četl: Ústřední inspektor Bliss, C. I. D., 
Scotland Yard. Přidělen washingtonskému vyslanectví.

„Prosím za prominutí, pane.“
Detektiv vsunul lístek zpět do cizincovy ruky a jeho chování se 

změnilo.
„Nepoznal jsem vás, pane Blissi. Nenosil jste vousy, když jste 

opouštěl Yard.“
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Bliss přijal lístek, vsunul jej do tobolky a pak spolu s ní do kabá-
tu – to všechno velmi pomalu a rozvážně.

„Koho vyhlížíte?“ zeptal se drsně.
Druhý detektiv podal krátké vysvětlení.
„Není na lodi, to vám můžu říct,“ řekl Bliss a s pokývnutím se 

začal vzdalovat.
Nedonesl své zavazadlo k celní prohlídce, ale postavil si ho k no-

hám a stál u zdi celnice a hleděl na vystupující cestující. Pak uviděl 
dívku, kterou vyhlížel.

Štíhlá, útlá, živá, nesmírně schopná, úplně a naprosto bez bázně – 
takový byl první dojem, kterým působila na inspektora Blisse. Neměl 
nikdy důvod, aby změnil tento svůj první úsudek. Její olivová pleť 
byla bez poskvrny, tmavé oči pod delikátně namalovaným obočím 
byly skoro drze smělé, vědomé a vědoucí. Bylo to děvče, s nímž 
nebylo radno zahrávat si a které nebylo možné klamat. Znamenitý 
plod modernosti. Nákladně a snad trochu příliš dobře oblečena. Jedna 
z jejích hezkých ruček se třpytila diamanty. Dva veliké kameny zářily 
na lalůčcích jejích růžových uší. Jak šustila kolem něho, vnikla do cit-
livých nozder pana Blisse prchavá vůně jakési voňavky, kterou neznal.

Vstoupila na loď v Cherbourgu a byla to, jak si myslel, podivuhodná 
náhoda, že spolu cestovali do Anglie na téže lodi a že ho přitom nepo-
znala. Šel za ní do celnice a díval se, jak prošla mezi kupami zavaza-
del pod ukazatel „M“. Jeho vlastní celní prohlídka byla velmi rychle 
odbyta. Podal svůj kufřík nosiči a nařídil mu, aby mu nalezl sedadlo 
v čekajícím vlaku, a pak šel pomalu k místu, kde děvče – nyní ukryto 
v zástupu cestujících – ukazovalo svá zavazadla celnímu dozorci.

Jako by si byla vědoma jeho pohledu, dvakrát se ohlédla přes 
rameno, přičemž se jejich zraky setkaly. Uviděl v jejích očích pohled 
rozmýšlení – nebo to byl strach?

Když se opět odvrátila, přiblížil se ještě více, tak blízko, že když 
se ohlédla, zírala mu téměř do tváře.

„Paní Miltonová, tuším,“ řekl Bliss.
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Opět týž pohled. Byl to strach, o tom se nedalo pochybovat.
„Zajisté. Je to moje jméno,“ řekla zvolna. Měla jemný, vzdělaný 

přízvuk osoby vychované v jižních Spojených státech. „Ale vy jste 
svou znalostí proti mně opravdu ve výhodě.“

„Moje jméno je Bliss. Ústřední inspektor ze Scotland Yardu,“ 
odpověděl.

Patrně pro ni jméno nemělo význam, ale když odhalil své povo-
lání, viděl, že barva na okamžik opustila její líce, aby zase okamžitě 
vlétla zpět.

„Není to zajímavé?“ řekla živě. „A co můžu udělat pro – ústřední-
ho inspektora Blisse ze Scotland Yardu?“

Každé slovo bylo jako výstřel z pistole. Nebylo pochybnosti o je-
jím nepřátelství.

„Byl bych velmi rád, kdybych mohl vidět váš cestovní pas.“
Beze slova jej vyňala z malé ruční tobolky a podala mu jej. Zručně 

obracel listy a zkoumal přístavní razítka.
„Byla jste nedávno v Anglii?“
„Ovšem, byla,“ řekla s úsměvem. „Byla jsem tu minulý týden. Mu-

sela jsem kvůli něčemu do Paříže. Odtamtud jsem udělala cestu via 
Cherbourg – cítila jsem opravdový stesk po tom, abych zase slyšela 
americký hovor.“

Hleděla na něho ostře, spíše zkoumavě než ustrašeně.
„Bliss?“ řekla zamyšleně. „Nemohu vás nikam zařadit, a přece 

mám dojem, že jsme se už někde setkali.“
Dosud zkoumal přístavní data.
„Sydney, Ženeva, Domodossola… Vy jste opravdu trochu cestova-

telkou, paní Miltonová – ale přece se nepohybujete tak rychle jako 
váš manžel.“

Pomalý úsměv zasvitl na její hezké tváři.
„Jsem příliš zaměstnána, než abych vám mohla vyprávět příběhy 

svého života nebo podat popis svých cest,“ řekla. „Ale snad se mnou 
chcete mluvit o něčem důležitějším.“
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Bliss zavrtěl hlavou. Byl skoro pobaven.
„Ne,“ řekl. „Nemám s vámi o čem jednat, ale doufám, že se 

jednoho dne setkám s vaším manželem.“
Její oči se zúžily.
„Počítáte, že se také dostanete do nebe?“ zeptala se sardonicky. 

„Myslela jsem si, že víte, že je Arthur mrtev.“
Jeho bílé zuby se na okamžik objevily pod jeho oknířeným rtem.
„Nebe není tím místem, kam bych šel, abych se s ním setkal,“ řekl.
Vrátil jí pas, obrátil se na podpatku a odcházel od ní.
Sledovala ho očima, dokud jí nezmizel z dohledu, a pak se s leh-

kým povzdechem obrátila k celnímu dozorci.
Bliss! Přístavy byly tedy hlídány!
Byl už Maska v Anglii? Tělem jí projel chlad při této myšlence. 

Cora Miltonová totiž milovala toho zoufalce, který zabíjel z radosti 
ze zabíjení a který teď byl Ismaelem a poutníkem na povrchu země 
s rukama všech lidí vztaženýma proti němu a se stovkami poli-
cejních smeček žádostivě v jeho stopách.

Když šla podél nádražního chodníku, zkoumala všechny vozy 
bezstarostným pohledem. Po chvíli našla muže, kterého hledala. 
Bliss seděl v rohu vozu, zdánlivě ponořen do ranních novin.

„Bliss!“ řekla sama k sobě. „Bliss!“
Kde už viděla jeho tvář? Proč měl pohled na tohoto kysele hle-

dícího muže naplňovat její duši hrůzou? Cesta Cory Miltonové do 
Londýna byla trochu pokažena.
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9. kapitola

Když Johnny Lenley přišel toho odpoledne do Meisterova domu, 
pohled na jeho sestru zabranou do práce u psacího stroje na něho 
působil trochu jako otřes. Bylo mu, jako by poprvé chápal stav chu-
doby, do níž Lenleyovi upadli.

Byla sama v pokoji a usmála se na něho od spousty korespon-
dence.

„Kde je Moric?“ zeptal se.
Ukázala na malý pokoj, kde Meister vykonával své důležitější 

a důvěrnější hovory, které vyžadoval zvláštní ráz jeho klientely.
„To je pitomá zábava, co?“
Doufal, že řekne ne, a cítil úlevu, když se na jeho otázku zasmála.
„Je to opravdu velmi zajímavé a – prosím, nemrač se a nehubuj, 

Johnny – je to méně nudné než cokoliv, co jsem kdy dělala.“
Hleděl na ni chvíli mlčky. Nenáviděl myšlenku, že ji má vidět 

takto – jako dělnici! Zatnul zuby, prošel pokojem a zaklepal na dveře 
Meisterovy soukromé kanceláře.

„Kdo je tam?“ zeptal se hlas.
Johnny zkusil otočit klikou, ale dveře byly zamčeny. Pak slyšel 

zvuk zavírané železné skříně a advokát se objevil.
„Jaké je to tajemství?“ vrčel Johnny, když vstoupil do soukromé 

místnosti.
Meister za ním zavřel dveře a pokynul mu, aby se posadil.
„Prohlížel jsem si pár zajímavých perel,“ řekl významně, „a člo-

věk přirozeně nevyzývá pozornost celého světa k ukradenému 
majetku.“

„Dostal jste na ně nabídku?“ zeptal se Johnny živě.
Moric odpověděl, že ano.
„Chci je poslat ještě dnes v noci do Antverp,“ řekl.
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Otevřel malou pokladnu v rohu pokoje, vyňal plochou lepen-
kovou krabici, sňal z ní víko a ukázal nádhernou šňůru perel 
uložených ve vrstvě bavlny.

„Mají cenu aspoň dvaceti tisíc liber,“ řekl Johnny a jeho oči se 
leskly.

„A stojí aspoň za pět let nucených prací,“ řekl Moric hrubě. 
„A říkám vám otevřeně, Johnny, že mám skoro strach.“

„Z čeho?“ poškleboval se Johnny. „Nikoho ani nenapadne, že pan 
Meister, vynikající advokát, má na skladě perly lady Darnleighové,“ 
chechtal se Johnny, když ho napadla tato myšlenka. „U čerta, Meis-
tere, vy byste dělal divnou figuru v kleci soudní budovy, co? Dove-
dete si představit večerní noviny, jak dělají rámus nad senzačním 
zatčením a usvědčením pana Morice Meistera, dříve v Lincolnʼs Irm 
Fields, nyní Flanders Lane, Deptford?“

Ani sval v Moricově líci se nepohnul, jenom temné oči svítily 
svitem nebezpečné síly.

„Velmi zábavné,“ řekl podivně. „Nenapadlo mě, že byste měl to-
lik obrazotvornosti.“ Zanesl perly ke světlu a prohlížel je, než opět 
zavřel víko krabice.

„Viděl jste Mary?“ zeptal se tónem běžného hovoru. Johnny při-
svědčil.

„Je to hrozná věc, vidět ji pracovat – ale myslím, že to je docela 
v pořádku. Morici –“

Advokát obrátil hlavu k němu.
„Nuže?“
„Přemýšlel jsem trochu. Měl jste ve svých službách děvče – 

Gwendu Miltonovou?“
„Nuže?“ opakoval Moric.
„Utopila se, že? Máte tušení, proč?“
Teď na něho hleděl Moric Meister zpříma. Ani záchvěv víčka 

neprozradil vztek, který se ho zmocňoval.
„Vyšetřováním bylo zjištěno –“
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„Vím, co bylo zjištěno vyšetřováním,“ přerušil ho Johnny drsně. 
„Ale mám svou vlastní teorii.“

Šel pomalu k advokátovi a lehce se dotýkal jeho ramene, aby 
dodal důraz jednotlivým slovům.

„Mary Lenleyová není Gwenda Miltonová,“ řekl. „Není sestrou 
prchajícího vraha a já pro ni očekávám lepší zacházení, než jaké se 
dostalo Gwendě Miltonové ve vašich rukách!“

„Nerozumím vám,“ řekl Meister. Jeho hlas zněl velmi tiše a jasně.
„Myslím, že rozumíte.“ Johnny zvolna kývl hlavou. „Chci, abyste 

rozuměl, že bude velmi divoká bouře, bude-li Mary ublíženo.
Říkají, že žijete v neustálé hrůze před Maskou – měl byste větší 

příčinu bát se mě, kdyby se něco stalo Mary!“
Jen na vteřinu sklopil Moric oči.
„Jste trochu hysterický, Johnny,“ řekl pak. „A určitě dnes nejste ve 

své nejzdvořilejší náladě. Kdo chce ublížit Mary? Co se týče Masky 
a jeho sestry, jsou mrtvi.“

Vzal perly ze stolu, zdvihl víko a jeho oči začaly opět prohlížet 
perly.

„Jakožto zloděj perel –“
Náhle se ozvalo lehké zaklepání na dveře.
„Kdo je tam?“ zeptal se rychle.
„Divizní inspektor Wembury.“
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10. kapitola

Moric Meister měl ještě čas zavřít rychle víko krabice, vstrčit ji zpět 
do pokladny a zavřít ji, než otevřel dveře. Přes jeho železné nervy 
byla jeho bledá tvář stažená a bílá a rovněž jeho duch jevil známky 
duševního napětí, když se Alan objevil. Tentokrát to byl Johnny, kdo 
se rychle vzpamatoval.

„Tedy, Wembury,“ řekl s nuceným smíchem. „Zdá se, že se mi 
nepodaří vyhnout se vám.“

V chování obou mužů byl patrný poplach, smrtelný úlek, cosi 
z bezdechého děsu. Jaké tajemství je spojovalo? Alan byl překvapen 
vzezřením, které jako by volalo jazykem mosazného zvonu: viníci!

„Slyšel jsem, že tu je Lenley,“ řekl, „a protože jsem ho chtěl vi-
dět –“

„Chtěl jste mě vidět?“ opakoval Johnny a jeho tvář sebou škubala. 
„Proč, u čerta, byste mě chtěl vidět?“

Wembury si byl dobře vědom, že ho Meister bedlivě pozoruje. 
Chytrému právníkovi neušel ani pohyb, ani posunek, ani výraz. Čeho 
se obávali? Alan se divil a jeho srdce kleslo, když pohlédl mimo ně 
a uviděl Mary u jejího psacího stroje, naprosto netušící nějaké zlo.

„Znáte lady Darnleighovou, že ano?“ zeptal se.
Johnny Lenley němě přisvědčil.
„Před několika týdny přišla o drahocennou šňůru perel,“ pokra-

čoval Alan, „a celý případ byl svěřen mně.“
„Vám?“ Moricovo zvolání bylo úplně bezděčné.
Alan přikývl.
„Myslel jsem, že o tom víte. Moje jméno se objevilo v novinách ve 

spojení s tímto pátráním. Předal jsem teď celý případ inspektorovi 
Burtonovi a ten mi dnes píše, abych osvětlil malou příhodu, která 
mu leží v hlavě.“
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Mary opustila psací stroj a přistoupila k jejich skupině.
„Malou příhodu, která mu leží v hlavě?“ opakoval Johnny me-

chanicky. „A co to je za malou příhodu?“
Wembury váhal položit otázku v dívčině přítomnosti.
„Chce vědět, co vás přivedlo nahoru do pokoje lady Darnleighové.“
„To jsem už přece řekl a mám za to, že to věc vysvětluje zcela 

přirozeně,“ odsekl Johnny.
„Že jste měl dojem, že jste nechal klobouk a kabát v prvním po-

schodí? Máme informace, že vám jeden z lokajů řekl, když jste šel 
po schodech, že všechny kabáty a klobouky jsou v přízemí.“

Johnny Lenley se vyhnul jeho očím.
„Nevzpomínám si,“ řekl. „Nebyl jsem té noci docela v pořádku. 

Sešel jsem dolů ihned, jakmile jsem zpozoroval svůj omyl. Je snad 
naznačováno, že o té loupeži něco vím?“ Jeho hlas se trochu chvěl.

„Ovšem, že není naznačována žádná taková možnost,“ řekl Wem-
bury s úsměvem. „Ale musíme shánět zprávy všude, kde jen můžeme.“

„Nevím nic o celé krádeži – dozvěděl jsem se o ní, až když jsem 
četl ranní noviny a –“

„Ale, Johnny,“ vyhrkla Mary bez dechu, „řekl jsi mi, když jsi přišel 
domů, že byla –“ Její bratr ji umlčel pohledem.

„Bylo to až dva dny potom, vzpomeň si, má drahá,“ řekl pomalu 
a s rozvahou. „Přinesl jsem noviny k tobě do pokoje a říkal jsem ti 
o té loupeži. Nemohl jsem s tebou mluvit té noci, protože jsem tě 
vůbec neviděl.“

Alan chvíli čekal se zatajeným dechem, co chce děvče odpovědět, 
ale s hroznou námahou se přemohla. Její líce ztratily všechnu barvu 
a v jejích očích bylo tolik bolesti, že se na ni neodvážil déle hledět.

„Ovšem, Johnny, vzpomínám si… pamatuji si to,“ řekla otupěle. 
„Jak hloupé ode mě –“

Nastala trapná pomlčka.
Alan hleděl dolů na otřelý koberec. Ruku měl v kapse kabátu – 

a pěst zaťatu.
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„Dobře,“ řekl konečně. „To, myslím, Burtonovi postačí. Lituji, že 
jsem vás vyrušoval.“

Nepohlédl na dívku. Jeho ztuhlé oči byly upřeny na Johnnyho 
Lenleye.

„Proč nepodniknete malou cestu do ciziny, Johnny?“ promluvil 
namáhavě. „Nevypadáte tak dobře, jak byste měl.“

Pod jeho pohledem sebou Johnny neklidně pohnul.
„Anglie je pro mě dost dobrá,“ odpověděl umíněně. „Čím jste, 

Wembury – rodinným lékařem?“
Alan se odmlčel.
„Ano,“ řekl konečně. „Myslím, že to odpovídá mému případu.“ 

A s krátkou úklonou odešel.
Mary se vrátila ke svému psacímu stroji, ale ne ke své práci. 

Pokynem Moric odvedl mladého muže do svého pokoje a klidně 
zavřel dveře.

„Myslím, že jste pochopil, co tím Wembury míní,“ řekl.
„Nejsem čtenářem myšlenek, tak to nevím,“ odpověděl Johnny. 

Vznášel se uprostřed mezi vztekem a pobavením. „Ten chlap má ale 
mozek! Pomyslím-li si, že byl zahradníkovým synem –“

„Já bych raději na to všechno zapomněl,“ řekl pan Meister zuřivě. 
„Nezapomeňte, že jste se úplně prozradil, a je pravděpodobné, že 
ode dneška budete pod policejním dozorem – což ovšem nezna-
mená příliš mnoho, Johnny. Ale já budu také pod policejním dozo-
rem – a to je velmi nepříjemné. Jediná pochybnost, kterou mám, je 
ta, zda Wembury vykoná svoji povinnost a podá zprávu Scotland 
Yardu. Podá-li, budete v ošklivé bryndě.“

„A vy také,“ vrčel Johnny. „Jsme do té věci namočeni oba, Morici. 
Naleznou-li perly, kde budou? Ve vaší pokladně. Napadlo vás už to?“

Moric Meister nebyl dotčen, dokonce se i usmál.
„Myslím, že přeháníme nebezpečí, které tu je pro vás,“ řekl lehce. 

„Snad máte pravdu a skutečné nebezpečí hrozí i mně. Mají na mě 
políčeno a udělali by mnoho, aby mě srazili na kolena.“ Pohlédl přes 
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pokoj k pokladně. „Chtěl bych, aby byly ty proklaté perly tisíc mil 
odtud. Nebyl bych překvapen, kdyby se Wembury vrátil s rozkazem 
k prohlídce – a kdyby se to stalo, jsme v pekle.“

„Proč je neposlat poštou do Antverp?“ zeptal se jeho druh.
Meister se opovržlivě usmál.
„Jsem-li pod dozorem – což je velmi pravděpodobné – pak si 

snad nepředstavujete, že jsou dost hloupí, aby nehlídali i poštovní 
úřad? Ne, to jediné, co můžeme s těmi perlami udělat, je, že je dáme 
na několik dní někam jinam.“

Johnny si hryzal nehty a jeho tvář vypadala znaveně a hněvivě.
„Já si je vezmu k nám do bytu,“ řekl náhle. „Je tam tucet míst, kde 

je můžu ukrýt.“
Kdyby hleděl na Morice, uviděl by v jeho očích záblesk uspokojení.
„To není špatný nápad,“ řekl advokát pomalu. „Wemburymu by 

se nikdy ani nesnilo, aby prohledával váš byt – má Mary příliš rád.“
Nečekal, až se jeho druh rozhodne, otevřel pokladnu, vzal kra-

bici a podal ji Johnnymu. Mladý muž pohlédl na krabici s trochou 
pochybnosti a pak ji vsunul do kapsy.

„Dám ji do kufru pod svou postel,“ řekl „a vrátím vám ji koncem 
týdne.“

Nezastavil se, aby promluvil s Mary, když chvátal skrze vnější 
pokoj. Bylo cosi uspokojivého v samém pocitu blízkosti těchto 
perel, pro něž se tolik odvážil. Dodávalo mu to pocit majetku, od-
straňovalo trochu to dráždivé podezření, které rostlo v jeho mysli 
od chvíle, kdy je měl v držení Meister.

Když procházel zalidněnou Flanderskou čtvrtí, vystoupil z úzké 
postranní ulice muž a šel za ním. Když Johnny Lenley procházel 
vzhůru na Jirchářský vršek, kráčel muž za ním – a policista, který 
tam vykonával službu, si ho sotva všiml, když procházel kolem. 
Neměl ani zdání, že na dosah jeho ruky byl muž, za nímž se honila 
policie tří kontinentů – Henry Arthur Milton, známý jako Maska.
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11. kapitola

Dlouho poté, co Lenley odešel, přecházel Moric Meister svou malou 
svatyní s rukama složenýma za zády.

V jeho mysli se vytvářela myšlenka – vlastně dvě myšlenky, které 
se sbíhaly v jediný bod, směšovaly se, dělily a opět sbíhaly: Johnny 
Lenley a jeho sestra. Nebylo možné se mýlit významu v Lenleyově 
hlase. Meister zažil vyhrůžky už dříve, a teď, daleko od toho, aby ho 
to odvrátilo od jeho napůl uzrálého úmyslu, bylo zapotřebí jen této 
mladické a nevyrovnané násilnosti Johnnyho Lenleye, aby byl Mo-
ric Meister popíchnut opačným směrem. Měl Johnnyho v poslední 
době až trochu příliš po krk. Kdysi ho mladý muž bavil – tehdy 
byl užitečný. Teď se stával nejen nudným, ale i obtížně a hašteřivě 
nudným.

Moric pootevřel tiše dveře a hleděl skrze štěrbinu. Mary seděla 
u svého stroje, usilovně zabrána do práce.

Slunce zaplavovalo malý pokoj a tvořilo okolo její hlavy záři. 
Jednou obrátila tvář jeho směrem, aniž by si všimla, že na ni hledí. 
Bylo těžké nalézt nejmenší vadu v dokonalém obrysu její tváře 
a v průsvitné něze její pleti. Moric si hladil zamyšleně bradu. Do 
jeho života vstoupil nový zájem, začal nový lov. A pak se jeho mysl 
vrátila k Johnnymu.

Byl bezpečný a účinný způsob, jak se zbavit Johnnyho s jeho na-
dutou honosností, s jeho hrozbami a s jeho nebezpečně hloupou 
sebedůvěrou.

Tato poslední Johnnyho vlastnost byla pro Morice největším 
nebezpečím. A když bude Johnny z cesty, bude odstraněno velmi 
mnoho obtíží. Mary nemůže být nikterak démantověji tuhou, než 
byla Gwenda v prvních obdobích jejich přátelství…

Inspektor Wembury!
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Moric se při této myšlence zašklebil. Zde byl rušitel zcela jiného 
druhu než Lenley. Muž světa, obratný, chytrý, znalý a vědoucí, ne 
snadný k odporu. Moric pokrčil rameny. Bylo nesmyslné dbát na 
tohoto policistu, pomyslel si. Koneckonců, Mary byla spíše jeho 
příznivkyní než přítelkyní.

Byla úplně zabrána do své práce, když prošel pokojem a šel tiše 
vzhůru po schodech k malému bytu nahoře.

Když otevřel dveře, trochu se zachvěl. Vzpomínka na Gwendu 
Miltonovou a na chmurnou úřadovnu soudního ohledávače byla 
opravdu ošklivá. Bylo zapotřebí trochu výzdoby, aby byl tento pokoj 
opět tak hezký, jak býval. Musí zde být uklizeno a vše učiněno nejen 
obyvatelným, ale i přívětivým a vábným. Přivábí to Mary – za před-
pokladu, že bude Johnny z cesty?

To musí zjistit. Jeho první úlohou bylo skoncovat s Johnnym Len-
leym a poslat ho na místo, kde bude jeho schopnost škodit ohrani-
čena. Moric byl moudrý muž. Nepřiblížil se k dívce a nepromluvil 
na ni po rozmluvě s jejím bratrem, ale nechal uplynout nějaký čas, 
než přišel do její pracovny.

Malá snídaně, kterou jí přinesli, byla netknuta. Mary stála u okna 
a hleděla ven do Flanders Lane – a zvuk jeho hlasu jí trhl.

„Co je vám, má drahá?“ Moric dovedl být náramně otcovským 
a něžným. Byl to jeho oblíbený způsob sbližování.

Potřásla unaveně hlavou.
„Ani nevím, Morici. Jsem mrzutá – mám starosti – s Johnnym 

a s těmi perlami.“
„S perlami?“ opakoval v líčeném překvapení. „Máte na mysli per-

ly lady Darnleighové?“
Přisvědčila.
„Proč Johnny lhal?“ zeptala se. „Byla to první věc, kterou mi řekl, 

když přišel domů – že byla v Park Lane provedena loupež a že lady 
Darnleighová přišla o své perly.“
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„Johnny nebyl zcela normální,“ řekl konejšivě. „Nevšímal bych si 
tolik toho, co říká. Zdá se, že jeho paměť v poslední době selhává.“

„To není to.“ Nebyla přesvědčena. „Věděl, že mi to pověděl, Mori-
ci. Nepřichází v úvahu pomyšlení, že by na to zapomněl.“ Vzhlížela 
úzkostně k jeho očím. „Nemyslíte si –“ nedokončila svou větu.

„Že by Johnny o té krádeži něco věděl? Nesmysl, má drahá! Hoch 
je trochu podrážděný a unavený. Není to pro Johnnyho příjemný 
pocit, vidět se vržený do světa bez haléře. Nemá ani váš charakter, 
ani vaši odvahu a statečnost, má drahá.“

Těžce vzdechla a vrátila se ke svému stolku, kde byla pěkně 
srovnaná důkladná hromádka písemností, které odsunula stranou. 
Obracela neklidně listy a náhle jeden z nich vytáhla.

„Morici, kdo je to Maska?“ zeptala se.
Ohlédl se při tom slově.
„Maska?“
„Je to kabelogram. Neotevřel jste ho. Nalezla jsem ho v kupě 

ostatní korespondence.“
Vyškubl jí papír. Kabelogram byl datován před třemi měsíci 

a přišel ze Sydney. Podpis ukazoval, že pochází od advokáta, který 
byl jeho zástupcem v Austrálii, a zpráva zněla krátce: Muž vytažený 
ze sydneyského přístavu poznán. Není to Maska, který prý už opustil 
Austrálii. Mary zírala na Morice s údivem. Jeho tvář náhle ztvrdla 
a stáhla se v jakousi rozervanost. Co zbylo z jakési barvy v jeho 
bledých lících, to nadobro zmizelo.

„Maska,“ mumlal, „… žije!“
Ruka, která držela papír, se prudce třásla. A jako by si uvědo-

mil, že je nutné nalézt nějaký důvod pro jeho rozčilení, pokračoval 
s drsným zasmáním: „Můj starý klient – chlapík, kterého jsem měl 
dost rád – ale ničema – a víc než ničema.“

Při řeči roztrhal formulář na drobné kousky a vhodil je do koše 
na papír. Pak nenadále položil ruku kolem jejích ramen.
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„Mary, já bych se kvůli Johnnymu příliš netrápil, kdybych byl 
vámi. Je v obtížném věku a v obtížné náladě. Nemám z něho právě 
teď radost…“ Zahleděla se na něho udiveně. „Nemáte z něho radost, 
Morici? Proč ne?“ Moric pokrčil rameny.

„Zamíchal se mezi trochu nepříjemné lidi – mezi lidi, které bych 
nechtěl mít v této kanceláři a kterým bych jistě nedovolil, aby se 
stýkali s vámi.“

Jeho ruka byla dosud kolem jejích ramen a ona se trochu pohnula, 
aby se vymanila z jeho otcovského objetí. Nebyla poplašena, jenom 
trochu v rozpacích. Nechal ruku klesnout, jako by jeho posunek 
vzešel z okamžitého návalu ochráncovského citu, a zdánlivě si ne-
všiml pohybu, jímž se osvobodila. „Nemůžete pro něho něco udělat? 
Poslechl by vás,“ prosila. Ale Moric nemyslel na Johnnyho. Všechny 
jeho myšlenky a oči byly jen pro dívku. Držela teď jeho paži a hle-
děla mu do tváře – a on cítil, že mu srdce bije o něco rychleji. Dejme 
tomu, že by Johnny poslechl detektivovu radu a odešel na pevninu 
s perlami – a s Mary! Neměl by potíže, aby se zbavil náhrdelníku, 
a získal by obnos postačující na mnoho let. To byla myšlenka honící 
se jeho hlavou, když dívku něžně poklepával po líci.

„Uvidím, co se bude dát dělat,“ řekl. „Netrapte si už svou hezkou 
hlavičku.“

Ve své soukromé kanceláři měl Meister malý přenosný psací 
stroj. Později odpoledne slyšela jeho klapot, když pracně vyťukával 
svou zrádnou zprávu.

Toho večera, když se inspektor Wembury vrátil do policejní stani-
ce na Flanders Lane, našel dopis, který na něho čekal. Byl psán 
strojem a nepodepsán a byl přinesen okrskovým poslem ze Západní 
ústřední kanceláře. Zpráva zněla:
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„Perlový náhrdelník vévodkyně Darnleighové byl ukraden 
Johnnym Lenleym, Malpas Mansions 37. Náhrdelník je teď 
v lepenkové krabici v kufru pod jeho postelí.“

Alan Wembury četl zprávu a srdce mu klesalo. Zbývala mu totiž 
jen jediná cesta – cesta povinnosti.
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12. kapitola

Wembury věděl, že by byl úplně v mezích své pravomoci, kdyby 
nedbal na strojem psanou nepodepsanou zprávu, protože ano-
nymní dopisy jsou denní stravou policejních úřadů. Ale věděl, že 
praxe byla taková, že když se sdělení, které takto podloudně došlo 
na policejní stanici, shodovalo se zprávami, které už měla policie 
v rukou, anebo když vyslovovalo určité podezření, bylo nutné za-
hájit přiměřené šetření.

Odešel do své malé kanceláře, aby věc promyslel o samotě. Bylo 
by velmi jednoduché předat šetření jinému policejnímu úředníkovi, 
anebo sdělit vše… Ale to by bylo činem mravní zbabělosti.

Ve dveřích jeho kanceláře bylo malé odsuvné okénko, které mu 
umožňovalo pohled do vyšetřovacího pokoje, a když uvažoval o své 
úloze, vešla do jeho zorného pole nahnutá postava. Pod vlivem 
náhlé ho popudu vyskočil od svého stolu, otevřel dveře a pokynul 
doktoru Lomondovi. Proč by si měl dělat důvěrníka z tohoto starého 
muže, který neznal policejní praxi, si nemohl za nic na světě vysvět-
lit. Ale mezi oběma muži vzniklo v kratičké době jejich známosti 
zvláštní porozumění.

Lomond hleděl po pokoji zpod svého chundelatého obočí.
„Mám pocit, že jste v nesnázích, pane Wembury,“ řekl a mhouřil 

očima.
„Je-li to pouhý dohad, je správný,“ řekl Alan.
Zavřel za policejním lékařem dveře a přistrčil mu židli. Něko-

lika slovy mu objasnil problém, který svíral jeho mysl, a Lomond 
naslouchal velmi pozorně.

„To je hloupé,“ potřásal hlavou. „Člověče, to je skoro jako drama! 
Zdá se mi, že je jen jedna věc, kterou musíte udělat, pane Wembury: 
jednat s Johnnym Lenleym, jako by to byl John Smith nebo Tomáš 



– 58 –

Brown. Zapomeňte, že je bratrem slečny Lenleyové, a já myslím –“ 
řekl zchytrale, „že to vás trápí nejvíce. Jednejte, jako by šlo o něko-
ho, o kom jste nikdy neslyšel.“

Alan pomalu přikývl.
„Bojím se, že to je rada, kterou jsem si měl dát sám, kdybych v té 

věci nebyl předpojatý.“
Starý muž vytáhl z kapsy stříbrné pouzdro a začal si zvolna 

kroutit cigaretu.
„Johnny Lenley, eh?“ přemýšlel. „Jeden z Meisterových přátel…“
Alan na něho upřel oči. Doktor vložil významný důraz na advo-

kátovo jméno.
„Znáte ho?“
Lomond potřásl hlavou.
„Po celou dobu své kariéry,“ řekl vážně, „jsem sledoval jeden 

zvyk, kdykoli jsem přišel do nějaké nové země. Sbíral jsem místní 
legendy. Meister je legendou. Pro mě je nejzajímavějším mužem 
v Deptfordu a těším se na to, až se s ním setkám.“

„Ale proč by mělo Johnnyho Lenleyho přátelství s Meisterem –“ 
začal Alan, ale nedokončil. Znal příliš dobře pochmurnou důležitost 
tohoto přátelství.

Moric Meister byl něčím víc než pouhou legendou: byl ponu-
rou skutečností. Jeho znalosti trestního zákoníku byly dokonalé. 
Okénka, která existují v nejlépe sepsaných zákonech, mu byla tak 
známá, že tucetkrát vytáhl své klienty z nejvážnějších obžalob. Byli 
podezíraví lidé, kteří se divili, jak to, že chudí zloději, kteří použí-
vali jeho služeb, sehnali peníze, aby mu zaplatili jeho odměnu. 
Byly zlomyslné osoby, které naznačovaly, že si Meister zaplatil 
sám z výnosů lupů a krádeží a že využíval příležitostí a výhod 
svého obhájcovství, aby se od svých klientů přesně dozvěděl, kde 
umístili kradené věci. Mnohý zloděj klenotů se na útěku zastavil, 
aby navštívil Meisterův dům ve Flanders Lane, a pokračoval na své 
cestě, zanechávaje v advo kátových rukou corpus delicti, který by 



– 59 –

ho zničil. Advokát jednal jako jakýsi bankéř vůči větším ptáčkům 
a z menších vytahoval své poplatky.

„Ukažte mi ten anonymní dopis,“ řekl doktor.
Donesl papír ke světlu a pečlivě zkoumal strojové písmo.
„Je to napsáno amatérem,“ konstatoval. „Můžete vždy poznat ne-

odborného písaře na stroji – zapomíná umístit mezery mezi slova, 
ale důležitější je, že mění mezery mezi řádky.“

Našpulil rty, jako by chtěl hvízdnout.
„Hm!“ řekl konečně. „Vylučujete možnost, že byl tento list napsán 

Meisterem?“
„Meisterem?“ To Alana dosud nenapadlo. „Ale proč? Je dobrým 

přítelem Johnnyho Lenleyho. Předpokládejme, že se účastnil té 
loupeže – myslíte si, že by svěřil Johnnymu Lenleymu perly a uvedl 
pozornost policie na fakt, že je jeden z jeho přátel zlodějem?“

Doktor se dosud šklebil na papír.
„Je nějaký důvod, proč by si měl Meister přát, aby odklidil John-

nyho Lenleyho z cesty?“ zeptal se.
Alan potřásl hlavou.
„Neznám žádný,“ odpověděl a pak se smíchem dodal: „Zaujímá-

te věru melodramatické hledisko, doktore. Nejspíš byl ten lístek 
napsán některým Lenleyho nepřítelem – dělá si nepřátele rychleji 
než kdokoli, koho znám.“

„Meister,“ zamumlal doktor a držel papír vzhůru proti světlu, 
aby prozkoumal vodoznak. „Možná, že budete mít jednoho dne pří-
ležitost, inspektore, abyste získal nějaký Meisterův strojový papír 
a ukázku jeho písma.“

„Ale proč, u všech kozlů, by si měl Meister přát, aby měl Johnnyho 
Lenleyho z cesty?“ trval na svém Alan. „Není důvod, proč by měl. Je 
starým přítelem rodiny, i když je možné, že ho Johnny urazil – to je 
jeden z Johnnyho nepříjemných zvyků – ale není to omluvou pro 
civilizovaného člověka, aby chtěl poslat jiného na nucené práce.“
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„Chce se zbavit pana Lenleyho,“ pokyvoval Lomond důrazně 
hlavou. „To je můj výstřední názor inspektore, a jsem-li výstřední, 
jsem také dost přesný.“

Když doktor odešel, rozebíral Alan věc znovu, aniž by se lépe 
přiblížil k rozluštění. Ale shledal už, že závěry doktora Lomonda 
nebylo možné jen tak lehce pominout. Starý pán byl stejně chytrý, 
jako byl oslnivý. Alan si už přečetl část jeho knihy, a ačkoliv byla 
dvacet let stará, toto pojednání o zločincích mohlo být napsáno 
před několika týdny.

Byl ve stavu úplné nerozhodnosti, když zahrčel zvonek telefonu 
v jeho pracovně. Vzal sluchátko a slyšel hlas plukovníka Walforda:

„Jste to vy, Wembury? Myslíte, že můžete přijít na chvíli do Yar-
du? Mám nové informace o pánovi, o kterém jsme hovořili minulý 
týden.“

Alan na chvíli zapomněl na existenci Masky. Viděl jenom pří-
ležitost poradit se s mužem, jenž se ukázal nejen sympatickým 
představeným, ale i skutečným přítelem.

Půl hodiny poté zaklepal na dveře plukovníka Walforda – a tento 
okamžik byl tragicky významný pro Mary Lenleyovou.
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13. kapitola

Johnny Lenley po krátké návštěvě doma, kde při zamčených dve-
řích pečlivě uložil malou lepenkovou krabici, odešel do města, aby 
navštívil jednoho z přátel rodiny.

Mary nalezla byt prázdný. Bolela ji hlava, ale nebylo to ničím 
proti hlodavé bolesti v jejím srdci. Malá večeře pro ni byla hrozně 
únavnou prací – málem ji nebyla schopná dokončit.

Vzpomněla si, že od snídaně nic nejedla. A i kdyby si to teď 
neuvědomila, podivný a chorobný pocit slabosti, který ji přepadl, 
když stoupala po kamenných schodech v Malpas Mansions, byl 
nepříjemnou připomínkou její zdrženlivosti.

Přinutila se k jídlu a vařila si druhý šálek čaje, když uslyšela klíč 
otáčející se v zámku. Vešel Johnny. Jeho tvář byla chmurná jako 
hromový mrak, ale ona se už přestala divit, co vhánělo Johnnyho 
do těchto jeho příliš častých zlých nálad. A nebylo nutné se ptát, 
protože Johnny sám prozradil příčinu svého hněvu.

„Byl jsem navštívit Hamptonovy,“ řekl, když usedal za stůl s po-
hrdavým pohledem na jeho sporý obsah. „Jednali se mnou, jako 
bych byl malomocný… A ta prasata bývala nesčetněkrát hoštěna 
v Lenleyském dvoře!“

Byla zaražena touto novinou, protože Hamptonovy vždy pova-
žovala za otcovy nejlepší přátele.

„Ale určitě, Johnny, nechtěli – snad nebyli divní proto, že jsme 
teď – myslím, protože nemáme peníze?“

Zabručel něco na tuto otázku.
„To je to, co bylo za tím vším,“ řekl pak. „Ale mám dojem, že je 

i jiná příčina.“
A pak ji napadla pravá příčina a srdce se jí bolestně rozbušilo.
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„Nebylo to snad kvůli těm darnleighským perlám, Johnny?“ ze-
ptala se bez dechu.

Kvapně se po ní ohlédl.
„Proč se tak ptáš? Ano, bylo to něco o klenotech toho starého 

blázna. Neřekli to přímo, ale naznačili to.“
Cítila, jak se jí spodní ret škube, a hryzla do něho, aby se ovládla.
„Na těch náznacích nic není, viď, Johnny?“
Neznělo to jako její hlas – bylo to, jako by zvuk přicházel odkudsi 

z dálky – podivný hlas napovídající ještě podivnější věci.
„Nevím, co myslíš,“ odpověděl bručivě, ale nedíval se přitom na ni.
Pokoj se zatočil před jejími zraky a musela se přidržet stolu, aby 

neupadla.
„Můj Bože, přece si nemyslíš, že jsem zloděj – nebo ano?“ slyšela 

jeho hlas.
Mary Lenleyová se s velkým úsilím vzpamatovala.
„Podívej se na mě, Johnny!“
Jejich oči se setkaly.
„Nevíš nic o těch perlách?“
Opět se jeho oči odchýlily.
„Vím jen, že byly ukradeny… Co, k čertu, čekáš, že řeknu?“ Skoro 

se rozkřikl v náhlém návalu slabošského vzteku. „Jak se opovažuješ, 
Mary – jak se odvažuješ mě takto vyslýchat? Jako bych byl zloděj! 
To je z toho, že se stýkáš s lumpy, jako je Wembury.“

„Ukradl jsi perly lady Darnleighové?“
Ubrus na stole nebyl bělejší než její tvář. Její rty byly úplně bez 

krve. Pokusil se jí pohlédnout do očí, ale nepodařilo se mu to.
„Já –“ začal.
„Ukradl jsi perly lady Darnleighové?“
Vtom zaznělo zaklepání na dveře. Bratr a sestra na sebe pohlédli.
„Kdo je to?“ zeptal se Johnny chraptivě.
Potřásla hlavou.
„Nevím. Podívám se.“
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Cítila nohy, jako by byly z olova, když se vlekla ke dveřím. Myslela 
si, že omdlí. Ve dveřích stál Alan Wembury a v jeho tváři byl výraz, 
jaký nikdy předtím neviděla.

„Chcete mi něco, Alane?“ zeptala se tiše.
„Chci vidět Johnnyho.“
Jeho hlas byl tak tichý jako její a sotva srozumitelný.
Otevřela dveře více a on vešel kolem ní do pokoje. Johnny stál tam, 

kde ho zanechala, u malého kulatého stolu pokrytého zbytky večeře, 
a zvuk dveří, jak je zamykala, pronikl do jeho uší jako výbuch zkázy.

„Co chcete, Wembury?“ Johnny Lenley mluvil s obtížemi. Srdce 
mu bilo tak bouřlivě, že cítil, že ten muž musí slyšet jeho lomoz a tep.

„Přišel jsem právě ze Scotland Yardu.“ Alanův hlas zněl změněně 
a nepřirozeně. „Viděl jsem plukovníka Walforda a pověděl jsem mu 
o sdělení, které jsem obdržel dnes odpoledne. Vyložil jsem mu –“ 
hledal vhodné slovo, „vztah, který mám k vaší rodině, a úctu, kterou 
k ní mám, a proč bych váhal vykonat svou věc.“

„Co je vaší věcí?“ zeptal se Johnny po okamžiku mlčení.
„Momentálně nemám žádný úkol –“ Wembury volil slova s péčí 

a rozvahou. „Zítra však přijdu s rozkazem k prohlídce tohoto do-
mu – kvůli darnleighským perlám.“

Slyšel dívčin přidušený vzlyk, ale neobrátil hlavu.
Johnny Lenley stál toporně vzpřímen, s tváří bledou jako smrt. 

Neznal policejní praxi, protože jinak by si uvědomil, jak významné 
je Alanovo prohlášení, že dosud takový rozkaz ani povolení nemá. 
Wembury vycítil jeho nevědomost a učinil poslední zoufalý pokus – 
aby zachránil dívku, kterou miloval, od tragických následků poše-
tilosti jejího bratra.

„Nemám povolení k prohlídce a nemám právo prohledávat váš 
byt,“ řekl. „Rozkaz bude vydán až zítra ráno.“

Jestliže měl Johnny Lenley byť jen záblesk inteligence a po-
chopení a jestliže byly perly ukryty v jeho bytě, byla tu možnost 
zbavit se jich. Ale tato možnost byla Alanem nabídnuta zbytečně.
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Ze strany Johnnyho Lenleyho to byla přímo šílená nadutost, že 
odmítl takto nabídnutou možnost. Nechtěl být nijak zavázán za-
hradníkovu synovi.

„Jsou v kufru pod mou postelí,“ řekl. „Věděl jste to, protože jinak 
byste nepřišel. Nepřijímám od vás milosti, Wembury, a nemyslím 
si, že by mi byly poskytnuty, kdybych je přijímal. Cítíte-li nějaké 
uspokojení, že můžete zatknout muže, jehož otec poskytl domek, 
v němž jste se narodil, myslím, že máte právo cítit je.“

Obrátil se na patě, šel do svého pokoje a za několik vteřin se 
vrátil s malou lepenkovou krabicí, kterou položil na stůl.

Alan Wembury byl na okamžik omámen tragédií, která se při-
valila na celou domácnost. Neodvážil se pohlédnout na Mary, která 
stála strnule vedle stolu. Její bledá tvář byla obrácena k bratrovi 
s výrazem smrtelné, úzkostné prosby. A teprve teď byla schopna 
promluvit.

„Johnny! Jak jsi mohl?“
Pokrčil netrpělivě rameny.
„Není nic platné dělat kvůli tomu rámus, Mary,“ řekl tupě. „Byl 

jsem šílenec.“
Náhle se obrátil, uchopil ji do náruče a celé jeho tělo se chvělo, 

když ji líbal na bledé rty.
„Dobrá – půjdeme,“ řekl zlomeně a za okamžik se vyvinul jejímu 

polibku a jejím zoufalým rukám a vyšel z pokoje jako zatčený.
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14. kapitola

Ani Alan Wembury, ani jeho zajatec nepromluvili, dokud se nepři-
blížili k policejní stanici ve Flanders Lane. Pak se Johnny, aniž by 
se obrátil, zeptal:

„Kdo mě zradil?“
Jenom tuhá a přísná kázeň dvanáctileté policejní služby Alanovi 

zabránila, že nezradil zrádce.
„Byla nám dodána informace,“ řekl formálně a mladý muž se 

zasmál.
„Myslím, že jste mě hlídal hned od krádeže,“ řekl. „Nuže, dostane-

te za to povýšení, Wembury, a přeju vám, abyste z něho měl radost.“
Když stál před zapisujícím poddůstojníkem, stalo se jeho chování 

o něco vlídnějším a ptal se, může-li být podána zpráva Morici 
Meisterovi. Ve chvíli, než ho odvedli do cely, se zeptal:

„Co za to dostanu, Wembury?“
Alan potřásl hlavou. Byl si jistý, že ačkoliv to bylo první provinění 

Johnnyho Lenleyho, přece ho nemůže nic zachránit od nucených 
prací.

Bylo jedenáct hodin v noci a padal těžký, hustý déšť, když Alan 
dospěl rychlou chůzí do opuštěných končin flanderské čtvrti k Meis-
te  rovu domu. Z opačné strany silnice mohl vidět nade zdí dvora 
horní okna domu. Jedno z oken bylo osvětleno. Advokát byl dosud 
vzhůru – snad v rozmluvě s některým ze svých zvláštních klientů, 
který přišel tajnou cestou do domu, aby ukázal své špatně nabyté 
zboží, anebo aby spustil naříkavou povídku do Meisterových nesou-
citných uší. Tyto staré domy poblíž řeky byly provrtány sklepními 
chodbami a teprve před několika týdny v době bourání jednoho 
z nich byla objevena tajná místnost, o které neměl tušení ani sám 
majitel, ačkoliv žil v domě dvacet let.
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Když Alan kráčel přes cestu, zahlédl postavu, která se vynořila 
z temného stínu zdi obklopující advokátův dům. V mužových po-
hybech bylo cosi kradmého a vše, co bylo v Alanovi Wemburym 
z policejního úředníka, bylo touto plíživostí probuzeno. Zavolal 
ostře na muže a k jeho překvapení místo toho, aby se dal na útěk, 
jak bylo možné za takových okolností očekávat od každého občana 
Flanderské čtvrti, se muž obrátil a šel Alanovi zvolna vstříc. Zastavil 
se, ozářen světelným kuželem Wemburyovy kapesní svítilny – štíhlý 
muž s tmavou, vousatou tváří. Detektiv ho neznal, ale to nebylo nic 
zvláštního, neboť většinu nežádoucích obyvatel Deptfordu Alan 
dosud neznal.

„Haló! Kdo jste a co tu děláte?“ zeptal se a ihned dostal chladnou 
odpověď:

„Totéž bych se mohl ptát já vás.“
„Jsem policejní úředník,“ řekl Alan Wembury přísně a zaslechl 

tichý smích.
„Pak jsme bratry v neštěstí,“ odpověděl cizinec, „protože i já jsem 

policejním úředníkem. Inspektor Wembury, pokud se nemýlím.“
„Ano, to je moje jméno,“ řekl Alan a čekal. „Nemohu se zdržovat, 

abych vám dal svoji vizitku, ale moje jméno je Bliss – ústřední de-
tektivní inspektor Bliss – ze Scotland Yardu.“

Bliss? Alan si vzpomněl, že se měl tento neoblíbený úředník 
vrátit do Anglie. Jedno bylo jisté: pokud to byl Bliss, byl Alanovým 
nadřízeným.

„Hledáte tady něco?“ zeptal se Alan. Bliss chvilku neodpovídal.
„Nevím přesně, co vlastně hledám. Deptford je mým bývalým 

okrskem a právě jsem obnovoval známost se starým místem… Jdete 
navštívit Meistera?“

Jak ví, že je toto Meisterův dům? divil se Alan. Advokát se při-
šel usadit do Deptfordu teprve v době, kdy byl Bliss už v Americe. 
A jaký byl jeho zvláštní zájem o ničemného advokáta?

Jako by četl jeho myšlenky, Bliss rychle pokračoval:
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„Někdo mi řekl, že Meister teď žije v Deptfordu. Pro něj je to 
skoro poklesnutí. Když jsem ho znal dříve, měl znamenitou praxi 
v Lincoln’s Inn.“

A pak se s letmým pokynem obrátil k úzké cestě, po níž šel, když 
jej prve Alan zavolal k sobě. Alan stál u Meisterových dveří a hleděl 
za cizincem, až mu zmizel z dohledu, a teprve potom zazvonil. Mu-
sel hodnou chvíli čekat a měl čas přemýšlet, i když jeho myšlenky 
nebyly nijak příjemné. Neodvážil se myslet na Mary, jak je samotná 
v opuštěném, malém bytě, se svým zlomeným srdcem a se svým 
zoufalstvím. Ani na hocha, kterého znal a který teď seděl na své 
dřevěné pryčně s hlavou v rukách a se zkázou před sebou.

Pak slyšel klapot nohou v pantoflích, přicházejících přes dvůr, 
a Meisterův hlas se zeptal:

„Kdo je to?“
„Wembury.“
Zazněl chřestot řetězů a cvakot závor a dveře se otevřely. Meister 

měl na sobě župan, ale Alan viděl, že je pod ním úplně oblečen.
„Copak se stalo, pane Wembury?“
Alan nevěděl, kolik lidí spalo v domě, anebo co mohlo být zaslech-

nuto. Bez pozvání kráčel před advokátem vzhůru po schodech do 
velkého pokoje. Piano bylo otevřeno, notové sešity ležely na podlaze. 
Patrně Meister trávil večer hudbou. Advokát za ním zavřel dveře.

„Je to Johnny?“ zeptal se.
Byla to jen Alanova představa, anebo byl advokátův hlas opravdu 

napjatý a chraptivý?
„Proč by to měl být Johnny?“ zeptal se sám. „Opravdu – je to tak. 

Zatkl jsem ho před hodinou pro krádež darnleighských perel. Prosil 
mě, abych vám to sdělil.“

Moric neodpověděl. Hleděl dolů na podlahu, patrně pohroužen 
do myšlenek.

„Jak jste dostali informaci, na základě které byl zatčen – anebo 
jste celou tu dobu věděli, že to byl Johnny?“ zeptal se konečně. 
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Alan na něho ostře pohlédl a pod jeho zkoumavým zrakem sebou 
advokát neklidně hnul.

„Nejsem připraven vám to říct – jestliže to nevíte,“ řekl. „Ale slíbil 
jsem Lenleymu, že vám donesu jeho poselství, a tím moje povinnost 
končí, pokud se týče jeho.“

Advokátovy oči bloudily po pokoji z předmětu na předmět. Ani 
jednou se nepodíval na Wemburyho.

„Je to zvláštní,“ řekl a potřásal starostlivě hlavou, „ale měl jsem 
varovné tušení, že Johnny byl do té aféry zapleten. Jaký pošetilec! 
Díky Bohu, že je jeho otec mrtvý –“

„Nemyslím, že bychom si museli lámat hlavy zbožnými přáními,“ 
řekl Alan tvrdě. „Proklatou skutečností je, že je Lenley zatčen pro 
krádež klenotů.“

„Máte ty perly?“
Alan přikývl.
„Byly v lepenkové krabici… Byl ukraden také náramek, ale ten 

v krabici nebyl,“ řekl pomalu. „Viděl jsem také kousek starého adres-
ního lístku, takže si myslím, že podle toho budu moct vystopovat 
původního majitele krabice.“

A tu – k jeho překvapení – advokát řekl:
„Snad vám můžu pomoct. Mám jakési tušení, že je ta krabice má. 

Johnny mě o nějakou požádal asi před týdnem. Samozřejmě, neměl 
jsem tušení, nač ji chce, ale dal jsem mu ji. Může to být ovšem docela 
jiná krabice – ale mám takové tušení, že jde o tu mou.“

Na okamžik byl Alan zaražen. Měl totiž jakousi slabou naději, že 
bude moci Meistera uvést do spojení s loupeží, tím spíše, že objevil 
mnohem více, než teď pověděl. Napůl smazaná adresa byla patrně 
adresována Meisterovi. Ale Meister si jistě nebyl této okolnosti vě-
dom. Byl to jeden z přehmatů, kterých se dopouštějí i nejobratnější 
zločinci. Ale byl tak rychlý a obratný, že ve skutečnosti zničil tuto na-
ději na důkaz své spoluviny na loupeži – ledaže by Johnny sám mluvil. 
Ovšem Johnny nebyl člověkem, který by zradil svého spojence.
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„Co myslíte, že za to dostane?“ zeptal se Moric.
„Trest? Zdá se, že jste si velmi jistý tím, že je Johnny vinen.“
Moric pokrčil rameny.
„Co jiného si mohu myslet – je zřejmé, že byste ho nezatkl bez 

důkazů… Je to tragédie… Ubohý hoch…!“
A tu náhle byly všechny temné body této nevysvětlitelné zrady 

osvíceny oslňujícím bleskem pochopení. Mary!
Wembury se usmál myšlence, že by si Meister mohl přát, aby byl 

její bratr odstraněn z cesty. Nebyl schopen představit si nejmenší 
důvod k takovémuto činu zrady, ale teď se mu náhle představily 
všechny ošklivé možnosti a Alan se zahleděl dolů na menšího 
advo káta. Znal Meisterovu pověst, znal příběh Gwendy Miltonové. 
Znal i méně chutné podrobnosti z Meisterova života… Byla Mary 
nevinnou příčinou tohoto šeredného činu? Byl Johnny poslán do 
živého hrobu, aby ji Meister dostal do své moci?

Tentokrát se Meisterův zrak setkal s jeho zrakem a neodvrátil se.
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15. kapitola

„Myslím, že se nemusíte znepokojovat kvůli slečně Lenleyové,“ řekl 
Alan a jeho hlas zněl se smrtící chladností. „Žije naštěstí v mém 
okrsku a má ke mně dost důvěry, aby za mnou přišla, kdyby byla 
v nějakých nesnázích.“

Viděl, jak se do advokátovy tváře vkrádá úsměv.
„Myslíte, že je to pravděpodobné, inspektore Wembury?“ zeptal 

se Meister. Jeho hlas měl tolik měkké hladkosti, že působil téměř 
dojmem kočky. „Pokud jsem rozuměl, bylo vaší nešťastnou úlohou, 
abyste jejího bratra zatkli vy sami – je tedy pravděpodobné, že 
půjde se svými nesnázemi za vámi?“

Alanovi kleslo srdce. Myšlenka na to, jak se k němu Mary za-
chová, ho mučila po celou dobu od Johnnyho zatčení. Jak měla být 
i nadále přívětivá k člověku, který byl bezprostřední příčinou zkázy 
a hanby jejího bratra?

„Lenleyové jsou stará rodina,“ pokračoval Meister. „Mají svou 
skrovnou dávku hrdosti. Pochybuji, že vám ubohá Mary dovede 
odpustit, že jste zatkl jejího bratra. Bude to hrozně nespravedlivé, 
pravda, ale ženy jsou tak nelogické. Udělám pro slečnu Lenleyovou, 
co budu moct – a právě tak pro Johnnyho. A myslím, že moje příležitost 
a možnosti jsou větší než vaše. Můžu vidět Johnnyho ještě dnes v noci?“

Alan přikývl. „Ano. Ptal se mě, zda se s ním můžete ihned setkat, 
ale myslím si, že pro něho nebudete moct udělat mnoho – nebude 
povolena žádná záruka. Jedná se totiž o sprostý zločin.“

Moric Meister spěchal ke dveřím vedoucím do jeho pokoje a ces-
tou svlékal župan.

„Nezdržím vás příliš dlouho,“ řekl.
Ponechám o samotě v pokoji, přecházel Alan sem a tam po otře-

lém koberci, s rukama za zády a s bradou na prsou. V atmosféře 



– 71 –

tohoto domu bylo cosi jemně odpudivého. Velké piano, otřelé tabu-
lování kolem stěn. Bohatost nábytku a výzdoby. Pokoj vypadal, jako 
by byl přeplněn dveřmi – napočítal čtvery, kromě záclony, která 
vedla do klubovny. Kam všechny vedly? A jaké historky by mohly 
povídat? pomyslel si.

Zvláště ho zajímaly jedny dveře, které byly opatřeny těžkými 
závěsy a závorami. Právě na ně hleděl, když se náhle k jeho podivu 
ukázalo podlouhlé červené světlo. Jakýsi signál – ale komu? Náhle 
zhaslo a vešel Meister.

„Co znamená to světlo, pane Meistere?“ zeptal se Alan.
Advokát se rychlým trhnutím obrátil.
„Světlo? Jaké světlo?“ zeptal se rychle a podíval se ve směru Ala-

nova pohledu a ukazujícího prstu. „Světlo?“ opakoval nedůvěřivě. 
„Myslíte tu červenou lampu? Jak to, že jste si jí všiml?“

„Rozsvítila se před minutou a opět zhasla.“
Nebyla to jeho pouhá představa, protože advokátova tvář cho-

robně zežloutla.
„Jste si tím jist?“ zeptal se advokát nejistě a rychle dodal: „To 

je náhražka za zvonek – chci říct, stisknete-li zvonek venkovních 
dveří, rozsvítí se lampa. Zvonky mě ruší.“

Lhal a byl přitom postrašen. Rudá lampa měla jiný význam. Jaký?
V těchto několika vteřinách se stal Meister hrozně nervózním. 

Ruka, která se stále zdvíhala k ústům, se zimničně chvěla. Když si 
advokát myslel, že se na něho Alan nedívá, vytáhl z kapsy malou 
zlatou krabičku, nabral špetku čehosi z jejího obsahu a vtáhl to 
nosem. Alan si toho však všiml. „Kokain,“ domyslel si, a když téměř 
bezprostředně na to byl už advokát opět úplně čilý a sebevědomý, 
věděl, že je jeho hádání správné.

„Patrně se vám to jen zdálo – nejspíš nějaký odlesk od lamp na 
stole,“ řekl.

„Proč by však nemohl být někdo u venkovních dveří?“ zeptal se 
Alan chladně a Meister se pokusil napravit svůj omyl.
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„Ano, to je možné.“ Zaváhal trochu. „Myslím, pokud byste se ne-
zlobil, inspektore – kdybych vás poprosil, abyste se tam šel podívat? 
Připravím se zatím k odchodu. Tady je klíč.“

Alan vzal klidně klíč z advokátovy ruky, sešel dolů po schodech, 
přes dvůr a otevřel vrata. Nikdo tu nebyl. Měl podezření, vlastně 
jistotu, že ho advokát požádal o tuto službu jen proto, že si přál 
být v pokoji několik minut sám – nejspíše proto, aby se podíval po 
příčině toho signálu.

Když vycházel po schodech, zaslechl ostré cvaknutí, jako by byla 
zasunuta těžká zásuvka, a když přišel do pokoje, nalezl Meistera, 
který si navlékal rukavice a tvářil se se spokojenou, lhostejnou 
vlídností.

„Nikdo?“ zeptal se. „Asi to přece jen bylo ve vaší představě, in-
spektore – anebo si někdo z těchto hrozných lidí z Flanderské čtvrti 
udělal hloupý žert.“

„Světlo se nerozsvítilo, když jsem byl pryč?“ zeptal se Alan. Meis-
ter zavrtěl hlavou. „Určitě ne? Jste si tím jistý?“

„Naprosto,“ odpověděl advokát a příliš pozdě zpozoroval, že se 
nechal nachytat.

„To je tedy velmi zvláštní,“ řekl Wembury s upřeným pohledem 
na něho. „Protože jsem stiskl ten knoflík u vrat, a kdyby byla lampič-
ka tím, co jste řekl, měla by se znovu rozsvítit, nebo ne?“

Meister zakoktal cosi o tom, že vedení asi není v pořádku, a skoro 
Alana vystrčil ze dveří.

Alan nebyl přítomen rozmluvě na policejní stanici – zanechal Meis-
tera péči staničního strážmistra a vrátil se do svého bytu v Black-
heathské ulici s těžkým srdcem. Nemohl pro dívku nic udělat. Ani 
tolik ne, aby jí navrhl nějakou ženu, která by jí byla společnicí.

Nemohl tušit, že v tu chvíli, když ho kvůli Mary bolelo srdce, měla 
Mary společnost a že jí byla žena.
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16. kapitola

Dlouho potom, co byl Johnny Lenley odveden, seděla Mary Len-
leyová omámená, ochromená do nehybnosti drtivým neštěstím, 
které se na ni přivalilo. Seděla u stolu se sepjatýma rukama a hledě-
la dolů na bílý ubrus, až ji rozbolely oči. Přála si, aby mohla plakat, 
ale slzy nepřicházely. Jedinou připomínkou, kterou měla na drama, 
jež se odehrálo v tomto pokoji, byl tupý pocit prázdnoty v její hrudi. 
Bylo to, jako by jí vzali srdce z prsou.

Johnny je zloděj! To není možné. To je jen sen… Za chvíli procitne 
ze své strašné můry, probuzena jeho hlasem volajícím ze dvora… Ale 
nebyla v Lenleyském dvoře, byla ve velikém domě plném řemesl-
nických bytů a seděla na laciné židli – a Johnny byl ve vězeňské kobce. 
Hrůza této představy jí mrazila krev. A Alan – jaký záludný úskok 
osudu z něho učinil Johnnyho záhubu? Připomněla si s plnou živostí 
celou scénu, která předcházela Johnnyho zatčení. Každé slovo, které 
Alan pronesl, jako by bylo vryto do jejího mozku. Příliš dobře chápa-
la, že Wembury nasadil vše a odvážil se všeho, jen aby jejího bratra 
zachránil. Poskytl mu příležitost. Johnnymu stačilo, aby mlčel a využil 
noci k tomu, aby se zbavil perel, a teď by byl s ní. Ale jeho osudná 
nadutost byla jeho zkázou. Necítila k Alanovi Wemburymu žádnou 
trpkost, jenom velikou soustrast s ním, a vzpomínka na jeho staženou 
tvář ji bolela skoro stejně jako Johnnyho šílené bláznovství…

Slyšela tiše zazvonit zvonek. Zazvonil třikrát, než pochopila, že je 
někdo u dveří. Snad Alan, pomyslela si. S námahou tedy vstala, vešla 
do předsíně a otevřela dveře. Stála tam žena oblečená do dlouhého 
černého pláště. Černý klobouček zvyšoval krásu jejích vlasů a její 
pleti. Byla opravdu krásná a patrně to byla skutečná dáma.

„Asi jste se zmýlila,“ řekla Mary.
„Jste Mary Lenleyová, nebo ne?“
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Patrně Američanka, pomyslela si Mary a udiveně na ni hleděla.
„Mohla bych s vámi mluvit?“
Dívka ustoupila a Cora Anna Miltonová vešla do pokoje a roz-

hlédla se. V jejím pohledu byl slabý záblesk pohrdání, ale Mary se 
cítila příliš bídně, než aby se kvůli tomu mohla zlobit.

„Jste v nesnázích, že ano?“
Cizinka bez pozvání usedla k polootevřené zásuvce stolu, vynda-

la z tobolky drahokamy posázenou schránku a z ní cigaretu.
„Ano, jsem v nesnázích – ve velkých nesnázích,“ řekla Mary a divila 

se, jak to může tato žena vědět a co ji sem přivedlo v této pozdní hodině.
„Uhodla jsem to. Slyšela jsem, že Wembury zatkl vašeho bratra 

pro krádež klenotů – chytil ho i se zbožím, že?“
Mary zvolna přisvědčila.
„Ano, perly byly v tomto domě. Neměla jsem tušení, že jsou tady.“
Napadlo ji, zda snad tato Američanka není lady Darnleighová. Ze 

Spojených států bylo rekrutováno tolik členů anglické aristokracie, 
že to bylo velmi dobře možné.

„Moje jméno je Miltonová – Cora Anna Miltonová,“ řekla žena, ale 
jméno Mary nic neříkalo. „Nikdy jste o mně neslyšela, že, beruško?“

Mary potřásla hlavou. Byla unavená tělem i duší a netrpělivá, 
aby ji tato vetřelkyně zanechala v jejích starostech a zase odešla.

„Nikdy jste neslyšela o Masce?“
Mary rychle vzhlédla.
„Maska? Myslíte zločince, kterého hledá policie?“
„Kterého hledá každý, miláčku.“
Přes zevní lehkovážnost se hlas Cory Miltonové trochu chvěl.
„A já sama víc než kdo jiný. Jsem jeho ženou.“
Mary rychle vstala ze své židle. Bylo to neuvěřitelné! Toto krásné 

stvoření je ženou muže, který ustavičně kráčel ve stínu věznice.
„Jsem jeho ženou,“ pokyvovala Cora. „Myslíte si, že to není nic, 

čím bych se mohla chlubit, viďte? Ale právě v tom nemáte pravdu… 
Vy pracujete pro Meistera, viďte?“
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„Pracuji pro pana Meistera,“ odpověděla Mary klidně. „Ale oprav-
du, paní –“

„Miltonová,“ doplnila Cora.
„Paní Miltonová, nerozumím dobře účelu vaší návštěvy v této noční 

době.“
Cora Anna Miltonová se rozhlížela pokojem chytrýma, oceňují-

címa očima.
„Není to právě znamenitý byt, ale je mnohem lepší než ten pěkný 

malý byteček v Meisterově domě.“
Viděla, jak do dívčiných lící vlétla červeň, a její oči se zúžily.
„Ukazoval vám ho, že? K čertu, ten chlapík pracuje rychle.“
„Nerozumím, co tím míníte.“ Mary se zlobila, ale teď cítila, že se 

její rozmrzelost mění v hněv. V pozadí její mysli tkvěla myšlenka, 
že kdyby nebylo jejího neštěstí, tato žena by se ji nikdy neodvážila 
navštívit. Bylo to, jako by ji Johnnyho zatčení uvedlo na stupeň 
opravňující ji k důvěrnosti se společenskou spodinou.

„Jestliže opravdu nerozumíte, co tím myslím, pak už o tom nebu-
du mluvit,“ řekla žena chladně. „Ví Meister, že jsem zpátky?“

Mary zavrtěla hlavou. Paní Miltonová seděla u stolu a vyndala 
kapesník z malé kabelky na svém klíně. Byla velmi rozvážná a dobře 
se ovládala.

„Nemyslím, že se příliš zajímá o váš pohyb, paní Miltonová,“ řek-
la Mary unaveně. „Nebudete se zlobit, když vás požádám, abyste 
odešla? Zažila jsem dnes večer velký otřes a nemám náladu hovořit 
o panu Meisterovi nebo o vašem manželovi… ani o nikom jiném.“

Ale Coru Annu Miltonovou nebylo snadné odradit.
„Hádám, že až bude po celé této nesnázi, budete pracovat v Meis-

terově domě dlouho do večera,“ řekla, „a možná by vás potěšilo, 
kdybyste měla moji adresu.“

„Proč proboha –“ začala Mary.
„Proč proboha –“ opičila se po ní Cora. „Hádám, že toto je věk 

svobody, kdy jediným místem, kde ještě můžete uvidět gardedámu, 
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je historické muzeum. Ale byla bych ráda, kdybyste se se mnou 
spojila, kdyby – kdyby se něco přihodilo. Bylo kdysi jiné děvče… 
Ale myslím, že nepotřebujete hrozné odstrašující příklady. A říkám, 
že bych vám byla opravdu velmi zavázána, kdybyste se drahému 
Moricovi nezmiňovala o tom, že jsem ve městě.“

Mary sotva poslouchala konec její řeči. Šla ke dveřím a významně 
je otevřela.

„To znamená, že mám jít, že?“ řekla Cora Anna s dobromyslným 
úsměvem. „Nemám vám to za zlé, beruško. Hádám, že bych se cítila 
stejně, kdyby se na mě přivalila nějaká dáma s celým tím žvástem 
o ochranném andělovi.“

„Nepotřebuju ochranu, děkuji vám. Mám mnoho přátel –“
Zarazila se. Mnoho přátel! V celém Londýně, v celé zemi – byl tu 

vůbec někdo, na koho by se mohla v nesnázi obrátit, kromě Alana 
Wemburyho? A Moric? Proč vzhledem k Moricovi váhala? Během 
posledního dne se do jejich vzájemného vztahu vloudila jakási jem-
ná změna. Nebyl více přirozeným útočištěm a rádcem, k němuž by 
šla v tísni.

Cora Anna na ni hleděla ode dveří. Bystré, chytré oči jako by četly 
její myšlenky.

„Ten muž, Wembury, je velmi slušný chlapík. Doufám, že na něho 
nebudete pohlížet svrchu kvůli tomu, že skřípl vašeho bratra.“

Mary učinila unavený posunek. Byla téměř na konci své sebevlády…
Dlouho po odchodu Cory Miltonové seděla dívka u stolu a pokou-

šela se porozumět tomu, co návštěva Cory Miltonové vlastně zna-
mená. Kdyby šla za ní dolů po schodech, porozuměla by.

Cora se obrátila do temné, opuštěné ulice, šla několik kroků a pak 
se po jejím boku, jakoby nějakým kouzlem, z tajemné podzemní 
skrýše objevil muž. Tak nenadále a tiše, že se polekala a ustoupila 
o krok od něho.

„Oh…! Polekal jsi mě!“ vydechla.
„Viděla jsi to děvče?“
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„Ano, viděla jsem ji… Arthure –“ její hlas se lámal a třásl. „Arthu-
re, proč jsi tady? Copak si neuvědomuješ, jaké nebezpečí –“

Slyšela jeho tichý smích.
„Coro, příliš mnoho mluvíš,“ řekl lehce. „Mimochodem, viděl 

jsem tě dnes odpoledne.“
„Viděl jsi mě?“ vydechla. „Kde jsi byl?“ A náhle téměř zvolala: 

„Arthure, jak mám vědět, kdy tě vidím? Mám ten strašidelný pocit, 
že jsi celou dobu okolo mě, a ustavičně hledím do očí všem možným 
lidem, když jdu kolem nich – a jednoho dne mě skřípnou, protože 
jsem k nim příliš drzá –“

Opět se zasmál.
„Určitě by mě moje vlastní milující žena poznala,“ řekl ironicky. 

„Oči lásky by pronikly každým přestrojením.“
Slyšel, jak její zuby cvakly hněvem. Arthur Milton měl ve zvyku 

uvádět svoji krásnou ženu do zuřivosti.
„Chci vidět, jak teď vypadáš,“ řekla.
Náhle zaznělo cvaknutí a do jeho tváře zazářil bílý paprsek světla.
„Ty jsi blázen!“ řekl tvrdě a srazil jí svítilnu dolů. „Kde vidíš ty, 

mohou vidět i jiní.“
„Gratuluji jim k tomu,“ šeptla. Spatřila totiž tvář pokrytou od 

čela k bradě kusem černého hedvábí, skrze něž na ni hleděly dvě 
široce položené oči.

„Dostala jsi můj dopis?“ zeptal se.
„Ano. Máš na mysli abecedu. Myslela jsem, že noviny neuveřej-

ňují šifrovaná oznámení.“
Neodpověděl a ona mechanicky hledala ve své tobolce. Obálka, 

kterou do ní vložila, tam nebyla. „Co se stalo?“ zeptal se rychle, 
a když mu odpověděla, řekl: „Coro, ty jsi hlupáček! Nejspíš jsi ji 
upustila v bytě té Lenleyové. Jdi a najdi ji!“

Cora Anna letěla po schodech a zaklepala na dveře. Mary jí 
okamžitě otevřela.
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„Ano, vrátila jsem se,“ řekla žena bez dechu. „Upustila jsem tu 
někde dopis. Právě jsem zjistil, že ho nemám.“ Mary se obrátila 
a obě ženy prohledaly byt. Obracely koberce a vytřásaly záclony, 
ale po dopise ani stopa.

„Asi jste ho ztratila jinde.“
Žena byla tak rozčilená, že ji musela Mary litovat.
„Byly tam nějaké peníze –?“
„Peníze? Ne,“ odpověděla Cora netrpělivě. „Chtěla bych, aby to 

byly jen peníze.“
Hleděla vzrušeně po pokoji.
„Vím, že jsem ho měla, než jsem sem vešla.“
„Snad jste ho přece nechala ve svém bytě,“ uklidňovala ji Mary, 

ale Cora potřásla hlavou. A po nové prohlídce přece začala pochy-
bovat, zda jej opravdu měla s sebou.

Konečně za ní Mary se srdečnou vděčností zavřela, šla neklidně 
ke stolu a posadila se. Její čaj byl studený a hořký. Vytáhla zásuvku 
malého stolku, kde měla lžičky, a s údivem do ní pohlédla. Dopis, 
který tak horlivě hledaly, ležel na zásobě lžic a vidliček. Na obálce 
stálo prosté „Cora Anna“, bez další adresy. Snad byla adresa uvnitř, 
pomyslela si Mary, a po chvilkovém váhání vytáhla list. Byl to malý 
tuhý lístek pokrytý skupinami písmen a číslic, psanými téměř 
drobnohledným písmem. Z její strany nebylo třeba přílišné bys-
trosti, aby věděla, že pohlíží na tajnou šifru. Kdyby byla v takových 
věcech zkušenější, věděla by, že je to klíč – a jak je důvtipný!

Vložila lístek znovu do obálky a s ní do zásuvky a čekala, že se 
žena vrátí. Bylo jasné, co se stalo. Když brala svůj kapesník z kabelky, 
list jí vypadl do trochu pootevřené zásuvky, a když vstávala, asi ji 
sama zavřela. Zásuvka se pohybovala velmi lehounce a ona to vůbec 
nezpozorovala.

Než Mary ulehla, vzala dopis do své ložnice a uzavřela ho do 
jedné ze zásuvek šatníkové skříně, kde měla pár tretek, a brzy na 
něj úplně zapomněla.
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17. kapitola

O měsíc později seděla Mary Lenleyová v mramorové síni soudní 
budovy a se sepjatýma rukama a napjatou, tragickou tváří čekala 
na výrok poroty. Byla při přelíčení od začátku a právě slyšela o dů-
kazech z přípravného řízení. Ale pohled na pěknou postavu na lavici 
obžalovaných byl něčím víc, než mohla snést, a proto vyšla ven, aby 
s fatalistickou odevzdaností počkala na poslední výstup dramatu.

Dveře vedoucí do soudní síně se otevřely, vyšel Alan Wembury 
a zamířil přímo k ní. „Už to skončilo?“ zeptala se těžce. Wembury 
potřásl hlavou. „Už brzy, myslím,“ odpověděl.

Vypadal, jako by nespal. Měl prázdné oči a byl jakoby rozerván. 
„Je mi to líto, Alane,“ řekla. Vztáhla ruku a dotkla se jeho ruky. Její 
dotek málem vehnal slzy do jeho očí.

„Nevíte, Mary, jak to všechno prožívám – jak mi je. A nejhorší je, 
že se mi dostává uznání za jeho zatčení. Včera mi poslal náčelník 
dopis, v němž mi gratuluje!“ Chabě se usmála.

V každé tragédii je něco z groteskní komedie a v tomto případě 
to byla nevyhledávána pocta, které se dostalo tomuto vzpírajícímu 
se policejnímu úředníkovi.

Seděl vedle ní a pokoušel se ji potěšit. Ačkoliv byla jeho námaha 
trochu neobratná a divná, rozuměla mu…

A pak přišel do síně Meister – bezvadný a svůj. Jeho hedvábný 
klobouk se leskl více než jindy, jeho manžety byly jako padlý stín. 
„Soudce má závěrečnou řeč,“ řekl. „Chtěl bych, abyste tam šel, Wem-
bury, a přinesl zprávu, jak to dopadlo.“

Byla to krutá žádost, kterou Alan zhodnotil jako advokátovo 
přání, aby byl na chvíli s Mary sám.

„To je velmi obratný mladý muž,“ řekl Meister, když hleděl za široko-
ramennou postavou detektiva mizícího ve dveřích. „Bezohledný – ale 
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co, policejní úředníci nemůžou mít ohledy. Šplhoun, ale všichni poli-
cejní úředníci jsou ctižádostiví.“

„Nikdy jsem si nevšimla, že by byl Alan bezohledný,“ řekla Mary.
Moric Meister se usmál.
„Je to snad trochu příliš tvrdé slovo,“ souhlasil nedbale. „Samo-

zřejmě, ten člověk byl nucen vykonat svoji povinnost a byl opravdu 
velmi důmyslný ve způsobu, jak nalíčit léčku, do níž Johnnyho lapil.“

„Důmyslný? Léčku?“ Mary se téměř ušklíbla.
„Nevyšlo to najevo ve veřejném líčení. Nic, co by mohlo policii 

uškodit, nevyjde nikdy najevo při policejním šetření, má drahá,“ 
řekl Meister s významným úsměvem. „Ale já jsem v zákulisí celé 
věci, takže náhodou vím, že Wembury byl na Johnnyho stopě od 
první chvíle, kdy se dozvěděl o loupeži. To je také důvod, proč přišel 
do Lenleyského dvora.“

Upřeně na něho hleděla.
„Jste si tím jistý? Myslela jsem –“
„Myslela jste si, že přišel proto, aby vás viděl a aby slyšel vaše 

blahopřání k jeho povýšení, že? To je přirozený omyl. Má drahá, 
pokud si všechno rozmyslíte, pochopíte, že policejní důstojník 
musí vždycky předstírat, že dělá něco jiného, než doopravdy dělá. 
Kdybyste ovšem chtěla Wemburymu vyčíst jeho malý úskok, byl by 
samozřejmě velmi rozhořčen a popřel by to.“

Chvilku přemýšlela.
„Nevěřím tomu,“ řekla pak. „Alan mi řekl, že Johnnyho nespojoval 

se zločinem, dokud nedostal anonymní dopis.“
„Psst!“ zasyčel Meister varovně. Alan vyšel ze soudní síně a za-

mířil k nim.
„Soudce bude mluvit ještě deset minut,“ řekl, a než jí mohl dát 

Meister výstrahu, dívka se zeptala; „Alane, je to pravda, že jste sle-
doval Johnnyho už dávno?“

„Myslíte ve spojení s tímto činem? Ne, nic jsem o tom nevěděl. 
Johnnyho jsem vůbec nepodezíral, dokud jsem nedostal dopis 
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napsaný někým, kdo o té loupeži věděl vše.“ Jeho oči spočívaly na 
Morici Meisterovi. „Ale když jste přišel do Lenleyského dvora –“

„Má drahá,“ přerušil ji chvatně Moric, „proč uvádět inspektora 
do rozpaků těmito nepříjemnými otázkami?“

„Nejsou mi nepříjemné a neuvádějí mě do rozpaků,“ řekl Alan 
krátce. „Přišel jsem do Lenleyského dvora navštívit slečnu Len-
leyovou a povědět jí o svém povýšení. Snad nenaznačujete, že moje 
návštěva měla něco společného s tou loupeží – nebo ano?“ Moric 
pokrčil rameny.

„Nejspíš jsem vám připisoval zásluhu, kterou nemáte,“ řekl 
s pokusem skončit věc žertem. „Jako advokát nejsem neobeznámen 
s těmi tajemnými dopisy, o nichž se má za to, že je policie dostává, 
a které kryjí činy jejich – konfidentů, tak se tuším říká policejním 
informátorům.“

„Vy víte, že se jim tak říká, pane Meistere,“ řekl Alan. „A není 
vůbec nic tajemného na dopise, jímž byl Lenley zrazen, kromě pi-
satele. Dopis byl napsán na strojovém papíru Swinley Brand č. 14.“

Viděl Meisterovo trhnutí.
„Učinil jsem pár dotazů mezi obchodníky v Deptfordu a zjistil jsem, 

že se zde tento papír neprodává. Pochází od papírníka v Chancery 
Lane, který dodává soudu, a je jeho vlastním speciálním majetkem. 
Říkám vám to, kdybyste snad chtěl od tohoto bodu pátrat dále sám.“

Kývl jim a zanechal je o samotě.
„Co tím míní?“ zeptala se dívka trochu nelibě.
„Ví snad někdo, co který policejní úředník míní?“ řekl Moric 

s nuceným smíchem.
Na chvíli byla zamyšlená a dlouho seděla beze slova.
„Nenaznačil, že byl Johnny zrazen – zrazen někým –“
„Někým, kdo nežije v Deptfordu, patrně,“ přerušil ji Moric rychle. 

„Opravdu, má drahá, nevšímal bych si tak příliš této historky. A bylo 
by dobře, kdybyste nadále Wemburyho nevídala tak často.“

„Proč?“ zeptala se a pevně na něho pohlédla.



– 82 –

„Je mnoho důvodů,“ odpověděl Moric pomalu. „V první řadě – 
mám klienty, kteří by se na mě dívali trochu křivě, kdyby byla moje 
sekretářka přítelkyní policejního úředníka. Ovšem –“ pokračoval 
kvapně, když zahlédl výraz dívčiny tváře, „nechci vám diktovat, 
s kým se máte stýkat. Ale chtěl bych vám být užitečný, Mary. Je něko-
lik věcí, které bych s vámi chtěl důkladně projednat, až bude tato 
nepříjemná záležitost ukončena. Nemůžete dále žít sama v Malpas 
Mansions.“

„Johnny bude poslán do vězení, že?“ pokyvovala.
Nebyla vhodná chvíle pro přílišné ohledy.
„Johnny bude poslán do trestnice,“ řekl Meister. „Měla byste se 

s tím vyrovnat. Může to pro něho znamenat sedm let a vy se musíte 
s tou myšlenkou smířit. Jak říkám, nemůžete žít sama –“

„Nemůžu žít nikde jinde než v Malpas Mansions,“ odpověděla. 
Přízvuku rozhodnosti v jejím hlase nebylo možné nerozumět. „Já 
vím, že chcete být vlídný, Morici, ale jsou některé věci, které nemohu 
udělat. Stojíte-li o to, abyste mě zaměstnal, bude mě těšit pracovat 
pro vás. Nemyslím, že jsem dost schopná pracovat pro někoho ji-
ného, a jsem si jistá, že žádný jiný zaměstnavatel by mi nedal takový 
plat, jaký jste mi nabídl vy. Ale budu žít v Malpas Mansions, dokud 
se Johnny nevrátí.“

Nadešlo dramatické vyrušení. Dveře se otevřely a vyšel jimi 
Alan Wembury. Na okamžik stál tiše, hleděl na Mary a pak pomalu 
přicházel po dlaždicích síně.

„Nuže?“ zeptala se bez dechu.
„Tři roky nucených prací,“ řekl Alan. „Soudce se ptal, zná-li někdo 

něco o jeho životě, a tak jsem předstoupil a řekl jsem soudu vše, co 
jsem o něm věděl.“

„A co jste věděl?“ zeptal se Meister.
„Vím, že byl slušným, hodným hochem, který byl zničen, protože 

se dostal do společnosti zločinců,“ odpověděl Wembury mezi zuby. 
„A jednoho dne přijdu a chytnu muže, který Johnnyho Lenleye zničil, 
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a postavím ho před týž soud –“ ukázal na dveře, jimiž přišel. „A až 
potom půjdu do svědecké lavice, nebude to proto, abych mluvil ve 
prospěch zatčeného, ale abych soudci vyprávěl příběh, který toho 
muže pošle do vězení, z něhož už nikdy nevyjde!“
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18. kapitola

Pro Morice Meistera byl Maska mrtvý. Považoval za žert nebo za 
jednu z těch hloupých legend, které se tak snadno rodí ve zloči-
neckých hlavách, všechna ta povídání o tom, že je Henry Arthur Mil-
ton v Anglii. Tři měsíce, které následovaly po Johnnyho odsouzení, 
byly příliš plné práce, než aby mu dovolily i jen uvažovat trochu 
vážněji o šeptaných náznacích, kterých se mu dostávalo od jeho 
nechutných klientů.

Scotland Yard, který jedná jenom na základě určité vědomosti, 
nepodnikl žádný krok, aby ho varoval. A to bylo nejútěšnějším 
světlem na celé situaci.

Mary přicházela pravidelně do práce a z pouhé ozdoby podniku 
se vyvinula ve velmi schopnou písařku. Často přemýšlela, nebylo-li 
by mravní povinností vůči Moricovi, aby mu řekla o své rozmluvě, 
kterou měla s Corou Annou Miltonovou. Ale protože se už o Masce 
nezmiňoval, nechala věci tak, jak jsou. Alana viděla jen velmi zřídka. 
Dvakrát ho zahlédla na ulici, ale patrně se jí vyhnul. Poprvé byla 
uražena, ale pak pochopila, že na vině je Alanův vrozený jemnocit. 
Jednoho dne ho uviděla na High Street, a než mohl uniknout, za-
stavila ho.

„Alane, jste velmi zlý!“ řekla a šelmovsky dodala: „Lidé si myslí, 
že mě nechcete znát pro mé pochybné příbuzenstvo.“

Zrudl a zbledl rychle po sobě a Mary to ihned mrzelo. Alan byl 
trochu dětinský.

„Samozřejmě, že mě nic takového nenapadá,“ řekla rychle. „Ale 
vy jste trochu umíněný, nejste? Vyhýbáte se mi jako morové ráně.“

„Myslel jsem, že jednám spíš taktně,“ řekl lítostně a šel přímo 
k jádru věci: „Máte zprávy o Johnnym?“

Přikývla.
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„Je docela veselý a už dělá plány do budoucnosti,“ řekla s radostí 
a dodala: „Nechtěl byste mě vzít někam na čaj – ve středu, to mám 
volno.“

Byl to velice šťastný muž, který se toho dne vrátil do staniční bu-
dovy. Byl opravdu tak veselý, že starý doktor Lomond, zaměstnaný 
u strážmistrova stolu psaním zprávy o opilém řidiči, pohlédl přes 
brýle a dobíral si ho svým kyselým způsobem.

„Nechali tam pro vás trochu medu, co?“
„Něco lepšího,“ usmál se Alan. „Zbavil jsem se hloupého straši-

dla.“
Lomond sešpulil posměšně rty a podepsal své jméno se svižným 

přívěskem a osušil zprávu.
„To znamená, že jste měl roztržku s děvčetem a že se náhle roz-

hodla urovnat ji,“ řekl suše. Měl ošklivě bezpečný zvyk vniknout 
přímo do myšlenek svých posluchačů. „Neříkám, že by manželství 
nebylo dobrou věcí, ale pro policejního úředníka je to jistě hrozné 
riziko.“

„Vůbec nemyslím na manželství,“ smál se Alan.
„Pak se divím, že se nestydíte sám za sebe,“ odpověděl doktor 

a přesunul se svým loudavým krokem ke kamnům, kde otřepal 
popel z cigarety.

„Měl byste být velmi spokojeným mužem, doktore,“ řekl Alan. 
„Plukovník Walford mi řekl, že vám napsal děkovný list za práci, 
kterou jste poskytl v Prideauxově případu.“

Starý pán potřásl hlavou.
„Muži, nejsem nijak hrdý na své dílo. Ale nenávidím traviče – 

a Prideaux byl nejchladnokrevnějším travičem, jakého jsem kdy 
poznal. Podivný člověk s podivným záhlavím. Všiml jste si někdy 
týlu travičů? Zrovna jako by jim vystupoval z hlavy.“

Za jeho řeči vešel do vyšetřovací místnosti hranatý, chudě oble-
čený muž. V jeho neholené tváři, jak šel ke strážmistrovu psacímu 
stolu, hrál široký, šklebivý úsměv. Jevil veškerou bezpečnost člověka 



– 86 –

obeznámeného s okolím, a když položil na stůl zprávu o propuštění, 
poctil strážmistra přátelským pokývnutím.

„Cože, Hackitt?“ řekl Wembury. „Nevěděl jsem, že jste venku.“
Potřásl propuštěnému trestanci rukou a úsměv Sama Hackitta 

se rozšířil.
„Dostal jsem svůj lístek minulé pondělí,“ řekl. „Starý Meister mi 

dá práci.“
„Jakže, Same, vy se věnujete právu?“
Nápad se Hackittovi náramně líbil.
„Ne, věnuji se jen čistění jeho bot. Pro člověka mých schopností 

je to nízká práce, pane Wembury, ale co můžete dělat, když vás 
celou dobu honí policie?“

„Honí svou prababičku,“ smál se Alan. „Vy hoši se uhoníte pokaž-
dé sami… Tak vy se stanete Meisterovým lokajem? Přeji vám štěstí!“

Sam Hackitt zamyšleně škrábal svoji neholenou bradu. „Povídali 
mi, že byl Johnny Lenley zakastlován, pane Wembury. To je smůla.“

„Znal jste ho?“ zeptal se Alan.
Sam Hackitt okamžik váhal.
„Nu, nemůžu říct, že bych o něm něco věděl. Šel jsem jednou tam 

k nim – podívat se na něho – když byl ještě milostpánem. Věděl jsem, 
že je na naší cestě – a někdo našel pro mě a pro něho pěkný kšeftík.“

Alan věděl, co znamená „kšeft“ v hantýrce zlodějů a zločinců: 
znamenalo to loupež nebo krádež, velkou či malou.

„Ale já to tehdy nechyt,“ pokračoval Sam. „Bylo to pro mě příliš 
nebezpečné – nerad pracuji s amatéry. Vždycky se prozradí – a vás 
také, jsou-li jen trošku prudcí. Zvláště když pán, který nám na to 
dával peníze, chtěl, abychom si vzali bouchačku – to není pro mě, 
to děkuju!“

Alan znal hrůzu před střelnou zbraní, kterou má každý pravý 
lupič. Ale jistě i muž, který si věc vymyslel, znal stejně jako Hackitt 
nebezpečí, v němž se ocitne lupič chycený se střelnou zbraní v cizím 
bytě.
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„Kdo je ten váš druh?“ zeptal se Alan, aniž by ho aspoň na okamžik 
napadlo, že by mohl dostat pravdivou odpověď. Zloděj totiž prozra-
dí svého „zaměstnavatele“ jen v okamžiku nejtrpčí nesnáze.

„Ten? Oh – to je jeden chlapík tam venku v Scheffieldu,“ odpo-
věděl Sam neurčitě. „Mně se ta věc vůbec nelíbila, a tak jsem to 
nevzal… Je to hodný hoch – myslím Lenleyho. Je to škoda, že se 
zkazil – tak dobře vychovaný gentleman.“ A pak náhle změnil téma. 
„Pane Wembury, co je s tím žvástem o Masce, že je v Londýně? Slyšel 
jsem o tom, když jsem byl v Maidstone, a poslal jsem vašemu šéfovi 
dopis.“

Alan byl udiven. Maska patřil do docela jiné úrovně, a ačkoliv 
se nižší zločinci hrozně zajímali o činy tohoto nadzločince, nikdy 
žádného z nich nespojoval s mužem, kterého policie hledala.

„Utopil se, nebo byl utopen, to je jisté,“ řekl Sam pohodlně. „Četl 
jsem o tom, když jsem byl v base.“

„Znal jste ho, Same?“
Propuštěný vězeň se opět poškrábal na bradě.
„Jsem jeden z mála lidí, kteří ho viděli bez přestrojení,“ šklebil se. 

„Maska, eh? To byl chlapík, co? Jakživ nebyl nikdo, kdo by se dovedl 
tak přestrojovat jako on!“

Strážmistr zatím opsal údaje ze Samova propouštěcího listu do 
zápisní knihy a vrátil jej Samovi.

„Snad vás požádáme, abyste nás navštívil, Same, jestliže se Mas-
ka opět objeví,“ řekl Wembury.

„Ten se už neukáže. Je utopenej. Věřím novinám.“
Doktor Lomond hleděl za hranáčem, dokud nezmizel, a pak po-

třásl hlavou.
„Tu odchází superoptimista,“ řekl. „Jaká to hlava! Viděl jste, 

Wembury, zploštění jeho lebky? Nuže, hrozně rád bych ho pořádně 
změřil.“
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19. kapitola

Dny, které uplynuly před středou, byly pro Alana Wemburyho velmi 
dlouhé – každý se zdál být delší než čtyřiadvacet hodin. Alan dostal 
od dívky ve středu ráno lístek se žádostí, aby se s ní setkal v malé 
čajovně ve West End, a byl na dostaveníčku čtvrt hodiny předtím, 
než měla přijít. Konečně přišla, přesná, hezoučká postavička s tvá-
řemi zrovna tak o trochu barvitějšími než obyčejně.

„Setkala bych se s vámi v Blackheathu,“ řekla rozmarně, „jenomže 
jsem se bála, aby si některý z klientů pana Meistera nemyslel, kdyby 
nás spolu viděl, že jsem v tajném spojení s policií.“

Vesele se tomu zasmál. Dosud ji neviděl v tak dobré náladě 
a s tak lehkou myslí od chvíle, co opustila Lenleyský dvůr.

V čajovně se nacházelo jen málo hostů. Bylo to hodinu předtím, 
než příval obchodníků naplní všechna místa a zabere všechny stoly, 
a Alan nalezl klidný koutek, kde mohli nerušeně hovořit. Mary byla 
plná nadějných plánů do budoucnosti. Moric – Alan v nitru zuřil, 
když ji slyšel jmenovat Meistera křestním jménem – chtěl Johnny-
mu pomoci k drůbežářské farmě. Mary vypočítala na den konec 
Johnnyho období ve věznici.

„Budou mu prominuty tři měsíce z každého roku, bude-li se 
řádně chovat,“ vykládala. „A Johnny je už velmi rozumný. Posledně 
mi napsal, že si chce zasloužit všechny výhody. To bude nádherné, 
že, Alane?“

Váhal jí položit otázku, která mu ležela v hlavě – ale teď ji položil 
a ona přikývla.

„Ano, píše o vás a už se na vás vůbec nehněvá. Myslím, že byste 
mu mohl být velmi dobrým přítelem, až se dostane na svobodu.“

Její vlastní chvíle byly tak vyplněné, řekla mu, že jí čas ubíhal 
rychle – rychleji, než se odvážila doufat. Moric byl velmi vlídný. (Jak 
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často opakovala tutéž větu!) A život v Malpas Mansions plynul hlad-
ce. Mohla si dokonce dovolit malou výpomoc v podobě služebné, 
takže nebyla tak sama.

„Je to zvláštní osůbka, která si umínila, že mi poví o všech hrůzách 
Deptfordu,“ usmívala se spokojeně. „Jako bych neměla dost svých 
vlastních hrůz! Jejím oblíbeným hrdinou je Maska – víte o něm?“

Alan přisvědčil.
„Maska je hrdinou všech divných hlav v celém Deptfordu,“ řekl. 

„Milují myšlenku, že je to někdo, kdo si dělá z policie dobrý den.“
„Není v Anglii – anebo je?“
Alan zavrtěl hlavou.
„Zajímáte se hodně o Masku?“ zeptala se. „Pokud ano, můžu vám 

něco říct. Viděla jsem jeho ženu.“
Otevřel oči dokořán.
„Coru Annu Miltonovou?“ řekl nedůvěřivě a ona se vesele smála 

dojmu, jímž na něho působilo její sdělení.
Vyprávěla mu o její návštěvě, ale přece z nějakého důvodu, který 

sama nechápala, mu nevyprávěla všechno o této rozmluvě, dokonce 
ani nenaznačila, že ji Cora varovala před Meisterem. Když se dostala 
k dopisu s tajným písmem, jeho zájem se zdvojnásobil.

„Vzpomněla jsem si na to teprve teď,“ řekla lítostně. „Úplně jsem 
na to zapomněla. Je v mém šatníku a měla jsem jí ho poslat.“

„Lístek s tajným písmem? To je velmi důležité,“ řekl Alan. „Mys-
líte, že byste mi ho mohla přinést – zítra?“

Přisvědčila.
„Ale proč přišla – zrovna té noci, kdy byl zatčen Johnny?“ zeptal 

se Alan. „Viděla jste ji od té doby?“
Odpověděla záporně.
„Ale nemluvme o Masce – pro vás to je odporná nuda, že? Je to 

vlastně odporné pro nás oba – uff!“ zachvěla se.
Kráčeli spolu zeleným sadem a obědvali v malé restauraci v Soho. 

Pověděl jí o svém novém, nemile zajímavém předmětu – černovousém 
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inspektorovi Blissovi – a hovořil o té věci tak prudce, že se rozplývala 
smíchem. V Alanově životě to byl den s velkým „D“, a když ji doprovo-
dil k tramvaji jedoucí jejím směrem, ztratilo se mu s ní něco z jasu dne.

Meister ji žádal, aby se u něho cestou domů zastavila, ale Mary 
si uložila v mysli formulku, která jí měla být velmi prospěšná. 
Ustanovila si devátou hodinu jako nejkrajnější chvíli, do které 
mohla pracovat, a protože bylo už devět pryč, když se dostala na 
Novou křižovatku, a tak šla rovnou do Malpas Mansions. Do jejího 
bytu by zaveden malý přepych: Moric trval na tom, aby byl do jejího 
bytu zaveden telefon, a pro ni to bylo velikou útěchou.

Když otevírala dveře, telefon právě zazvonil. Rozsvítila plynovou 
lampu a chvátala k malému stolku, kde stál telefon. Jak očekávala, 
byl to Meister.

„Mé drahé děvče, kde jste byla?“ zeptal se mrzutě. „Čekal jsem 
na vás od osmi hodin.“

Pohlédla na hodinky na svém zápěstí. Bylo čtvrt na deset.
„Lituji, Morici,“ omlouvala se, „ale já jsem neslíbila, že přijdu.“
„Byla jste v divadle?“ zeptal se podezřívavě. „Neřekla jste mi 

o tom.“
„Byla jsem s přítelem.“
„S mužem?“
Mary Lenleyová měla téměř nevyčerpatelnou zásobu trpělivosti, 

ale toto vytrvalé vyslýchání ji dráždilo. A on to asi uhodl z jejích 
odmlk, neboť než mohla odpovědět, pokračoval:

„Odpusťte mi mou zvědavost, má drahá, ale pokud je Johnny 
pryč, jednám, jako bych byl váš otec, a tak bych rád věděl –“

„Šla jsem s přítelem na večeři,“ přerušila ho stručně. „Lituji, že 
jsem vám způsobila jakousi nepříjemnost, ale já jsem vám neslíbila, 
že určitě přijdu.“

Chvíli bylo ticho.
„Nemohla byste sem přijít teď?“
Její „ne“ znělo velmi určitě.
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„Je příliš pozdě, Morici,“ dodala pak mírněji. „Copak jste mi chtěl?“
Kdyby odpověděl ihned, snad by mu uvěřila, ale jeho odmlka 

byla zrovna o nějaký okamžik delší.
„Prohlášení?“ posmívala se. „Jaký nesmysl – v tuhle noční dobu… 

Ne, Morici, teď už nebude žádné prohlášení. Zítra ráno přijdu o něco 
dříve.“

„Váš přítel – nebyl to náhodou Alan Wembury?“ zeptal se Meis-
terův hlas.

Pro Mary byl tento okamžik vhodný, aby považovala svá poslední 
slova za konečná, a položila sluchátko.

Šla se do své malé ložnice převléknout, zatímco se voda v kot-
líku na plynu vařila, a průvan z okna za ní přirazil dveře. Rozsvítila 
a zavřela okno se zamyšleným zachvěním. Dala dnes služce volno 
a děvče odešlo dříve než ona. Hrozila bouřka a Mary před odchodem 
obešla byt a zavřela všechna okna. Kdo je otevřel? Rozhlížela se po 
bytě a po zádech jí přeběhl mráz. Někdo tady byl! Jedna ze zásu-
vek její skříně byla vypáčená. Prohlédla ji, ale pokud mohla vidět, 
nic z ní nezmizelo. A pak si náhle vzpomněla na lístek s tajným 
písmem. Byl pryč! Šatník byl také otevřen a dlouhá zásuvka vespod 
byla prohledána. Kým? Jistě ne obyčejným lupičem, protože kromě 
toho listu se nic neztratilo.

Šla zpátky k oknu, otevřela je a hleděla dolů. Byl to kolmý spád 
asi šestnácti metrů. Napravo byl malý balkón vyčnívající z její ku-
chyňky a po jeho straně byla zdviž, jejíž pomocí mohly domácnosti 
v Malpas Mansions obdržet své potřeby od obchodníků dole na 
dvoře. Zdviž byla spuštěna dolů a Mary viděla dlouhá, ocelová lana 
houpající se zvolna v ostrém větru, jenž právě vál. Lehký, obratný 
muž mohl vyšplhat do výše balkónu bez nadlidské námahy. Ale 
který muž by nasadil krk jen proto, aby se prohrabal v jejím malém 
majetku a vzal dopis Cory Anny?

V kuchyni měla elektrickou kapesní svítilnu a přinesla si ji, aby 
provedla důkladnější prohlídku. A teprve teď objevila na koberci 
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vlhké šlépěje. Byl to nový koberec a měl tu nevýhodu, že na něm 
byla zřetelně vidět každá skvrna. Dvě blátivé šlépěje byly tak patrné, 
že se divila, že je neviděla hned, jak vešla do pokoje.

Pak učinila další objev: toaletní stolek, kde nechala několik 
kartáčů přesně uspořádaných, byl úplně rozházen. Našla jeden ze 
šatních kartáčů na zemi u postele. Byl patrně použit někým, kdo 
byl velmi umazán – byl totiž vlhký a měl na konci štětin kus bláta. 
A chladnokrevný vetřelec se nespokojil jen s tím, že se zhruba očis-
til. Použil také kartáč na vlasy V jeho bílých štětinách uviděla černé 
vlasy. Viděla podobné už dříve: její otec měl špatný zvyk, že si rovnal 
vousy jakýmkoliv kartáčem, který vzal do ruky. Někdo s černými 
vousy se upravoval před jejím zrcadlem. Dala se do smíchu – ten 
nápad byl tak směšný! Ale netrvalo dlouho a byla opět vážná.

Slyšela zvonit u dveří a otevřela. Muž, který byl v domě vrátným, 
stál u dveří.

„Nerad vás obtěžuji, slečno, ale byl někdo ve vašem bytě, zatímco 
jste byla pryč?“

„Právě se tomu divím, pane Jenkinsi,“ odpověděla a odvedla ho 
do pokoje, aby mu ukázala důkazy cizí přítomnosti.

„Nějaký muž se tu potuloval kolem domů celý večer,“ řekl vrátný 
a poškrábal se na hlavě. „Chlapík s krátkými černými vousy. Jeden 
nájemník ho viděl vzadu na dvoře zrovna před setměním. Díval se 
na obchodnickou zdviž a paní, která bydlí právě naproti, říká, že ten 
člověk klepal tady na dveře celých deset minut a pokoušel si zjednat 
přístup… Neztratilo se vám nic?“

Zavrtěla hlavou.
„Nic cenného.“ Nemohla vysvětlit přesnou cenu Maskovy abe-

cedy.
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20. kapitola

Vousatý muž! Kde slyšela o muži s vousem? A pak si náhle vzpo-
mněla na hovor s Alanem. Inspektor Bliss! Tento nápad se jí zdál 
příliš absurdní, aby o něm mluvila.

Vzala telefonní seznam a našla číslo policejní stanice ve Flanders 
Lane. Bručivý hlas jí odpověděl, že se pan Wembury ještě nevrátil. 
Byl celý den venku, ale čekali ho každou minutu. Uvedla své jméno 
a číslo telefonu a zdůraznila soukromou povahu svého hovoru.

O hodinu později ji pozdravil Alanův hlas. Pověděla mu několika 
slovy, co se přihodilo, a slyšela, jak vydechl překvapením.

„Nemyslím si, že je možné, aby to byla ta osoba, kterou máte na 
mysli,“ řekl. Uvědomila si, že patrně hovoří z místnosti, kde je více 
lidí. „Ale není příliš pozdě, abych vás navštívil.“

„Přijďte, prosím,“ odpověděla bez váhání.
Alan se dostavil v tak pozoruhodně krátké době, že si pomyslela, 

že musel letět.
„Taxi,“ vysvětloval. „Člověk je nevidí na Hight Street v Deptfordu 

často, ale měl jsem štěstí.“
Bylo to poprvé, co byl v jejím bytě, od Johnnyho zatčení. Už samo 

uspořádání nábytku připomínalo ošklivé vzpomínky. Jistě to uhod-
la, protože ho odvedla rovnou do svého pokoje a ukázala mu důkazy 
návštěvníkovy přítomnosti.

„Bliss…? Proč, u kozla, by měl Bliss vnikat do vašeho bytu? Co 
tady hledal?“

„To bych ráda věděla.“ Teď byla schopná usmívat se. Bylo oprav-
du podivuhodné, jak příjemně působila přítomnost Alana Wem-
buryho. „Byl-li to ten dopis, mohl přijít a požádat o něj.“

Ale Alan potřásl hlavou.
„Máte tady nějaké Meisterovy věci – nějaké papíry?“ zeptal se náhle.
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Zavrtěla hlavou.
„Klíče?“
„Proč? Ano! Ovšem!“ vzpomněla si. „Mám klíče od domu. Jeho 

stará kuchařka je skoro hluchá a Moric je zřídka kdy vzhůru, když 
přijdu, a tak mi dal klíč od venkovních vrat a od dveří.“

„Kde je míváte?“ zeptal se Alan.
Otevřela kabelku.
„Nosím je s sebou. Kromě toho, Alane, proč by měl chtít pan Bliss 

jeho klíče? Myslím, že může vidět pana Meistera, kdykoliv je mu 
libo.“

Ale Alanova mysl sledovala jinou stopu. Věděl Bliss o návštěvě 
Cory Anny Miltonové u této dívky? Za předpokladu, že by si uložil 
úkol, že dostane Masku – Alan Wembury nebyl vyrozuměn, že Cent-
rální úřad hraje na vlastní pěst – podnikl by tento obtížný vstup, 
aby ověřil své podezření? A dejme tomu, že šel za tím dopisem – jak 
mohl vědět o jeho existenci?

„Jen jediný muž si mohl přijít pro ten dopis – a tím mužem je 
Maska,“ řekl s přesvědčením.

Ponechal přední dveře otevřené, když vešel do bytu, a když se 
teď vraceli do jídelny, objevil se v síni vrátný.

„Je tu opět, slečno,“ zavolal horlivě. „Ten chlapík je venku. Máme 
zavolat policii?“

„Který chlapík?“ zeptal se Wembury rychle. „Myslíte muž s vou-
sem?“

„Ano, pane. Nemyslíte, že bychom měli zavolat policii? Jeden má 
službu na konci ulice.“

Wembury vyběhl kolem něho a seběhl dolů ze schodů. Když 
se vynořil do světla, viděl muže stojícího na protější straně ulice. 
Nepokoušel se ukrýt. Opravdu, stál v plném světle pouliční svítilny, 
ale poodešel stranou, když Wembury přecházel ulici, a ještě než 
k němu došel, Wembury věděl, že Maryina domněnka byla správná. 
Byl to Bliss.
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„Dobrý večer, inspektore Wembury,“ zněl chladný pozdrav.
Bez předmluv pronesl Alan své obvinění.
„Někdo se vloupal do bytu slečny Lenleyové dnes v noci a mám 

důvody věřit, že jste to byl vy, Blissi.“
„Vloupal se do bytu slečny Lenleyové, eh?“ Ústřední inspektor 

se bavil. „Vypadám jako lupič?“
„Nevím, jak vypadáte, ale byl jste viděn na dvoře právě před 

setměním, jak prohlížíte zdviž. Není žádná pochybnost, že muž, 
který vstoupil do slečnina bytu, si zjednal přístup tímto způsobem.“

„V tom případě byste udělal nejlépe, kdybyste mě vzal na svou 
směšnou malou stanici a obvinil mě. Ale než tak uděláte, ulehčím 
vám trochu váš úkol a přiznám se vám, že jsem opravdu vyšplhal 
po tom pekelném provaze a že jsem si prohlédl ten byt. Ale nenašel 
jsem, co jsem hledal. Muž, který tam byl přede mnou, to dostal.“

„To je vaše vysvětlení?“ zeptal se Wembury, když Bliss skončil. 
„Že byl v bytě někdo jiný?“

„Správně. Dokonalé vysvětlení, i když vás snad neuspokojilo. 
Vyšplhal jsem po laně, až když jsem viděl někoho jiného jít touže 
cestou a otevírat okno. Právě se stmívalo. Vaši přátelé vám jistě 
poví, že jsem šel ihned nahoru a klepal na dveře slečny Lenleyové, 
a když jsem nedostal žádnou odpověď, rozhodl jsem se vykonat 
stejný výstup jako můj neznámý vetřelec. Stačí vám to, pane Wem-
bury, nebo si myslíte, že jsem jako policejní úředník překročil svou 
povinnost při stíhání lupiče?“

Alan byl ve slepé uličce. Byl-li Blissův příběh pravdivý, bylo jeho 
jednání úplně ospravedlněno. Ale byla to pravda?

„Zpřevracel jste obsah zásuvek?“
Bliss zavrtěl hlavou.
„Ne. Bojím se, že mě náš přítel předešel. Otevřel jsem jen jednu zá-

suvku a z jejího nepořádku uhodl, že můj předchůdce už vykonal svoji 
prohlídku. Nemyslím, že nalezl, co hledal, ale že se dnes v noci vrátí. 
To je důvod, proč jsem tady. Máte ještě nějaké otázky, inspektore?“
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„Ne,“ odpověděl Alan krátce.
„A nepomýšlíte mě pozvat na návštěvu k vašemu představené-

mu? Dobrá. Pak si myslím, že je moje přítomnost pro tuto chvíli zby-
tečná.“ Pohodil ramenem, obrátil se a odcházel nedbalým krokem 
po chodníku.

Alan se vrátil k dívce a pověděl jí o svém rozhovoru s Blissem. 
A jen loajalita k uniformě mu zabránila, aby jí sdělil svůj soukromý 
názor na tuto věc.

„Snad mluví pravdu,“ řekl. „Bylo samozřejmě jeho povinností 
pronásledovat lupiče. Snad nemohl nikoho zavolat na pomoc. Ne-
řekl-li pravdu, už o něm neuslyšíme, ale pokud nelhal, podá o tom 
povinnou zprávu úřadu.“

Opustil ji o půl hodiny později, a když vycházel z bytu, ohlížel 
se po Blissovi. Nebyla však po něm nikde stopa. Když se vrátil na 
policejní stanici, byl trochu překvapen sdělením, že Bliss opravdu 
podal zprávu o vloupání se všemi podrobnostmi. Ke své zprávě 
přidal poznámku, že je tímto případem pověřen divizní inspektor 
Wembury.

Alan byl v rozpacích. Byla-li Blissova zpráva pravdivá, kdo mohl 
být tím mužem, jenž vyšplhal po laně? A co jiného mohlo být úče-
lem vyloupení Maryina bytu než sháňka po tajemném šifrovaném 
klíči? To však přivádělo Masku příliš blízko pro klid duší. Bylo tu 
tajemství, které bylo rozluštěno až té noci, kdy Maska přišel do 
Meisterova domu.

Mary Lenleyová stále myslela na dvě věci: má říci Moricovi, že 
byla na čaji s Alanem Wemburym? Má mu říci o loupeži, která u ní 
byla spáchána předešlou noc? Celkem cítila, že méně nemilé vy-
znání, které by jej však úplně zaujalo, byla druhá z jejích příhod.

Moric dosud nebyl dole, když přišla, a pan Samuel Hackitt, nový 
sloužící v Meisterově domácnosti, cídil unaveně okno, které vedlo 
ven na dvůr. Objevil se poprvé před několika dny a přes jeho nepří-
jemnou minulost ho Mary měla ráda.
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„Dobré jitro, slečno.“ Dotkl se neviditelné čepice. „Starý je dosud 
v posteli, Bůh žehnej jeho starému srdci!“

„Pan Meister měl asi špatnou noc,“ odpověděla odmítavě.
„Já bych raději řekl, že těžkou,“ řekl Sam a vyždímal koženou 

utěrku.
Mary velmi moudře nepovzbudila žádné další sdělení.
„Komický starý dům, slečno.“ Sam zaťukal kotníkem na jednu 

z výplní dřevěného tabulování kolem stěn. „Duté. Vypadá to tu 
skoro spíše jako králičí pelech než jako dům.“

Rezidence pana Meistera byla vybudována v době, kdy ještě žil 
v Deptfordu Petr Veliký. Sdělila tuto dějepisnou novinku úplně ne-
vnímavému muži.

„Nikdy jsem ho neznal, toho Petra… Že byl králem? To zní jako 
jedna z Meisterových lží.“

„To je dějepisná pravda, Same,“ řekla přísně a oprašovala svůj 
psací stroj.

„Já si historie mnoho nevšímám – to jsou všechno zrovna takové 
lži,“ řekl pan Hackitt chladně. „Bože – slečno, neznáte všechny ty 
historie, co jsem přečetl! Hume, Macaulay, Gibbons, ten chlapík, co 
psal o Římě…“

Byla udivena.
„Vy jste je četl?“
Přisvědčil.
„Studoval jsem je,“ řekl slavnostně – tak slavnostně, že se zasmála.
„Vy jste veliký student. Nevěděla jsem, že jste tak hrozně sečtělý 

člověk.“
„V lapáku musíte něco dělat,“ řekl Sam a Mary pochopila, že tato 

jeho četba pomáhala zahánět čas některé jeho „dovolené“.
Měl podivuhodnou zásobu vědomostí o pravdě nejnepravdě-

podobnějších věcí. Snad byly všechny získány za stejných okolnos-
tí. Dvakrát či třikrát zabloudil k pianu, ačkoliv už bylo oprášeno 
a vyleštěno, protože mohla vidět svou tvář v jeho hladké, černé ploše. 
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Ale piano na něho působilo jakoby kouzlem a snad měl větší úctu 
k panu Meisterovi pro jeho hudební schopnosti než pro jeho znalost 
trestního zákona. Stiskl klávesu, která ostře zazněla, a omlouval se.

„Zítra jdu do Scotland Yardu, slečno,“ řekl a Mary si myslela, že 
to má co dělat s jeho předešlým uvězněním, a vyslovila jen zdvořilý 
zájem. „Dosud nikdy jsem tam nebyl,“ pokračoval Sam spokojeně, 
„ale myslím, že to je jako každá antouškárna – jedna stolice, jeden 
stůl, jeden pár pout, jeden strážmistr a čtyřicet pět tisíc křivopří-
sežných lhářů.“

Meisterův vstup přerušil Hackittovy spekulace. Moric vypadal 
otřeseně a špatně, pomyslela si Mary. Bručivě propustil svého sluhu 
a řekl jí, že špatně spal.

„Kam jste šla…“ začal.
Myslela si, že by to byl nejlepší okamžik, aby mu pověděla o lu-

piči. A protože nechtěla mluvit o Coře Anně, nezmínila se ani o ukra-
deném dopise. Naslouchal v údivu, až se dostala k rozhovoru, který 
měl Alan s inspektorem Blissem.

„Bliss? To je divné.“ Vstal a jeho oči se sevřely, jako by hleděl do 
oslnivého světla. „Bliss… Neviděl jsem ho už léta. Byl v Americe. 
Obratný chlapík… Bliss…! Hm!“

„Ale nemyslíte, že to je zvláštní, Morici, že by vylezl nahoru do 
mého bytu, anebo že by tam byl někdo před ním? Jaký užitek oče-
kávají od vyloupení mého ubohého malého bytu?“

Moric potřásl hlavou.
„Nevěřím tomu. Bliss chtěl ve vašem bytě něco nalézt. Žvást o ji-

ném muži, který jej tam předešel, je výmysl.“
„Ale co mohl hledat?“ trvala na svém.
Moric nebyl připraven, aby jí podal možné vysvětlení.
Bliss! Bliss neměl v Deptfordu nijaká práva – ledaže by…
Moric byl stejně v údivu jako v obavách. Příchod muže z Ústře-

dí do Deptfordu mohl znamenat jen nějakou velmi mimořádnou 
událost a Meister v mysli probíral různé případy, o nichž se dalo 
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předpokládat, že by zajímaly tak vysokého policistu. A skutečně, 
Deptford měl v tuto dobu neobyčejně dobré chování. Už tři měsíce 
nebyly v okrsku nějaké vážné žaloby a Meister, který měl prsty ve 
více nezákonných kouscích, z jakých by ho ani nejhorší nepřátelé 
nevinili, věděl, že nebyla žádná tak důležitá krádež, aby sem Scot-
land Yard vysílal svého nejnadanějšího úředníka.

Jakýmsi prazvláštním způsobem, který mu byl vlastní, rozhodl, 
že v této zvláštní pozornosti nebylo nic hrozivého. Snad jen hlavní 
stan zkoušel svého nového divizního inspektora a poslal tohoto 
moudrého a zkušeného úředníka, aby odhalil stupeň jeho známosti 
s Lenleyovými.

Meisterova snídaně nebyla nikterak vybranou hostinou a byla 
mu obvykle podávána v jeho malé kanceláři. Jako obyčejně sestáva-
la i dnes z šálku kávy, malého talířku ovoce a ze sucharů. Rozevřel 
noviny a nedbale do nich hleděl. Jeho život byl tak plný, že měl málo 
času a málo zájmu pro velké světové události. Ale zpráva na vrchu 
sloupce upoutala jeho zrak.

VZPOURA VE VĚZNICI!
Trestanec zachraňuje život zástupci ředitele

Proběhl líčení událostí v naději, že nalezne některé známé 
jméno, ale jak je v takovýchto případech zvykem, byla zachová-
na přísná anonymita o osobnosti dotyčného vězně. Ve venkovské 
věznici byla vzpoura. Její vůdci srazili strážníka, zmocnili se jeho 
klíčů a zabili by zástupce ředitele, který byl v tu chvíli náhodou 
v hlavní místnosti, kdyby nebylo statečnosti jednoho z trestanců, 
který pomocí znamenitě ovládané hole od smetáku bránil úředníka, 
dokud mu nepřišli na pomoc strážníci.

Moric sešpulil rty a usmál se. Jeho úcta ke zločincům byla pramalá. 
Pro něj byli sotva lidskými tvory. Myslel nedbale na to, jaké odměny 
se dostane hrdinnému trestanci. Jistě větší, než si opravdu zaslouží.
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Hackitt vešel, aby odklidil věci od snídaně. Pohlédl důvěrně přes 
Meisterovo rameno a četl zprávu.

„Ten zástupce je docela hodný hoch,“ řekl nevázaně. „Divím se, 
co mohlo kluky proti němu poštvat. Ale bachaři jsou chlapi –“

Meister zdvihl chladně obočí.
„Chcete-li si udržet toto místo, nemluvte, dokud nejste tázán, 

Hackitte,“ řekl.
„Nic ve zlém, žádná urážka,“ řekl neochvějný Hackitt. „Já jsem od 

přírody povídavý.“
„Pak zkoušejte svou povídavost na někom jiném!“ odsekl Moric.

Muž vyšel ven s podnosem a vrátil se po několika minutách s dlouhou 
žlutou obálkou. Meister mu ji vytrhl z ruky a pohlédl na adresu. Nes-
la poznámku: Velmi naléhavé a důvěrné! a razítko Scotland Yardu.

„Kdo to přinesl?“ zeptal se.
„Fízl ze stanice.“
Moric ukázal na dveře.
„Můžete jít.“
Čekal, až se dveře za sluhou zavřely, a pak roztrhl obálku a jeho 

ruka se chvěla, když vytáhl složený, strojem psaný list.

„Pane,
mám čest Vám sdělit, ze zástupce náčelníka plukovník Walford, 
C. B., si s Vámi přeje mluvit ve své kanceláři ve Scotland Yardu 
dopoledne v 11.30 hodin. Věc je nanejvýš důležitá a zástupce 
náčelníka si přeje, abych Vám sdělil, že spoléhá, že uděláte vše, 
abyste přijal toto pozvání, a telegraficky mu sdělíte, kdybyste 
nemohl být ve Scotland Yardu v ustanovenou hodinu.

Mám čest, pane…“

A tak dále.
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Pozvání do Scotland Yardu! První, jaké kdy Meister dostal. Co to 
znamená?

Vstal, otevřel malou zásuvku, vytáhl velkou láhev koňaku a nalil 
notnou dávku do sklenky. A když viděl, že se mu ruka prudce třese, 
rozzuřil se sám na sebe. Co věděl Scotland Yard? Co chtěli vědět? 
Jeho budoucnost, ano, jeho svoboda závisela od odpovědí na tyto 
otázky. Zítra! V týž den, kdy chtěl provést jisté záměry. Scotland 
Yard bezděky poskytl Mary den navíc!
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21. kapitola

Na advokátovu žádost přišla Mary do práce dříve a byla překvape-
na, když nalezla Morice už vzhůru a oblečeného. Byl z mužů, kteří 
jsou obyčejně až puntičkářský pečliví, co se týče oděvu, a Moric byl 
v tomto směru skoro švihácký. Ale obyčejně byl při oblékání velmi 
zdlouhavý a rád se toulal domem ve svém bledězeleném županu, 
dokud jej příchod klientů nebo nutnost odbýt s někým poradu 
nepřinutila, aby tento oděv odložil.

Když vešla, přecházel po pokoji s rukama složenýma za zády. 
Vypadal, jako by špatně spal, a Mary se o tom zmínila.

„Spal jsem dobře.“ Mluvil trhaně, nervózně a zřejmě pracoval 
pod velmi silným vzrušením. Mary Lenleyovou nenapadlo, že by 
tím vzrušením mohl být strach.

„Musím jít do Scotland Yardu, má drahá,“ řekl Meister, „a myslím na 
to –“ vynutil na své tváři úsměv, „zda byste chtěla jít se mnou – ne do 
Yardu,“ dodal kvapně, když uviděl výraz nechuti na její tváři. „Snad bys-
te raději počkala – někde v čajovně – nebo někde jinde – až se vrátím?“

„Ale proč, Morici?“ Žádost byla velmi neočekávaná:
Neměl dost trpělivosti, aby odpověděl na tuto otázku.
„Nechcete-li jít, nechoďte, má drahá,“ řekl ostře, ale změnil tón. 

„Je několik věcí, o nichž bych s vámi rád promluvil – obchodní věci, 
při nichž bych mohl potřebovat trochu – pomoci příručího.“ Šel k je-
jímu stolku a zdvihl z něho listinu. „Zde jsou jména a adresy řady 
lidí. Chci, abyste vzala tento papír do své kabelky. Uvedení pánové 
mají být informováni, kdyby se něco – myslím, kdyby to bylo nutné.“

Nemohl jí povědět, že strávil noc v chladném potu strachu, 
ve střídavých zdřímnutích pod příšernými sny a v nekonečných 
úvahách o nepříjemných možnostech, které zítřek chystal. Nemohl 
vysvětlit, že jména, která napsal na listinu a vybral s takovou péčí, 
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byla jména významných mužů, kteří se za něho mohou v jistých 
okolnostech zaručit. Nemohl říci pravdu, že potřeboval její přítom-
nost pro rozptýlení, které potřeboval v hodinách, než se setká se 
zástupcem náčelníka policie. A kdyby se přihodilo to nejhorší, že 
chtěl mít po ruce někoho, koho by mohl informovat a komu by mohl 
důvěřovat, že bude pracovat v jeho zájmu.

„Nevím, co ode mě ve Scotland Yardu chtějí,“ řekl s pokusem 
o lehký tón. „Nejspíš nějaká maličkost ve spojení s věcí některého 
mého klienta.“

„Posílají pro vás často?“ zeptala se nevinně.
Rychle na ni pohlédl.
„Ne, dosud jsem tam nebyl. Opravdu, je to velmi neobvyklý po-

stup. Nikdy jsem neslyšel, že by poslali pro nějakého advokáta.“
Pokývla.
„Myslela jsem si to,“ řekla. „Hackitt mi řekl, že vás zvou do Scot-

land Yardu buď proto, aby vás ‚pumpovali‘, anebo aby vás chytili.“
Rozzuřil se.
„Prosím vás, abyste mi nepodávala z druhé ruky sprostoty naše-

ho kriminálního přítele. ‚Pumpovali!‘ Co je to za výraz? Patrně mě 
pozvali, protože jsem hájil nějakého ničemu, o kterém potřebují 
informace. Možná mě chce ten člověk vyloupit.“

Věc byla tak bolavá, že Mary velmi moudře upustila od dalšího 
pokračování.

Moric neměl vlastní vůz a bylo pro něj příznačné, že místní 
garáže nemohly dodat dost skvělý vůz, aby odpovídal jeho vystu-
pování. Rolls, který mu přišel od pronajímatele z West Endu, byl 
tím nejnovějším a nejskvělejším, co bylo možné získat, a k obdivu 
a závisti všech obyvatel Flanders Lane, kteří stáli ve vratech domů, 
aby viděli jeho odjezd, odjela Mary se svým zaměstnavatelem.

Zdálo se, že jeho nervozita vzrůstá, když nechali Deptford za 
sebou. Po dlouhé době mlčení z jeho strany se Mary pokusila o roz-
hovor a zeptala se ho, zda si všiml jedné zprávy v novinách.
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„Vzpoura ve věznici?“ odpověděl nepřítomně. „Ne – ano. Všiml. 
Co je s tím?“

„Je to Johnnyho vězení,“ odpověděla. „A já jsem tím trochu zne-
pokojena. On je tak prchlivý a náhlý hoch – a snad udělal něco 
nepředloženého. Je nějaká možnost, abyste se to dozvěděl, Morici?“

Meister byl bezděky upoután.
„Johnny je v tom vězení? Nevšiml jsem si toho… Ano, má drahá, 

zjistíme to, přejete-li si.“
Patrně přemýšlel o svém názoru na vězeňskou vzpouru, protože 

když vůz přejížděl Westminsterský most, řekl:
„Doufám, že se toho Johnny neúčastnil. Znamenalo by to ztrátu 

nabytých výhod.“
Sotva strávila tuto zlověstnou poznámku, vůz zabočil na nábřeží 

a zastavil téměř před vchodem do Scotland Yardu.
„Snad byste raději zůstala ve voze a počkala na mě?“
„Jak dlouho tam budete?“
Pan Meister by dal mnoho peněz, kdyby mohl odpovědět na tuto 

otázku s jakousi přesností.
„Nevím. Tihle úředníci jsou vždy takoví zdlouhaví. Ať už je to 

jakkoliv, můžete se bavit zcela dle své vůle.“
Náhle uviděl muže kymácejícího se přes ulici k obloukovému 

vchodu policejního hlavního stanu.
„Hackitt,“ řekl s podivem. „Neřekl mi, že sem jde také. Přinesl mi 

snídani půl hodiny před vaším příchodem, ale nic mi neřekl.“
Jeho tvář sebou škubala. Mary byla překvapena, že na něho má 

taková nepatrná věc tak zhoubný účinek.
„Dobrá,“ řekl náhle, a aniž by na ni pohlédl, odcházel.
Zastavil se u vchodu do Yardu, jak by asi zastavil divoký živočich 

u vchodu do pasti. Co o něm Hackitt věděl? Co mohl Hackitt říci? 
Když přijal toho člověka do svých služeb, nebyl veden nijakým 
hnutím dobročinnosti – naopak cítil, že si sám prokazuje dobrou 
službu. Ale pokud byl Hackitt ve službách policie – „čmuchalem“ 
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poslaným mu do domu, aby se mu hrabal v papírech – vyhrabával 
jeho tajemství, odhaloval taje zavřených sklepů a zabedněných 
přístěnků?

Zaťal zuby, vykročil dolů po mírném svahu a vešel do Scotland 
Yardu.
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22. kapitola

Mary zamýšlela strávit první část svého čekání ve voze čtením 
časopisu, ale tištěná stránka byla jen chabým soupeřem proudu 
skutečného života, pohybujícího se kolem ní. Řinčení tramvaje pře-
plněné cestujícími, nekonečné procesí vozidel přejíždějících krásný 
most, panorama Londýna, viditelného čelními skly automobilu – vše 
vábilo pozornost. Přemýšlela, zda záležitost přivede do hlavního 
stanu i Alana Wemburyho, a už opustila tuto myšlenku, když se do-
cela všedním způsobem objevil. Někdo šel dlouhými kroky kolem 
vozu. Zahlédla jen jeho záda, ale v okamžiku byla z vozu venku na 
chodníku. Slyšel její hlas a trhnutím se obrátil.

„Cože, Mary?“ řekl a jeho tvář se rozzářila. „Co tu, u všech – copak 
tropíte na této straně světa? Nebo jste snad přišla s Meisterem?“

„Věděl jste, že pro něho poslali?“
Alan přikývl.
„Je to něco velmi důležitého? Je trochu rozmrzelý, myslím.“
Wembury by jí mohl říci, že Meisterova rozmrzelost a strast, než 

přišel do Scotland Yardu, nebyla ničím proti tomu, čím bude, až 
odtamtud vyjde.

„Nepřivezli jste s sebou Hackitta?“ usmál se a Mary zavrtěla hlavou.
„Ne, Moric nevěděl, že Hackitt přijde – myslím, že ho to trochu 

zaskočilo. Co je to za tajemství, Alane?“
Zasmál se.
„Tajemství je jen v tom, co z toho děláte vy, má drahá.“ A když 

uviděl červeň vyrážející na jejích lících, řekl s pokáním: „Odpusťte 
mi to. To bylo hrozně důvěrné.“

„Já se nezlobím,“ zasmála se. „Já dělám, jako byste byl velmi sta-
rým pánem… Míváte častěji tyhle důležité porady? A kdo je toto, 
Alane?“
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K okraji chodníku těsně před jejich vůz přijel beze zvuku krásný 
malý automobil. Šofér vyskočil, otevřel lakovaná dvířka a vyšla 
z nich mladá žena, která pohodlně kráčela do vchodu budovy. Ačko-
liv bylo dosud časně dopoledne, hořela jí mezi prsty v rukavičkách 
cigareta a za ní se šířila prchavá vůně jakési orientální voňavky.

„To je elegantní dáma, co? A je to vaše stará známá.“
„Snad ne paní Miltonová?“ zvolala dívka udiveně.
„Je to paní Miltonová. Musím běžet za ní a dovést ji do pěkně 

vzdušné místnosti.“
Propustila ho pokynem. Vzal její ruku na okamžik do své a po-

hlédl dolů do jejích očí.
„Víte, kde mě hledat, Mary?“ řekl tiše, a než mohla na tuto zá-

hadnou otázku odpovědět, odešel.
Na strážníkovu výzvu odjel její šofér s vozem o kus dál od vjezdu 

do budovy a zastavil na místě, které jí poskytovalo celkový pohled 
na budovu. Nevypadala jako hlavní stan policie – mohla to být hlavní 
ústředna nějaké bohaté pojišťovací společnosti nebo vládní budova, 
na níž měl nějaký neobvykle obrazotvorný architekt možnost plně 
rozvinout svou gotickou náklonnost.

Co se odehrávalo za těmito okny? Jaké drama či tragédie? Myslela 
na Johnnyho a zachvěla se. Někde v této budově se o něm nacházela 
zpráva zařazená do dlouhého seznamu, otisky jeho prstů, známky 
a charakteristika jeho těla, barva očí, vlasů i pleti… Bylo hrozně 
divné myslet na Johnnyho jako na číslo v seznamu. Měli ve vězeních 
také čísla? Zdálo se jí, že o něčem takovém četla.

Náhle si uvědomila, že na ni někdo hledí z vozu, a když obrátila 
hlavu, setkala se s dvojicí veselých modrých očí, mžourajících pod 
chundelatým obočím. Vysoká, nahnutá postava v soukenných ša-
tech, s nemožným hnědým plstěným kloboukem v týle bílé hlavy – 
a patrně si s ní přála mluvit. Otevřela dveře vozu a vyšla na chodník.

„Vy jste asi slečna Lenleyová, že? Moje jméno je doktor Lomond.“
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„Oh ano, vy jste doktor Lomond,“ usmívala se. „Myslela jsem si, 
že vás znám.“

„Ale, má drahá slečno, vždyť jste mě nikdy neviděla.“
„Oh, Alan – pan Wembury říká, že se podobáte všem doktorům, 

které kdy viděl.“
Zdálo se, že ho to baví, a jeho ramena se zatřásla tichým smíchem.
„Vy nejste vůbec zvědavá, slečno – jinak byste se mě zeptala, 

jak to, že vás znám,“ řekl a pak pohlédl vzhůru na Scotland Yard. 
„Smutná a chmurně vypadající budova, mladá dámo.“ Potřásl ža-
lostně hlavou. „Doufám, že jste sem nebyla pozvána úředně.“

Zatímco hovořil, hledal něco po kapsách. Za chvíli vytáhl stří-
brnou tabatěrku a ukroutil si cigaretu.

„Vytáhli mě od mých studií, abych zkoumal ubohou malou osůb-
ku,“ řekl.

Nejdříve vzala jeho slova doslovně a pomyslela si, že byl povolán 
k prohlídce nějaké utopené nebo zavražděné dívky. Pohled nechuti 
v její tváři doktorovi neušel.

„Ona je naživu,“ smál se, „a je docela zajímavá.“ Podával jí ruku. 
„Byl bych rád, kdybych vás vídal častěji, slečno Lenleyová. Možná, 
že se u vás jednoho dne zastavím a požvatláme si trochu.“

„Měla bych z toho velkou radost, doktore,“ řekla upřímně.
Starý pán se jí velmi líbil. V jeho úsměvu byla srdečnost, mladis-

tvá živost a upřímnost, která šla přímo k srdci. Hleděla za ním, jak 
se namáhavě vzdaluje, svíraje a kroutě cigaretu v ruce, až jej šedé 
pilíře vrat zakryly jejím zrakům…

Kdo byl tou „ubohou malou osůbkou“? Věděla, že narážel na nad-
cházející křížový výslech, neboť jí Alan pověděl o jeho znamenitém 
výkonu s travičem Prideauxem. A pak ji to napadlo: Cora Miltonová! 
Pocítila trochu soustrasti s doktorem Lomondem – byla to taková milá, 
jemná duše. V Coře Miltonové nalezne nezvykle tvrdého protivníka.

Mary neviděla ústředního inspektora Blisse, jak prošel rychle 
vraty Scotland Yardu. Sotva opětoval pozdrav službu konajícímu 
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strážníkovi a prošel klenutou síní do pokoje vrchního komisaře. 
Štíhlý, vousatý muž bledé tváře, prudkého a drsného chování, měl 
snad úctu svých podřízených, ale neměl místo v jejich náklonnosti.

„To je pan Bliss,“ řekl úředník mladšímu strážníkovi. „Raději 
se mu vyhýbejte. Byl dost zlý, než odešel do Ameriky, a teď je to 
učiněný nosorožec.“

Pan Moric Meister seděl na tvrdé lavici v jedné z čekáren a vi-
děl jej, jak prošel otevřenými dveřmi, a zamračil se. Chůze tohoto 
člověka mu připadala podivně známá.

Sam Hackitt, bývalý trestanec, se kymácel chodbou v průvodu 
policisty v civilu, škrábal se zamyšleně na nose a přemýšlel, kde tu 
tvář už viděl.

Pan Bliss otevřel dveře vedoucí do kanceláře vrchního komisaře, 
vešel a zabouchl je za sebou. Wembury, který zamyšleně hleděl dvoji-
tými okny vedoucími na nábřeží, obrátil hlavu a přikývl. Pokaždé, když 
se setkal s ústředním inspektorem Blissem, ho měl čím dál méně rád.

Vousatý muž šel k psacímu stolu uprostřed pokoje, vzal list papí-
ru, přečetl si ho a zabručel. Vešel poslíček a podal mu dopis. Bliss 
si přečetl adresu a upustil obálku na stůl. S netrpělivým zahučením 
obrátil hlavu a zeptal se:

„Proč vůbec svolal zástupce náčelníka tuto poradu? Není to přece 
administrativní věc… Věci se pořádně změnily od doby, co jsem tu byl.“

Alan odvrátil pozornost od budovy nové krajské rady.
„Tu věc měl v rukou vrchní komisař,“ řekl, „ale teď je nemocný, 

a tak ji plukovník Walford provádí za něho.“
„Ale proč Walford?“ vrčel Bliss. „Ví o té věci právě tolik jako moje 

bota.“
Alan byl velmi trpělivý. Věděl, že se dnes ráno setká s Blissem, 

a měl v úmyslu zeptat se ho na jeho tajemnou návštěvu, kterou vyko-
nal v Malpas Mansions, ale Bliss se nezdál být právě ve sdílné náladě.

„Tohle je notně velká věc. Je-li Maska opravdu tady – a hlavní 
stan si je zcela jistý, že ano –“
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Bliss se s opovržením usmál.
„Maska!“ A pak si vzpomněl. „Kdo je ten muž, co psal z vězení 

v Maidstone?“
„Hackitt – chlapík, který ho znal.“ Bliss se drsně zasmál.
„Hackitt? Myslíte si, že o něm Hackitt něco ví? Stáváte se v těchto 

dnech ve Scotland Yardu notně důvěřivými.“
Celé vzezření tohoto člověka bylo přímo urážlivé. Bylo to, jako 

by si úmyslně přál dostat se s druhým mužem do sporu. „Říká, že 
by ho poznal.“

„Pitomost!“ řekl Bliss hněvivě. „Je to jejich starý trik. Řeknou 
cokoliv, jen aby vyvolali senzaci.“

„Doktor Lomond říká –“ začal Alan a byl zaražen výbušným za-
funěním vousatého detektiva.

„Nepotřebuju vědět, co si myslí nějaký policejní lékař. Ten chlapík 
má věru pekelné nervy! Chtěl mě učit mému řemeslu.“

Pro Wemburyho bylo novinkou, že starý policejní komisař zkří-
žil meče s tímto hašteřivým mužem. „Lomond je velmi obratný 
chlapík,“ namítal. Bliss obracel listy v knize, kterou vzal ze stolu. 
„To připouští v této své knize. Tuším, že vám takováto věc imponuje, 
že? Byl jsem dva roky v Americe – domově veškeré této antropolo-
gické odrůdy žvástu. Viděl jsem šílence, kteří mohli dát Lomondovi 
flek… Dejme tomu, že Hackitt zná Masku – kdo ho má ještě poznat?“ 
zeptal se a odhodil knihu.

„Vy – jako jeden z prvních. Rozuměl jsem, že jste se ho pokusil 
zatknout po Atamanově případu.“ Bliss na něho ostře pohlédl.

„Nikdy jsem toho vepře neviděl. Byl ke mně obrácen zády ve chvíli, 
kdy jsem ho přišel skřípnout. Položil jsem na něho zrovna ruku – 
bingo! Byl jsem ha zemi se čtyřmi palci nože v sobě. Kdo ho viděl?“

„Meister?“ zeptal se Alan. Bliss se zamračil.
„Meister? Bude mít někdy příležitost, aby promluvil? To bych 

chtěl vědět.“
To bylo pro Wemburyho druhým překvapením tohoto rána.



– 111 –

„Proč by neměl mít?“
Ale inspektor Bliss se odpovědi vyhnul.
„Vsadím se, že ho Meister nikdy pořádně neviděl. Předně je příliš 

plný lihu. Maska je chytrý. To mu nelze upřít. Přál bych si, sakra, 
abych nikdy neopustil Washington. Měl jsem tam snadnou práci.“

„Nezdáte se příliš spokojený,“ usmál se mladší muž.
„Kdybyste tam byl vy, určitě by si vás tam nechali,“ řekl Bliss 

kousavě. „Chtěli mě mít zpátky ve Scotland Yardu.“
Přes svoji rozmrzelost se Wembury zasmál.
„Mně se, na mou věru, hrozně líbí vaše způsoby, ale nelíbí se mi 

vaše skromnost,“ řekl. „A přece se mi zdá, že jsme je tady chytali 
docela dobře. Nezpozoroval jsem přílišnou sklíčenost mezi zloči-
neckými vrstvami od vašeho návratu.“

Ale Bliss se nedal srazit. Studoval titulní list knihy, kterou vzal 
opět do ruky, a chtěl právě učinit nějakou peprnou poznámku 
o doktorovi Lomondovi a o jeho antropologických studiích, když 
vešel plukovník Walford. Oba muži se postavili do pozoru.

„Lituji, pánové, že jsem vás nechal čekat,“ omlouval se Walford 
vesele. „Dobré jitro, Blissi.“

„Dobré jitro, pane.“
„Je tu pro vás list, pane,“ řekl Wembury.
„Ano,“ zabručel Bliss netrpělivě. „Zástupce náčelníka si toho do-

káže všimnout.“
„Muž, který vám napsal z Maidstone, je tady, pane,“ hlásil Alan.
„Oh, Hackitt?“
„Vy nevěříte, že zná Masku, či snad ano, pane?“ zeptal se Bliss 

s opovržlivým úsměvem.
„Abych řekl pravdu, nevěřím. Ale přichází z Deptfofdu. Je zrovna 

tak jakási vzdálená možnost, že mluví pravdu. Postarejte se o něho, 
Wembury – já půjdu a řeknu náčelníkovi, že přejímám šetření.“

Když odešel, Bliss řekl:
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„Hackitt! Hú! Vzpomínám si na něho. Asi před šesti lety jsem mu 
zajistil osmnáct měsíců pro vloupání do domu. Rozený lhář!“

Za dvě minuty, na Alanův telefonický rozkaz, byl „rozený lhář“ 
uveden do kanceláře.

Pan Samuel Cuthbert Hackitt měl zchytralé způsoby nezastraši-
telného Cockneyho2. Teď stál, nikterak nezařazen okolím, v obávané 
a nehmatatelné hrozivosti Scotland Yardu.

Alan Wembury se usmál na pozdrav.
„Haló, pane Wembury,“ řekl Sam vesele. „Vypadáte vesele a zdravě.“
Pohlédl ostře na Alanova druha.
„Nepamatujete se na pana Blisse?“
„Bliss?“ zamračil se Sam. „Trochu jste se změnil, že? Odkud jste 

sebral své licousy?“
„Zavřete tu svou šerednou hubu!“ odsekl Bliss a Sam se zašklebil.
„To už je vám podobnější.“
„Nezapomínejte, kde jste, Hackitte!“ varoval ho Wembury.
Bývalý trestanec opět ukázal své bílé zuby.
„Já vím, kde jsem – ve Scotland Yardu. Vám se tady asi nedaří 

příliš dobře, že…? Kde máte velké piano? Meister jedno má… Po-
dívejme se, květiny, na mou duši, všechno, co si srdce může přát.“

Kdyby mohly pohledy vraždit, Blissův vzteklý pohled by od-
stranil jednoho přestupníka zákona z povrchu země. Není známo, 
co by odpověděl na Samovo dráždivě, nesmyslné žvanění, protože 
se do místnosti právě vrátil zástupce náčelníka.

„Dobré jitro, pane,“ řekl Sam s přívětivou vlídností. „Máte tady 
hezký koutek. A všechno je uděláno z krádeží a vražd.“

Plukovník Walford ukryl úsměv.
„Dostali jsme od vás dopis, Hackitte,“ řekl, otevřel desky, vyňal 

z nich list papíru a četl:

2  Rozený Londýňan – „Londýnské dítě“.
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„Ctěný pane,
píšu to v naději, že Vás i všechny milé přátele ve Scotland Yardu 
najdu ve zdraví –“

„Tehdy jsem nevěděl, že je Bliss zpátky,“ prohodil Sam.

„Mluví se mnoho o Masce,“ pokračoval plukovník v četbě, „tady 
u nás dole, o tom, jak se utopil v Austrálii. Ctěný pane, teď, když 
se rozloučil se životem, Vám o něm můžu spoustu povědět, pro-
tože jsem ho jednou viděl, i když jen jedinou vteřinu, a vím, kde 
tehdy bydlel…“

„Je to pravda?“
„Ano, pane,“ přisvědčoval Sam. „Bydlel jsem v tom samém domě.“
„Takže víte, jak vlastně vypadá?“
„Jak vypadal, pane, jak vypadal,“ opravoval Sam. „Je mrtvý.“
Plukovník Walford potřásl hlavou a Samova čelist náhle klesla. 

Alan na něho pohlédl a viděl, jak mu z tváře prchá barva.
„Není mrtvý? Maska žije…? Dobré jitro! Děkuju vám velice, pane,“ 

a obrátil se k odchodu.
„Co o něm víte?“
„Nic!“ odpověděl Hackitt důrazně. „Řeknu vám pravdu, pane, bez 

jakéhokoliv houpání. Vykládat o mrtvém člověku je jedna věc,“ řekl 
Sam vážně, „a vykládat o živém Maskovi je věc druhá. Na to můžete 
vzít jed… Já vím něco o Masce – ne příliš mnoho, ale trochu přece. 
A já vám tu trochu nepovím. A proč? Protože jsem zrovna přišel 
z lapáku a Meister mi dal rachotu. Chci žít v pokoji a míru bez všech 
mrzutostí s kýmkoliv.“

„Ale nebuďte přece hlupák, Hackitte,“ řekl náčelník. „Můžete-li 
nám pomoct, můžeme zase my pomoct vám.“

Samův dlouhý ret se zvlnil sardonickým úsměvem.
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„Budu-li mrtvý, pomůžete mi, abych zase oživl?“ zeptal se po-
směšně. „Já o Masce nebudu vykládat. Pro mě je trochu příliš horký.“

„Nevěřím, že vůbec něco víte,“ sekl Bliss.
„Co vy věříte, to mě nezajímá,“ zabručel Sam.
„Pojďte, Same, víte-li opravdu něco, povězte to plukovníkovi. 

Čeho se bojíte?“
„Čeho se bojíte? Čeho se bojíte?“ poškleboval se Hackitt. „Vás 

už jednou skoro dostal. Vida! To vám nepřipadá směšné… Velice 
lituji. Přišel jsem s tím, jak se to říká, v nedorozumění. Sbohem vám 
všem!“ Opět se obrátil k odchodu.

„Zpátky!“ štěkl Bliss.
„Nechte ho jít!“ rozkázal zástupce náčelníka.
„Nikdy Masku neviděl,“ řekl Bliss, když Hackitt zmizel.
Walford potřásl hlavou.
„Nesouhlasím s vámi. Celé jeho chování dokazuje, že viděl… Je 

Meister tady?“
„Ano, pane, v čekárně,“ odpověděl Alan.
Za několik vteřin vstoupil Moric Meister – sladký, hladký Meister, 

ale ne zcela klidný. Vkročil do pokoje, pozorně pohlédl na hodinky 
na zápěstí a potom na přítomné.

„Myslím, že se jedná o nějaké nedopatření,“ řekl. „Myslím, že 
jsem měl navštívit vrchního komisaře.“

Walford přisvědčil.
„Ano, ale je bohužel nemocný. Zastupuji ho.“
„Byl jsem vyzván, abych přišel v jedenáct třicet hodin. Teď je –“ 

pohlédl opět na hodinky, „dvanáct čtyřicet devět. Mám obhajovat 
klienta u Greenwichského policejního soudu. Bůhví, co se stane 
tomu ubohému ďáblovi, nebudu-li tam v tu dobu.“

„Lituji, že jsem vás nechal čekat,“ řekl plukovník Walford chladně. 
„Posaďte se.“

Když Meister přistoupil k židli a pokládal svoji hůl a klobouk na 
stůl, pohlédl na Blisse.
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„Vaše tvář mi připadá velmi povědomá,“ řekl.
„Jmenuji se Bliss.“
Oči obou mužů se setkaly.
To byl tedy Bliss! Moric odvrátil zrak od tohoto vzdorného po-

hledu.
„Lituji. Myslel jsem, že vás znám.“ Pečlivě se usadil poblíž stolu 

a stáhl si rukavice. „Není to trochu neobvyklé – předvolat pří-
slušníka královské soudní stolice na Scotland Yard?“ zeptal se.

Zástupce náčelníka se opřel do lenošky. Jednal už s mnohem 
obratnějšími lidmi, než byl Moric.

„Nuže, pane Meistere, budu mluvit otevřeně – proto jsem vás 
předvolal.“

Meisterovo obočí se svraštilo.
„Předvolal není slovo, které by se mi líbilo, pane –“
„Walford.“
„Plukovník Walford,“ upřesnil Alan.
Plukovník vzal do ruky malý lístek a chvilku jej četl.
„Pane Meistere,“ začal pak, „vy jste advokátem se značnou klien-

telou…“
Meister přikývl.
„V celém jižním Londýně není zloděj, který by neznal pana 

Meistera z Flanders Lane. Jste proslulý i jako obhájce beznadějných 
případů – i jako – hm – jako lidumil.“

Meister opět sklonil hlavu, jako by to byl skutečný kompliment.
„Muž spáchá loupež a uprchne. Později je zatčen. Z ukradeného 

majetku není nic nalezeno – a je zdánlivě bez haléře. Ale vy jej nejen 
osobně hájíte, ale během té doby, co je muž ve vězení, podporujete 
jeho rodinu.“

„Pouhá lidskost. Jsem – mám snad být v podezření – protože – 
protože pomáhám těm nešťastným lidem? Nechci vidět ženy a ubo-
hé děti trpět pro chyby otců,“ řekl Moric Meister ctnostně.

Bliss vyšel ven z pokoje. Proč? divil se Meister s trochou obavy.
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„Oh ano! Jsem si tím jistý,“ odpověděl plukovník suše. „A teď, 
pane Meistere – nepředvolal jsem vás, abych se vás vyptával na 
peníze, které týden co týden rozdělujete, ani odkud pocházejí. Ani 
nechci naznačovat, že se někdo, kdo má přístup k vězni z titulu 
svého povolání, dozvěděl, kde jsou věci z loupeže, a že jednal jako 
vězňův agent.“

„Jsem rád, že to neříkáte, plukovníku.“ Meister už zatím úplně 
nabyl ztracený klid. Byl to opět celý, hladký a silný advokát. Hrozilo 
zde nějaké nebezpečí, smrtelné, ničivé nebezpečí. Musel si zachovat 
chladnou hlavu. „Kdybyste to řekl, pak bych byl nesmírně –“

„Netrvám na tom, jak jsem řekl. Peníze odněkud pocházejí, 
Meistere. Nejsem zvědavý odkud. Někdy nepodporujete své klienty 
penězi… Berete jejich příbuzné do svých služeb?“

„Pomáhám jim tím či oním způsobem,“ posvědčoval Meister.
Plukovník na něho upřeně pohlédl.
„Má-li vězeň hezkou sestru, například, shledáváte vhodným 

zaměstnat ji. Máte teď sekretářku – jakousi slečnu Lenleyovou?“
„Ano.“
„Její bratr šel do vězení na tři roky na základě informace, kterou 

policie obdržela – od vás!“
Meister pokrčil rameny.
„Byla to moje povinnost. Ať mám jakékoliv chyby, moje po-

vinnosti občana jsou mi nade vše.“
„Před dvěma roky,“ pokračoval Walford pomalu, „měla před-

chůdkyni – děvče, které bylo později nalezeno utopené –“ odmlčel 
se, jako by čekal odpověď „Slyšel jste mě?“

Moric přikývl a vzdychl.
„Ano, slyšel jsem vás. Byla to tragédie. V celém svém životě jsem 

nebyl nikdy tak otřesen. Nemyslím na to rád.“
„Jméno té dívky bylo Gwenda Miltonová,“ řekl Walford s rozvahou. 

„Sestra Henryho Arthura Miltona – jinak známého jako Maska.“
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V jeho hlase bylo něco, co znělo velmi významně. Meister hleděl 
na plukovníka podivným pohledem.

„Nejskvělejší zločinec, jakého máme ve svých zprávách – a nejne-
bezpečnější.“

V advokátových bledých lících se objevily dvě skvrny temné červeně.
„A nebyl nikdy chycen, plukovníku, nikdy chycen!“ Skoro to vy-

křikl. „Ačkoliv policie věděla, že projíždí Paříží – věděla to přesně na 
minutu – proklouzl jí mezi prsty. Všichni obratní policisté Austrálie 
ho nikdy nechytili.“

Opět nabyl vládu nad svým hlasem a okamžitě byl opět svým 
a zdvořilým.

„Nemám nic proti policii. Jako daňový poplatník jsem na ni hrdý. 
Ale nebylo to obratné, nechat ho proklouznout. Neváhám vám to 
říct přímo, protože vy jste nový ve svém úřadě.“

Plukovník nedbal urážlivé nestoudnosti, vložené do této narážky 
na jeho teprve nedávné jmenování.

„Měl být chycen, to připouštím,“ řekl pokojně. „Ale to je teď jiná 
věc… Maska zanechal sestru ve vaší péči. Zda vám svěřil také své 
peníze, to nevím – ale sestru vám svěřil.“

„Zacházel jsem s ní dobře,“ namítal Meister. „Byla to má chyba, 
že zemřela? Hodil jsem ji snad do řeky já? Buďte rozumný, plu-
kovníku!“

„Proč ukončila svůj život?“ zeptal se Walford tvrdě.
„Jak to mám vědět – a proč? Nikdy se mi ani nesnilo, že by byla 

v nějaké nesnázi. Jako že je Bůh mým soudcem.“
Plukovník ho zarazil posunkem.
„A přece jste pro ni v nemocnici udělal všechna opatření,“ řekl 

významně.
Meisterova tvář zbledla.
„To je lež!“
„Při vyšetřování se na to nepřišlo. Nikdo to neví, kromě Scotland 

Yardu – a Henryho Arthura Miltona.“
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Moric Meister se usmál.
„Jak ten to může vědět? Je mrtvý. Zemřel v Austrálii.“
Chvíli bylo ticho a pak řekl plukovník Walford:
„Maska žije – je tady.“
Meister vyskočil na nohy, bledý a s bezkrevnými rty.
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23. kapitola

Moric hleděl na zástupce náčelníka s hrůzou v očích.
„Maska je tady…? Myslíte to vážně?“
Náčelník přikývl.
„Opakuji: Maska žije – je tady.“
„To nemůže být pravda! Neodvážil by se přijít sem, kde se nad 

ním vznáší rozsudek smrti… Vy mě chcete postrašit. Haha!“ zasmál 
se nuceně. „Je to váš malý žertík, plukovníku.“

„Je tady – a já jsem pro vás poslal jenom proto, abych vás varoval.“
„Proč byste mě měl varovat?“ zeptal se Meister. „Nikdy jsem ho 

neviděl – vůbec nevím, jak vypadá. Znal jsem jen děvče, se kterým 
obyčejně pobíhal – americké děvče. Byla do něj šílená. Kde je ta 
žena? Kde je ona, tam je i on.“

„Je v Londýně. V tomto okamžiku dokonce v této budově.“
Meisterovy oči se široce rozevřely.
„Tady…? To by se Maska neodvážil.“ A pak náhle vybuchl v zá-

chvatu prudkosti: „Víte-li, že je v Londýně, proč ho nechytíte? Ten 
člověk je šílenec…! K čemu tu jste? Abyste chránil lidi – abyste 
chránili mě! Nemůžete s ním přijít do styku? Nemůžete mu říct, že 
o jeho sestře nic nevím, že jsem na ni jen dohlížel a staral se o ni 
jak otec…? Wembury, vy víte, že jsem neměl se smrtí té dívky nic 
společného,“ obrátil se k Alanovi.

„Já o tom vůbec nic nevím,“ řekl detektiv chladně. „Jediná věc, 
kterou vím, je, že pokud se stane něco Mary Lenleyové, tak –“

„Nevyhrožujte mi!“ bouřil se Meister.
„Nevím, co na vás ženy vidí, Meistere. Vaše pověst je nekalá.“
Meisterovy rty sebou škubaly.
„Lži, samé lži! Zatahují mužův charakter do bláta, ti špinavci. 

Byly nějaké ženy, ovšem! Jsme přece lidi. Člověk není poustevník… 
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Maska!“ donutil se opět k úsměvu. „Pche! Někdo si z vás udělal 
blázny. Nemyslíte, že bych už o tom slyšel? V Deptfordu se nehne 
ani ptáček, abych o tom nevěděl. Kdo ho viděl?“

„Meistere, já jsem vás varoval,“ řekl Walford vážně a stiskl zvo-
nek. „Od této chvíle bude váš dům pozorován. Opatřete si mříže do 
svých oken. Nevpouštějte nikoho po setmění a v noci neopouštějte 
dům jinak než v průvodu policisty.“

Inspektor Bliss se v tom okamžiku vrátil.
„Nu, Blissi – myslím, že pan Meister by mohl potřebovat, aby mu 

bylo věnováno trochu ochranné péče. Svěřuji ho do vaší péče. Bděte 
nad ním jako otec.“

Tmavé detektivovy oči se upřely na advokáta, když vstával.
„V den, kdy ho chytíte, dám tisíc liber na policejní sirotčinec,“ 

řekl Meister.
„Zas až tak nepotřebujeme peníze… Myslím, že to je všechno. 

Není mou věcí, abych nad někým pronášel posudek. Je to nebez-
pečná hra, kterou hrajete. Vaše povolání vám dává výhodu nad 
jinými přechovávači –“

To bylo slovo, které Meister nenáviděl ze všech nejvíc.
„Přechovávač? Vy si asi plně neuvědomujete, co říkáte.“
„Ale uvědomuji… Přeji dobrý den.“
Meister hladil svůj klobouk rukávem kabátu.
„Budete litovat tohoto výroku, plukovníku. Za svou osobu ne – 

jsem dotčen vaším ukvapeným úsudkem.“ Pohlédl na hodinky. „Za 
pět minut dvě –“

Zapomněl na svoji hůl. Bliss ji uchopil. Rukojeť se hýbala, tak s ní 
zakroutil a vytáhl dlouhou tenkou čepel. „Vaše mečová hůl, pane 
Meistere – zdá se, že se o sebe postaráte sám.“ Bliss mu podal hůl 
s nepěkným úsměvem.

Když Meister vycházel z místnosti, vrhl na Blisse vzteklý pohled…
Meister si sotva uvědomoval, že vychází z úřadu hlavního komi-

saře. Šel chodbou a dvorem, jako by kráčel ve snu. To není možné! 
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Maska opět v Londýně! Všechny ty povídačky, jimž se posmíval, 
byly pravdivé. Strašlivý div se stal skutkem. Henry Arthur Milton 
byl tady, v tomto velkém městě – tento či tamten muž – to je možná 
on…! Zpozoroval, že zírá s upjatým pohledem do tváří lidem, které 
potkával mezi vraty Yardu a místem, kde na něho čekalo jeho auto.

„Bylo to něco zlého, Morici?“ zeptala se Mary úzkostně, když mu 
přišla naproti.

„Zlého?“ Jeho hlas byl nepřirozený, těžký. Oči měly podivný, 
skelný výraz. „Zlého? Ne, nebylo to nic zlého – proč? Co by mohlo 
být zlého?“

Ale po celou tu chvíli, co mluvil, se jeho hlava nervózně obracela 
vpravo a vlevo. Kdo byl tento muž, který šel proti němu a mával tak 
lehkomyslně holí? Nemohl to být Maska? A ten pouliční prodavač 
vlekoucí se s košíčkem zápalek a knoflíků před ním, nečesaný, špi-
navý, zle vypadající starý muž – to byl právě takový převlek, jaký 
by si nejspíš Maska oblékl…

Bliss…? Kde už toho Blisse viděl? I jeho hlas zněl nějak povědomě. 
Napínal mozek, aby si vzpomněl. Byl to hranatý chlapík s dlouhým 
spodním rtem a tupým nosem. To nemohl být Maska…

„Co se stalo, Morici?“
Nepřítomně pohlédl na Mary.
„Oh, Mary,“ řekl. „Ano, ovšem, má drahá, měli bychom jet domů.“
Vrávoral kolem ní do vozu a se zasténáním klesl na sedadlo.
„Chcete jet zpět do Deptfordu, Morici?“ zeptala se Mary.
„Ano – zpět – do Deptfordu.“
Nasedla do vozu a udělila pokyny šoférovi.
„Bylo to něco hrozného, Morici?“
„Nic, má drahá.“ S trhnutím se vzpamatoval. „Hrozného…? Ne, 

jen lži, to je všechno. Pokoušeli se mě postrašit…! Pokoušeli se 
postrašit Morice Meistera!“ Jeho smích byl nepřirozený. „Mysleli 
si, že mě to roztřese. Víte, kdo jsou tihle policejní komisaři… Pro-
puštění vojenští důstojníci, najatí k této službě, a musí dělat, jako 
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by rozuměli policejním záležitostem.“ Jeho tvář se změnila. „Ten 
člověk – Bliss – tam byl – ten chlapík, o kterém jste mi povídala. 
Nemůžu si vzpomenout, odkud ho znám, Mary. Řekla jste – pověděl 
vám o něm něco Wembury?“

Potřásla hlavou.
„Ne, Morici – nevím víc, než co jsem vám řekla.“
„Bliss,“ mumlal. „Ještě jsem neviděl detektiva s vousem. Nosívali 

je před léty – tehdy to bylo docela obvyklé. Ale dnes jsou hladce 
oholeni. Přichází z Ameriky… Viděla jste Hackitta?“

Přikývla.
„Vyšel z budovy asi deset minut před vámi a nastoupil do tramvaje.“
„Chtěl bych ho vidět. Rád bych věděl, na co se ho ptali. Ovšem, 

vlastně to vím: přivedli ho tam ze zcela jiného důvodu. Jsou chytří, 
ti chlapi. Nikdy nevíte, za čím vlastně jdou.“

Hmátl do kapsy po své malé zlaté krabičce a Mary se tvářila, 
jako by to neviděla a jako by nic nevěděla o povaze povzbuzujícího 
dráždidla, které Moric užíval. V poslední době se už ani nesnažil 
zakrýt svoji slabost. Šňupl špetku bílého, lesklého prášku, otřel si 
tvář kapesníkem a za několik vteřin už byl zase jiným člověkem. 
Smál se sám sobě. Často uvažovala o účinku této drogy. Nevěděla, 
že týden co týden byl nucen zvyšovat dávku, aby dosáhl žádoucího 
účinku, a že jednoho dne bude plíživým, klesajícím otrokem tohoto 
lesklého bílého prášku, který dnes považoval za svého sluhu.

„Wembury mi vyhrožoval – kruci!“ Jeho tón se změnil. Byl to opět 
sebevědomý, kousavý, Moric. „Ubohý námezdník policie hrozil mně, 
hodnostáři vysokého soudního dvora!“

„To snad ne, Morici. Alan že vám hrozil?“
Slavnostně přikývl a už jí chtěl říci o povaze vyhrůžky, když si to 

náhle přece jen rozmyslel. Ani v této okamžité náladě sebevědomé-
ho vzrušení netoužil hovořit o Gwendě Miltonové.

„Samozřejmě jsem si toho vůbec nevšímal. Člověk je zvyklý 
zacházet s kreaturami tohoto druhu… Mimochodem, Mary, zeptal 
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jsem se na tu vzpouru ve věznici a zjistil jsem, že se jí Johnny ne-
zúčastnil.“

Byla tak vděčná za tuto zprávu, že ani na okamžik nepochybovala 
o její pravdivosti. Mary nevěděla, že Scotland Yard neměl žádné 
zprávy o událostech ve věznici. Ale když byl Moric pod vlivem drogy, 
lhal pro radost ze lži. Bylo to příznakem jeho choroby.

„Ne, neúčastnil se jí. Byl to jakýsi – zapomněl jsem jméno toho 
muže, ale nezáleží na něm – vůdcem té vzpoury byl někdo cizí. 
A pak jsem, má drahá, trochu přemýšlel o té loupeži ve vašem bytě.“ 
Obrátil tvář napůl k ní. Droga ho úplně přeměnila. Byl to opět starý, 
mnohomluvný, bezstarostný, dobrosrdečný Meister, jak ho znala. 
„Nemůžete déle zůstat v Malpas Mansions. Nemůžu to dovolit. 
Johnny by mi nikdy neodpustil, kdyby se vám něco stalo.“

„Ale kam mám jít, Morici?“
Usmál se.
„Půjdete do mého domu. Dám do pořádku ten pokojík a zařídím 

tam světlo a ostatní věci. Budete moct mít děvče, aby vám pomá-
halo…“

„To není možné,“ zavrtěla hlavou. „Nejsem ani v nejmenším 
nervózní kvůli tomu vloupání a jsem si jistá, že nikdo neměl v úmys-
lu ublížit mi. Zůstanu v Malpas Mansions – a kdybych přece dostala 
strach, pronajmu si byt v penzionu.“

„Má drahá Mary –“ namítal.
„Jsem v té věci rozhodnuta, Morici,“ řekla a on byl učiněným 

obrazem vtělené odevzdanosti.
„Jak si přejete. Samozřejmě jsem nechtěl navrhovat, abyste 

přišla do domu svobodného člověka, aniž bych znovu uspořádal 
svoji domácnost podle nových okolností, ale pokud jste si umínila 
neprokázat mému hnízdu tuto čest, dělejte, prosím, jak si přejete.“

Když se blížili k Nové křižovatce, procitl ze snění, do něhož 
upadl, a zeptal se:
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„Jsem zvědavý, kdo je v tuto chvíli na skřipci.“ Nerozuměla, co 
tím myslí.

„Míníte Scotland Yard?“
Přikývl.
„Dal bych za to nevím co,“ řekl pomalu, „abych se dozvěděl, co 

se v této chvíli děje v čísle dvě a kdo je ta nešťastná duše, kterou 
mají v drápech.“
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24. kapitola

Doktor Lomond nemohl být označen za nešťastnou duši a zástupce 
náčelníka za tyrana s drápy. Plukovník Walford byl v tu chvíli čilým 
zpravodajem a starý doktor naslouchal, kroutil si jednu ze svých 
nezbytných cigaret a napohled se o plukovníkovo vypravování příliš 
nezajímal.

Lomond byl nadán mnohými příjemnými vlastnostmi a měl 
peprný humor svého národa. Bystrý a nadaný pohotovým důvtipem 
projevoval sebedůvěru a jistotu člověka, který je natolik pánem své-
ho oboru, že si může dovolit dělat si posměšky ze sebe samého a ze 
své vědy. Jeho chování k zástupci náčelníka bylo uctivé jen potud, 
že znamenalo úctu ke staršímu muži, ale úctu člověka rovného. 
Zastavil se u dveří.

„Nebudu překážet – či snad ano?“
„Zůstaňte se mnou, doktore,“ usmál se zástupce náčelníka.
„Ubohý starý Prideaux,“ potřásl doktor smutně hlavou. „Člověče, 

tíží mě svědomí, že jsem dostal toho člověka, aby byl pověšen na 
náměstí. V Newgate byla jistá důstojnost a v tom, byl-li někdo obě-
šen v Tyburnu, jistá historická cena. Chtěl bych, abych tolik nevěděl 
o kriminologii… Všiml jste si někdy Wemburyho uší?“ Ukazoval 
jeden z obou přívěsků Alanovy hlavy způsobem vyvolávačů u pou-
ťové boudy. „Typicky zločinecké ucho! Ve spojení s vyčnívající čelistí 
to znamená zuřivou vraždivost. Spáchal jste už vraždu?“

„Dosud ne,“ zabručel Alan trochu nevrle. Doktorova bezohled-
nost ho trochu uváděla do rozpaků.

Lomond dotočil svoji cigaretu a zástupce náčelníka, který trpě-
livě čekal, až skončí, řekl:

„Chtěl jsem si s vámi trochu promluvit, doktore.“
„O ženské,“ řekl Lomond, aniž vzhlédl.
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„Jak jste to, u čerta, uhodl?“ zvolal překvapený Walford.
„Nehádal jsem – věděl jsem to. Víte, vy jste taková rozhlasová 

stanice. Většina lidí jí je. A já jsem strašlivě dobrým přijímačem. 
Telepatie. To je jedna z živočišných věcí, která ve mně vězí.“ Bliss je 
pozoroval s úsměškem.

„Živočišných?“ hučel. „Vždycky jsem si myslel, že telepatie je 
jedním z příznaků intelektu. Aspoň to tak tvrdí v Americe.“

„V Americe se tvrdí tak mnoho věcí, ale jsou míněny úplně jinak. 
Telepatie není nic jiného než živočišný pud, který byl zdušen pod 
účinkem rozumu… Co jste chtěl, abych udělal pro tu dámu?“

„Chtěl bych, abyste z ní něco vytáhl o jejím muži,“ odpověděl 
Walford a doktorovy oči zamžouraly. „Ví o něm něco? Vědí kdy ženy 
něco o svých manželích?“

„Nejsem si tak docela jistý, že je skutečně jejím manželem,“ řekl Bliss.
Starý pán se zamyslel.
„Ach! Pak snad tedy bude něco vědět. Věděla by vše, kdyby to byl 

manžel některé jiné… Kdo je to?“ Náčelník se obrátil k Wembury-
mu. „Jak zní její pravé jméno?“

„Cora Anna Miltonová – rozená Cora Anna Barfordová.“ Lomond 
náhle zdvihl hlavu.

„Barfordová? Cora Anna…? Cora Anna! To je zvláštní náhoda!“
„Proč?“
„Slyšel jsem mnoho o jedné Coře Anně před několika měsíci,“ 

řekl doktor a zapálil si cigaretu.
„Nepotřebujete mě, pane?“ zeptal se Bliss. „Mám opravdovou 

práci.“ Šel ke dveřím. „Doktore, tohle je práce podle vašeho srdce. 
Muž s vaším věděním by ho měl chytit během měsíce.“

„Ještě nevím,“ řekl doktor a zvuk jeho posměšného smíchu sle-
doval Blisse u dveří. A teď musel Lomond vyslechnout policejní 
obměnu Maskova příběhu. Náčelník rozevřel spisové desky.

„Příběh tohoto muže je velmi zvláštní a vás jako antropologa 
bude zajímat. V první řadě: nikdy nebyl v našich rukou. Ten muž 
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je vrah. Pokud je nám známo, nikdy nezískal ani penny ze svých 
vražd, z nichž ho podezříváme. Víme skoro bezpečně, že byl za 
války jedním z důstojníků leteckého sboru – byl to samotářský 
muž s jediným přítelem, hochem, který byl potom zastřelen na 
základě špatně založené obžaloby, vznesené jeho plukovníkem 
Chafferis-Wismanem. Tři měsíce po skončení války byl Chaffe-
ris-Wisman zabit. Podezříváme – vlastně jsme si jisti, že vrahem 
byl Maska, který zmizel v tu chvíli, kdy bylo podepsáno příměří. 
Nevyčkal ani, až mu vyplatí jeho odstupné.“

„Pak to jistě nebyl žádný Skot,“ vložil se s úsměvem doktor Lo-
mond.

„Odmítl D. S. O. i každé jiné vyznamenání, které měl dostat,“ 
pokračoval Walford. „Nikdy nebyl fotografován v žádné z plu-
kovních skupin. Máme jen jednu skicu, nakreslenou stevardem na 
lodi plující mezi Seattlem a Vancouverem. Bylo to na té cestě, kdy 
se Milton oženil.“

„Oženil?“
Walford pokračoval: „Na lodi bylo děvče – uprchlice před ame-

rickou spravedlností. Zastřelila muže, který ji urazil v nějaké tan-
čírně v Seattlu. Zřejmě se Miltonovi svěřila, že bude zatčena, až 
přistane ve Vancouveru, a tak Milton přemluvil jednoho faráře na 
lodi, aby je oddal. Stala se tak britskou poddanou a spadala pod 
zákon o vydání zločinců. Od Masky to byl pošetilý, donkichotský 
kousek.“

Lomondovy oči zamžouraly.
„Ach, pak je přece jen Skotem… Je to skutečný postrach, co?“
„Kdyby lidé věděli, že je ten muž v Anglii, zavládl by neklid,“ řekl 

plukovník. „Je to určitě on, kdo zabil Oberzohna, který vedl jihoame-
rickou agenturu velmi nepříjemného rázu. Zabil Attamanna, lichvá-
ře. Meister – mimochodem řečeno – byl v době vraždy v domě… 
V každé této vraždě byla metoda… Milton zanechal svou sestru 
v Meisterově ochraně, protože musel prchnout kvůli Attamannově 
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aféře. Nevěděl, že nám Meister dodává informace o jeho pohybu. 
A protože je Meister takovým bídníkem, jakým je –“ pokrčil rameny.

„Maska o tom ví?“ Lomond přistrčil svoji židli blíže k psacímu 
stolu. „Pokračujte! To je zajímavé!“

„Víme, že byl před několika měsíci v Austrálii. Naše zprávy uvá-
dějí, že je teď v Anglii – a je-li to pravda, pak se jistě vrátil za jediným 
účelem: aby svým zvláštním způsobem skoncoval s Meisterem… 
Meister byl jeho právním zástupcem – a vždy chodil s Gwendou 
Miltonovou.“

„Říkal jste, že máte jeho skicu?“
Náčelník podal Lomondovi kresbu a doktor vydechl. „Žertuje-

te…? Tohoto muže znám!“
„Cože?“ zvolal Walford nedůvěřivě.
„Znám jeho směšný malý vous, vyschlou, hubenou tvář – skoro 

hezké oči – dobrý Bože!“
„Opravdu ho znáte?“ zeptal se Wembury.
„Neříkám, že ho přímo znám, ale setkal jsem se s ním.“
„Kde? V Londýně?“
Lomond zavrtěl hlavou.
„Ne. Setkal jsem se s tímto chlapíkem v Port Saidu asi před osmi 

měsíci. Vystoupil jsem tam na své zpáteční cestě z Bombaje. Byl 
jsem ubytován v jednom z hotelů a slyšel jsem, že je tam jakýsi ubo-
hý Evropan, který je nemocný – v jakémsi špinavém karavanseraji 
v domorodé čtvrti. Ovšem, že jsem se tam šel na něho podívat – 
takový tvor, který se špiní s domorodci, mě vždycky zajímá. A nalezl 
jsem velmi nemocného muže. Opravdu, myslel jsem si, že už chce 
vydechnout naposledy.“ Poklepal na kresbu. „A byl to tenhle člověk.“

„Jste si tím jistý?“ zeptal se Walford.
„Nikdo, kdo má vědeckého ducha, si nemůže být nikdy ničím 

jistý… Vystoupil na břeh z australské lodi –“
„To je náš muž, pane!“ zvolal Wembury.
„Uzdravil se?“



– 129 –

„Nevím.“ Lomond byl na pochybách. „Když jsem ho viděl, blouz-
nil – tehdy jsem slyšel jméno Cora Anna. Viděl jsem ho dvakrát. 
Když jsem přišel potřetí, řekla mi stará paní, která vedla celý ten 
obchod, že nemocný v noci odešel – či utekl – sám Bůh ví, co se 
s ním stalo. Nejspíš spadl do Suezského průplavu a utopil se. Že by 
to byl Maska? Ne, to není možné.“

Náčelník znovu pohlédl na kresbu.
„Skoro to tak vypadá. Mám tušení, že není mrtvý. Nuže, teď nám 

můžete být užitečný, doktore. Je-li na světě někdo, kdo ví, kde Mas-
ku nalézt, je to paní Miltonová.“

„Cora Anna…? Hm!“
„Doktore, váš výslech Prideauxe na mě učinil víc než pouhý 

dobrý dojem. Rád bych, abyste to zkusil s touto ženou. Přiveďte ji, 
inspektore.“

Když se za Wemburym zavřely dveře, zástupce náčelníka vytáhl 
z desek jiný papír.

„Zde jsou všechna fakta, která bylo možné zjistit o jejím pohybu. 
Vrátila se do této krajiny s britským cestovním pasem před třemi 
týdny. Bydlí v Marltonu.“

Lomond si nasadil skřipec a četl.
„Přišla z Janova – přes pevninu – s britským pasem, říkáte? Je 

skutečně – hm – vdaná?“
„Oh, o tom není pochybnost. Oženil se s ní na té lodi. Ale byli 

spolu jen týden.“
„Týden? Nu, pak by do něj mohla být dosud zamilována,“ řekl 

cynicky doktor Lomond. „Je-li můj egyptský známý opravdu Maska, 
pak o té ženské vím mnoho. Byl trochu hovorný ve svém deliriu a já 
si pomalu začínám vzpomínat na některé věci z toho, co povídal. Nu, 
nechte mě přemýšlet… Cora Anna – Cora Anna –“ Náhle se obrátil. 
„Už to mám! Orchideje!“
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25. kapitola

V tom okamžiku byla Cora Anna uvedena do pokoje. Byla zářivě 
a nákladně oblečena a na chvíli stála a hleděla z jednoho na druhé-
ho – s cigaretou mezi prsty ruky v rukavičce.

„Dobré jitro, paní Miltonová.“ Náčelník povstal. „Žádal jsem vás, 
abyste přišla, protože bych byl velmi rád, aby si s vámi můj přítel 
zde trochu pohovořil.“

Cora sotva pohlédla na ošumělého doktora.
„To je roztomilé,“ pronesla. „Jsem zrovna posedlá po tom, abych 

si mohla s někým promluvit.“ Usmála se na Wemburyho. „Copak je 
dnes nejlepší podívaná v Londýně? Viděla jsem sice většinu z toho 
v New Yorku, pravda, ale to už bylo tak dávno.“

„Nejlepší podívanou v Londýně, paní Miltonová, je Scotland 
Yard,“ promluvil doktor Lomond. „Melodrama bez hudebního do-
provodu – a vy v něm hrajete hlavní roli.“

Poprvé na něho pohlédla.
„To je tedy znamenité! S kým hraji?“ zeptala se.
„Se mnou – zatím,“ odpověděl veselý Skot. „V poslední době jste 

z Londýna neviděla mnoho, že, paní Miltonová?“
Přisvědčila.
„Byla jste na cestách, že?“
„Byla, ovšem – leckde,“ odpověděla pomalu.
Lomondův hlas zněl velmi zdvořile.
„A jak jste zanechala svého pana manžela? Daří se mu dobře?“ 

zeptal se.
Teď se neusmívala.
„Řekněte mi, Wembury – kdo je tenhle chlapík?“ zeptala se.
„Doktor Lomond, policejní lékař z okrsku ‚R‘.“
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Zpráva zněla uspokojivě. Když odpověděla, zněl v jejím hlase 
pobavený přízvuk.

„Opravdu? Nuže, víte, doktore, neviděla jsem svého manžela 
mnoho let a už ho nikdy neuvidím. Myslela jsem si, že to četl kdekdo 
v novinách. Ubohý Arthur! Utopil se v sydneyském přístavu.“

Rty doktora Lomonda sebou trhly a jeho hlava pokyvovala na 
vesele oblečenou ženu.

„Opravdu? Všiml jsem si, že nosíte smutek.“
Byla zaražena. Cosi z její sebedůvěry ji opustilo.
„Hm – to není právě téma, o kterém ráda hovořím.“
„Je to jediná látka k hovoru, kterou mám.“ Teď se zase usmíval 

doktor. „Paní Miltonová, abychom se vrátili k velmi bolestivému 
předmětu –“

„Bolí-li vás, nemluvte o něm!“
„Váš manžel opustil tuto zemi nakvap před třemi –“ obrátil se 

k Wemburymu, „nebo to bylo před čtyřmi lety…? Kdy jste ho viděla 
naposledy?“

Cora Anna byla vtělenou chladností. Neodpověděla na otázku. 
Zde byl muž, kterému se nebylo možné smát. Chytrý, obratný muž 
činu, jehož znalost mu zářila z hlubin šedomodrých, mžourajících 
očí.

„Byla jste v Sydney tři měsíce poté, co tam přijel váš muž,“ 
pokračoval Lomond na základě dokladu, který mu podal Walford. 
„Nazývala jste se paní Jacksonovou a zapsala jste se v přístavním 
hotelu. Bydlela jste v čísle třicet šest a v době, kdy jste tam žila, jste 
byla ve spojení se svým mužem.“

Koutky jejích úst se stáhly k úsměvu. Cořin posměšek byl velmi 
mučivou věcí.

„Není to něco hrozně obratného? Pokoj číslo třicet šest a všech-
no to ostatní. Opravdu – docela jako skutečný malý slídil.“ A pak 
s rozvahou dodala: „Neviděla jsem ho ani jednou, říkám vám.“

Ale doktora Lomonda nebylo možné takto usadit.
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„Neviděla jste ho – myslel jsem si to. Telefonoval vám. Žádala 
jste ho, aby se s vámi sešel – nebo ne? Nejsem si tím docela jistý.“ 
Odmlčel se, ale Cora Anna neodpověděla. „Nechcete mi to říct, že? 
Bál se, že je tam někdo, kdo vás stopuje – bál se, že byste mohla na 
jeho stopu přivábit policii.“

„Bál se?“ opakovala pohrdavě. „Kde jste sebral to slovo? Arthur 
Milton se nebojí ničeho…! Ostatně – je mrtvý.“

„A teď nemá, čeho by se měl obávat – byl-li presbyteriánem,“ řekl 
Lomond. Byl to Lomond ve svém největším čtveráctví. „Nuže, při-
volejme ho k životu – máme?“ Luskl prsty. „Vstaňte, Henry Arthure 
Miltone – jenž jste opustil Melbourne na palubě lodi Themistokles 
ve výroční den své svatby – a odjel s jinou ženou!“

Až do tohoto okamžiku zůstala Cora Anna chladná, ale při zmín-
ce jména lodi strnula a při jeho posledních slovech zuřivě vyskočila.

„To je lež! Nikdy nebyla žádná jiná žena!“ Vzpamatovala se a dala 
se do smíchu. „Au! Poslyšte, tohle jste provedl trochu hrubě. A já 
jsem bláhová, že se kvůli vám zlobím. Vůbec nic nevím, to je všech-
no. Nic na mě nemáte – já vám nemusím odpovědět ani na jedinou 
otázku. Znám zákon. V Anglii nejsou žádné mučicí a donucovací 
prostředky, nezapomeňte na to… Já odcházím.“

Hnula se ke dveřím. Wembury čekal s rukou na klice, aby je otevřel.
„Otevřete dveře paní Miltonové,“ řekl doktor Lomond a nevinně 

dodal: „Je to přece paní Miltonová – nebo není?“
Při těchto slovech se prudce otočila.
„Co tím míníte?“
„Myslel jsem si, že by to mohlo být jedno z těch artistických 

manželství, která jsou tak oblíbena v nezaměstnaných vrstvách,“ 
odpověděl doktor Lomond a Cora se k němu zvolna vrátila.

„Vy jste snad báječně znamenitý doktor,“ řekla trochu bez dechu, 
„ale vaše diagnóza je docela mizerná.“

„Opravdu provdána – se vším všudy?“ Jeho hlas zněl skepticky.
Přisvědčila.
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„Nejdříve na lodi knězem, a to je právoplatné, a pak v kostele 
sv. Pavla v Deptfordu, aby to bylo jistější. Deptford je pro mě jakým-
si domovským městem. Kromě smetiště neznám jiné místo, kde 
bych chtěla být méně ráda nalezena mrtvá. Lidé tam u mě doma 
mluví o Limehouse a Whitechapelu – ale to jsou hotová zahradní 
města ve srovnání s tímto odpadlištěm pekla… Ale byla jsem tam 
oddána skutečným ctihodným mužem. Nebylo v tom nic umělecké-
ho – kromě mé výbavy.“

„Provdána? Eh?“ Skotův hlas vyjadřoval jakousi pochybnost. 
„Lháři a ženatí lidé mají velmi krátkou paměť. On vám zapomněl 
poslat vaše oblíbené orchideje.“

Náhle upadla do chladného vzteku – do zuřivosti vzešlé z její 
vzrůstající bázně z tohoto starého muže. „Co tím míníte?“ zeptala 
se znovu.

„Vždy ve výroční den vaší svatby vám posílal orchideje,“ odpově-
děl doktor Lomond pomalu a jeho oči se ani na okamžik nespustily 
z jejích očí. „I když se skrýval v Austrálii – on v jednom městě a vy 
ve druhém – když na něho čekali a když vy jste byla hlídána a sle-
dována, vám posílal květiny. Ale letos ne. Mám za to, že zapomněl – 
anebo měl pro orchideje jiné použití?“ Přistoupila blíže k němu 
a zuřivostí se téměř neovládala. „To si myslíte?“ přímo vyplivla 
tato slova. „Něco takového si může myslet jen člověk, jako jste vy. 
Nemůžete dostat toho brouka z hlavy, že? Jiná žena! Arthur myslel 
jen na mě! Jedinou věcí, která ho bolela, bylo, že jsem nemohla být 
s ním. Odvážil se všeho, jen aby mě viděl… Setkala jsem se s ním na 
Collinsově třídě – jenomže jsem ho nepoznala – odvážil se přijít do 
vězení, jen aby tam mohl postát a vidět mě jít kolem!“

„A stálo to za tu odvahu! Takže byl přece v Melbourne, když 
jste tam byla – ale neposlal vám vaše orchideje.“ Hodila netrpělivě 
rukou.

„Orchideje! Co máte s těmi orchidejemi? Věděla jsem, když ne-
přišly –“ náhle se odmlčela.
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„Že opustil Austrálii,“ doplnil Lomond. „To je tedy důvod, proč 
jste odešla v takovém kvapu. Začínám věřit, že jste do něho zami-
lovaná.“

„Byla jsem?“ posmívala se. „Tak trochu se mi líbil.“ Cora vzala 
opět svoji kabelku. „Dobrá – to je asi tak všechno.“

Pokynula plukovníkovi a pokročila o krok blíže ke dveřím.
„Nechcete mě snad zatknout – či něco takového?“
„Jste volná. Můžete jít, kam je vám libo, paní Miltonová,“ odpo-

věděl Walford.
„Výborně,“ řekla Cora Anna a udělala malou poklonu. „Přeji dob-

rý den – všem!“
„Láska je slepá.“ Nenáviděný hlas vyptávače ji zarazil. „Setkala 

jste se s ním a nepoznala jste ho. Chcete na nás, abychom vám věřili, 
že byl tak dobře přestrojen, že se mohl odvážit na ulici v Collinsově 
třídě za bílého dne – ach ne! Coro Anno, to je trochu příliš.“

Byla u konce se svým sebeovládáním. Otřásal jí hněv, když se 
obrátila zpět ke svému mučiteli.

„Na Collinsově třídě? Procházel by se po Regentově třídě – v Lon-
dýně – za denního světla jako za nočního! Odvážil? Kdyby se mu 
chtělo, přišel by rovnou sem do Scotland Yardu – do lvího doupěte – 
a nehnul by ani brvou. To je hloupost, kterou by provedl, kdyby 
chtěl. Mohli byste hlídat všechny vchody, a přece by přišel a zase 
odešel. Smějete se – smějte se, jen se smějte – udělal by to – udělal 
by to –“

Do místnosti vstoupil Bliss.
Hledíc mimo doktora, ho snad zahlédla. Alan Wembury nesle-

doval směr jejích očí – viděl jen, jak její tvář náhle zbledla, viděl, jak 
vrávorá, a když klesala, zachytil ji.
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26. kapitola

Mary Lenleyová prošla všemi stupni postřehu a pochopení prav-
dy o Morici Meisterovi, začínajíc naprostou důvěrou, která byla 
pozůstatkem z jejího dětství, a pokračujíc řadou menších otřesů 
k jasnějšímu ocenění muže, jakým doopravdy byl, a ne jakým si 
ho ve svém dětinském nadšení malovala. A spolu s tímto oceně-
ním se dostavila i notná dávka usuzování a přemýšlení. Nebyla ani 
postrašena, ani zhnusena, když se jí začalo v mysli rozbřeskovat 
o pravém významu osudu Gwendy Miltonové. Nikdo jí o této ne-
šťastné dívce nepověděl nic určitého. Musela si pracně sestavit vše 
ze zevních známek a z tak neochotně podávaných útržků zpráv 
a doplnit mezery vlastní obrazotvorností.

Bylo zajímavým úkazem, že se z Moricovy strany necítila ohrože-
na. Byli tak dobrými přáteli! Jejich dřívější vztahy byly tak přátelsky 
důvěrné, že ji ani jedinkrát nenapadlo, že by Moricova tepna bila 
rychleji, když ji spatří. Jeho nabídku, že jí dá k dispozici byt naho-
ře v patře, považovala za pouhý čin dobré vůle a vlídnosti, který 
chtěl vykonat, a její odmítnutí bylo z větší části způsobeno spíše 
její láskou k nezávislosti a její nechutí přijímat pohostinství, které 
se mohlo ukázat nepohodlné a nakonec i neproveditelné. Za vším 
pak byl ženský pud a bezděká nechuť ženy uvést se do příliš velké 
závislosti a zavázanosti k muži…

Dva dny po rozmluvě ve Scotland Yardu nalezla Meisterův dům 
plný dělníků upevňujících novou okenici k velikému oknu vedou-
címu dozadu do dvora.

„Dáme do okna trochu mříží, slečno,“ řekl jeden z dělníků. „Doufám, 
že nebudeme dělat dlouho příliš mnoho rámusu.“ Mary se usmála.

„Pokud ano, vezmu si svou práci do jiné místnosti,“ řekla. Proč 
mříže do okna? Pravda, sousedství bylo nechutné, ale ani jednou 
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nebyl pan Meister podroben zneuctění, že by hostil nezvaného hosta 
v podobě lupiče. Bylo tu hrozně málo k uloupení, pokud mohla pře-
hlédnout, třebaže stříbro pana Meistera bylo jedno z nejjemnějších. 
Hackitt byl neúnavný v hovoru o tomto předmětu. Okouzloval ho.

„Pokaždé, když leštím tu konvičku na mléko, slečno, dostávám 
v duchu osm měsíců,“ řekl a zmínka o vězení ji opět uvedla na mysl 
Scotland Yard.

„Ano, slečno,“ odpověděl Sam na její otázku. „Viděl jsem hlavního 
komisaře. Je zajímavé, jak tihle čmuchalové nedovedou nikdy nic 
vyzvědět, aniž by se obrátili na nás.“

„O čem s vámi chtěl mluvit, Hackitte?“
„Dobrá, slečno –“ Sam váhal. „Bylo to o jednom mém příteli – 

o pánovi, kterého jsem kdysi znal.“
Nic víc jí neřekl. Byla v rozpacích. Při nejbližší příležitosti se ze-

ptala Meistera, kvůli čemu byl bývalý trestanec ve Scotland Yardu, 
a Meister se odpovědi rovněž vyhnul.

„Bylo by moudřejší, má drahá, kdybyste s Hackittem vůbec nehovo-
řila. Ten člověk je rozený lhář a naprosto nesvědomitý. Není, co by 
neřekl, jen aby způsobil trochu poplachu… Slyšela jste o Johnnym?“

Zavrtěla hlavou. Čekala toho jitra dopis, ale nepřišel a ona byla 
až nesmyslně zklamaná.

„Proč sem dáváte ty mříže, Morici?“
„Abych odradil špatné lidi,“ odpověděl s úsměškem. „Je mi mi-

lejší, když sem přijdou dveřmi.“
Tento žertík mu udělal radost. Jeho celkové chování naznačovalo, 

že se před chvílí uchýlil ke svému obvyklému povzbuzovadlu.
„Je tu v noci hrozně osaměle,“ pokračoval. „Uvažuji, zda jste si 

kdy uvědomila, jak jsem hrozně osamělý, Mary.“
„Proč tedy nevycházíte více ven?“ navrhla.
Potřásl hlavou.
„To je jedna z věcí, kterou dělám nejméně rád – zrovna teď,“ od-

pověděl. „Nebylo by mi nijak nemilé, kdybych mohl někoho přimět, 
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aby zde zůstal déle. Opravdu, drahá Mary, nebudu chodit dlouho 
okolo horké kaše, ale byl bych vám velmi zavázán, kdybyste u mě 
chtěla strávit několik svých večerů.“

Patrně však věděl, jakou odpověď dostane.
„Lituji, Morici, ale nepřeji si to,“ odpověděla. „Zní to velmi ne-

vděčně, vím, po tom všem, co jste pro mě udělal, ale copak nevidíte, 
že to není možné?“

Hleděl na ni pevně pod svými sklopenými víčky a nezdálo se, že 
by její odmítnutí přijímal jako výtku.

„Nechcete někdy přijít a zkusit to se mnou? Zahrál bych vám 
nejskvělejší sonátu, jakou kdy skladatel složil. Nudí mě hrát jen pro 
sebe,“ pokračoval, aniž by jí poskytl možnost odpovědět. „Nemys-
líte, že byste mohla být hodně společenská a jeden večer přijít?“

Nebyl opravdu důvod, proč by nemohla, a Mary zaváhala.
„Rozmyslím si to,“ řekla.
Toho odpoledne přišel panu Meisterovi neobvyklý případ – muž, 

který byl zatčen pro řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Mary už 
byla připravena k odchodu, když za ní pan Meister chvatně přišel 
z návštěvy u nešťastníka.

„Nechoďte ještě, Mary,“ řekl jí. „Potřebuji napsat dopis doktoru 
Lomondovi o tom ubohém zatčeném. Lomond uznal, že byl opilý, 
ale já jsem sem pozval jeho vlastního doktora a chci, aby byl ten 
Skot přítomen.“

Nadiktoval jí dopis, který Mary přepsala na stroji a přinesla mu 
ho k podpisu.

„Jak bych to dostal do Lomondova domu?“ přemýšlel a pohlédl 
na ni. „Bylo by to příliš, kdybych vás požádal, abyste mu ho odnesla? 
Máte to po cestě – bydlí v Spardeloeské ulici.“

„Udělám to ráda,“ řekla Mary s úsměvem. „Chtěla bych doktora 
zase jednou vidět.“

„Zase jednou…? Kdypak jste ho viděla naposledy?“ zeptal se 
rych le.
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Pověděla mu o malém rozhovoru, který spolu měli před Scotland 
Yardem. Meister si hryzl ret.

„Je to obratný starý ďábel,“ řekl zamyšleně. „Nejsem si nějak jistý, 
že nemá víc mozku než celý Scotland Yard dohromady… Věnujte mu 
svůj nejhezčí úsměv, Mary. Já bych si velice přál dostat toho člověka 
z těžkého obvinění. Je to bohatý bankéř z Blackheathu.“

Mary si pomyslela, když vyšla z domu, jaký účinek by mohl 
mít její hezký úsměv na změnu diagnózy, kterou doktor udělal. 
Předpokládala velmi správně, že policejní lékař není typem muže 
podléhajícího zevním vlivům.

Byt doktora Lomonda byl v nuzném malém domě v trochu 
nudné uličce a žena, která odpověděla na její zazvonění, se zdála 
být dokonalou pečovatelkou o jeho blahobyt.

„Zrovna se vrátil, slečno, a nemyslím, že by vás přijal.“
Ale Mary trvala na svém. Sdělila jí své jméno a žena odešla – 

ale ihned se vrátila, aby ji uvedla do velmi viktoriánsky zařízené 
návštěvní místnosti, kde v té nejpohodlnější ze všech polštářových 
lenošek seděl doktor s otevřenou knihou na kolenou a s ocelovým 
skřipcem na konci nosu.

„Nu, má drahá,“ řekl doktor a vstával opatrně na nohy, když za-
vírala dveře. „Copak vám schází?“

Podala mu dopis. Doktor jej otevřel a četl, provázeje jej polohla-
sitě dlouhým posudkem, který asi nebyl určen pro její uši.

„A… od Meistera… ten slizký darebák! O tom ožralém… myslel 
jsem si to! Byl opilý a je opilý – a všichni velcí lékaři z Harleyovy 
ulice jej neudělají střízlivějším… Velmi dobře, velmi dobře!“

Složil list, vstrčil jej do kapsy a usmál se na dívku.
„Udělal si z vás poslíčka, že? Neposadíte se na chvíli, slečno Len-

leyová?“
„Děkuji, pane doktore. Musím být za několik minut ve svém bytě.“
Sama nevěděla, co ji přimělo, aby to doktorovi pověděla. Než si 

uvědomila, o čem mluví, byla už v polovině příběhu o „jejím vloupání“.
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„Inspektor Bliss?“ přemýšlel doktor. „Byl to on, ano, slyšel jsem – 
Alan Wembury mi o tom říkal. To je znamenitý hoch, slečno Len-
leyová,“ poznamenal se zchytralým pohledem na ni. „Povím vám 
něco. Divíte se, proč přišel Bliss do vašeho bytu? Nevím, nemůžu to 
říct nijak přesně, ale jsem psycholog a kladu na váhu zdravou prav-
děpodobnost proti výstřednímu hnutí. To je pro vás ovšem čínsky, 
že? A pro mě je to také skoro čínsky, slečno Lenleyová. Bliss přišel 
do vašeho bytu, protože si myslel, že máte něco, co velmi usilovně 
hledal. A když policejní úředník něco velmi usilovně hledá, odváží 
se neobyčejného rizika… Postrádala jste něco?“

Potřásla hlavou.
„Nic – kromě dopisu, který mi nepatřil. Zapomněla ho u mě paní 

Miltonová. Našla jsem ho, až když odešla, a dala jsem ho do zásuvky 
ve skříni. To bylo jediné, co se ztratilo.“

Třel si kostrbatou bradu.
„Mohl inspektor Bliss vědět, že tam byl dopis…? A pokud věděl, 

pokládal ho za tak důležitý, že kvůli němu nasadil svůj krk?“ Doktor 
Lomond potřásl hlavou. „Je to podivná malá záhada, mladá dámo.“

Doprovodil ji až do chodby a stál ve svých plyšových střevících 
na horním schodu, odkud jí kynul na rozloučenou se zhaslou ciga-
retou ve rtech pod svým bílým knírem.
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27. kapitola

S Moricem Meisterem se od jeho návštěvy ve Scotland Yardu udála 
jedna nepříjemná změna: začal těžce pít. Láhev koňaku nebyla nikdy 
daleko od jeho stolu. Ráno vypadal staře a nemocně. Dělal něco, co 
nikdy předtím nedělal: přicházel do svého velkého pokoje brzy po sní-
dani, usedal k pianu a hrával celé dlouhé hodiny bez přerušení, čímž ji 
nesmírně vyrušoval. Ale hrál krásně, s úderem mistra a s přednesem 
inspirovaného umělce. Někdy si myslela, že čím je omámenější, tím 
lépe hraje. Sedával u piana s očima upřenýma do prázdna a zdálo se, že 
ani neslyší. Hackitt pak vcházíval do pokoje a díval se na něho s pohr-
davým úšklebkem a někdy na něho dokonce i mluvil – byl si totiž zcela 
jistý, že pánův duch byl na miliony let daleko. I Mary musela dlouho 
trpělivě čekat, než z něho dostala rozumné odpovědi na své otázky.

Měl strach z věcí – vyskočil při nejslabším zvuku – a neočeká-
vané zaklepání na dveře ho uvádělo do skutečného úděsu. Hackitt, 
který spal v domě, naznačoval temné příhody, které se udály v noci. 
Jednou přišel a nalezl Moricův stůl pokrytý vesměs prázdnými lah-
vemi od koňaku, až na jednu.

Dva dny po tom, kdy odešli dělníci, klímal Alan Wembury v lenoš-
ce výslechové místnosti ve Flanders Lane a čekal na příchod věz-
ně, k jehož chycení vyslal své lidi. Uslyšel zvonit telefonní zvonek 
a hovor vedený mezi strážmistrem a kýmsi na druhém konci linky.

„Pro vás, pane Wembury,“ řekl strážmistr.
Alan se protáhl, protřepal se k plnému bdění a vzal přístroj z ru-

ky svého podřízeného.
Byl to Hackitt a jeho hlas zněl pronikavě – strachem.
„… nevím, co to s ním je. Dělal učiněné peklo od tří hodin v noci. 

Nemohl byste sem přivést nějakého doktora, aby se na něho podí-
val, pane Wembury?“
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„Ale přece – co s ním doopravdy je?“ zeptal se Alan.
Poděšený muž na druhém konci linky se nechtěl odvážit vlast-

ního úsudku.
„Já nevím – zavřel se do své ložnice a ječel a řval jako pravý 

šílenec.“
„Já k vám přijdu,“ řekl Alan a zavěsil sluchátko, když vtom vcházel 

do místnosti doktor Lomond.
Bylo to dnes už podruhé za jedinou noc, co byl volán k případu 

deliria, a jeho přítomnost na policejní stanici v této ranní době 
byla dílem prozřetelné náhody. Několika slovy mu Alan zopakoval 
Hackittovu zprávu.

„Snad je to chlast – kokain to je jistě,“ řekl doktor Lomond a roz-
vážně si navlékal své bavlněné rukavice. „Půjdu tam s vámi. Snad 
si tím uspořím prohlídku mrtvoly.“

Ale Alan byl už na cestě ze stanice a doktor Lomond se musel 
tužit, aby ho dohonil.

Za čtvrt hodiny tiskl Wembury knoflík zvonku na černých dve-
řích. Hackitt otevřel okamžitě, oblečen do kalhot a košile. Jeho zuby 
cvakaly a v jeho tváři byl výraz opravdové obavy.

„To je nové zařízení, že, Hackitte,“ řekl Wembury přísně. „Vzbou-
řit policejní stanici kvůli okrskovému lékaři… Proč jste nezavolal 
panu Meisterovi jeho vlastního doktora?“

Hackitt si pomyslel, že je to hloupá otázka, ale neřekl to.
„Já nevím, kdo je jeho doktorem, a on řve něco o vrazích a pekle – 

nevěděl jsem, co s ním mám dělat.“
„Půjdu a podívám se na něho,“ řekl doktor Lomond. „Kde je jeho 

ložnice?“
Sam šel k jedněm z dveří a otevřel je.
„Tam nahoře, pane.“
Lomond vyšel a pak bylo slyšet jen ztrácející se zvuk jeho stou-

pajících kroků.
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„Vy jste se bál, že budete v podezření, kdyby zemřel, že?“ zeptal 
se Wembury. „To je na tom to nejhorší, je-li člověk špatně zapsán.“

Zdvihl stříbrnou slánku ze stolu – Meister měl obdivuhodně 
pěkné stříbro.

„To je těžké stříbro, že?“ řekl Sam s odborným zájmem. „To by se 
dobře prodalo, že? Co bych za to dostal?“

„Asi tak tři roky,“ odpověděl Alan chladně a pan Hackitt zavřel oči.
Náhle si vzpomněl, že má zprávu.
„Pane Wembury, co dělá Bliss ve vašem panství?“
„Bliss? Jste si tím jist, Same?“
„Nemohl bych se takhle zmýlit v antouškovi,“ odpověděl Sam. 

„Potlouká se tu okolo, co jsem tady.“
„Proč?“
„Copak já vím?“ odpověděl bývalý trestanec. „Včera jsem ho na-

lezl ukrytého nahoře na schodech.“
„Pana Blisse?“ Říci, že byl Wembury překvapen, by znamenalo 

líčit jeho pocity příliš mírnými slovy.
„Řekl jsem mu: ‚Co tady děláte?‘“ sděloval Sam důrazně.
Wembury potřásl hlavou.
„Lžete, Same!“ řekl.
„Dobrá,“ odsekl Sam rozmrzele. „Vy všichni držíte spolu.“
Nohy doktora Lomonda zašramotily na schodech.
„Je v pořádku, doktore?“ zeptal se Wembury.
„Meister? Panečku, je! To je chlap! Meister! Dobrá londýnská ro-

dina. Přišla sem skoro s Dobyvatelem – jenomže Dobyvatel prohrál.“
Lomond čichal ke sklence na stole a Wembury přikývl.
„To je jed, který ho zabíjí.“
Lomond si znovu přičichl.
„To není jed, to je skotská! To je nejlepší způsob, jak se otrávit, 

který znám. Ne –“ Vzal obrazně šňupec z neviditelné tabatěrky, 
„kokain, Wembury, to je ta látka, která Meistera doráží.“ Rozhlížel 
se pokojem. „Tohle je jakási podivná kancelář, Wembury.“
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„Ano,“ přisvědčil Alan, „a myslím, že se v ní přihodily některé 
podivné věci… Dali jste do oken nové mříže, Same?“ zeptal se, otá-
čeje se k němu.

„Ano. Ale nevíte proč?“
„Aby udržely Masku od domu.“
Hackittova tvář se stala hodnou studia.
„Masku?“ vydechl. „Proto tu jsou? Aha! Hu, s tímhle obchodem 

jsem skončil. Mně to bylo divné, proč sem dává zasazovat ty tyče 
a proč chtěl, abych spal v předpokoji.“

„Oh – vy se bojíte Masky?“ zeptal se doktor Lomond se zájmem 
a Wembury zakročil.

„Nebuďte blázen, Hackitte… Jsou jím všichni poplašeni.“
„Já bych tu nezůstal v noci ani za sto tisíc liber,“ prohlásil Sam 

horlivě a doktor se usmíval.
„Zdá se to trochu příliš hrozný plat za trochu pochybnou službu,“ 

zněla jeho poznámka. „Chtěl bych, abyste se na chvíli vzdálil, pane 
Hackitte.“ Zavřel za zmateným Hackittem dveře. „Pojďte nahoru 
a podívejte se na Meistera,“ vyzýval doktor a Alan šel do schodů za 
pomalu stoupajícím doktorem.

„Žije,“ řekl doktor, když se zastavil ve dveřích.
Meister ležel na lůžku a namáhavě a chrčivě dýchal. Jeho tvář 

byla až modře fialová a ruce svíraly hedvábnou pokrývku.
„Všedně ponurý konec hrozící tragédie,“ pomyslel si Alan.
A v tom okamžiku mu bylo, jako by ho cosi uchopilo za srdce 

a pudový hlas mu hrozebně šeptal, že tento konec jeho prvního 
úleku je počátkem dramatu, do něhož bude zapleten nejen Moric 
Meister, ale i dívka, která mu byla něčím víc než malým dítětem 
v kočárku, jež míjelo branku jeho otcovského domku, něčím víc 
než sestrou muže, kterého zatkl, něčím víc, než se odvažoval sám 
sobě přiznat.
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28. kapitola

Jednou či dvakrát za hodinu namáhavé práce, která následovala, 
slyšel Alan na schodech kradmé kroky Sama Hackitta a jednou ho 
dokonce trochu zahlédl, jak kvapně mizel za rohem zdi. Když přišel 
Alan dolů, bylo skoro sedm hodin. Sam, s velmi zaměstnaným vze-
zřením ve své zelené plátěné zástěře a s kbelíkem vody a kusem pra-
cí kůže v rukou, pilně čistil okna, v čemž mu mříže trochu překážely.

„Jak je mu, pane?“ zeptal se Sam.
Alan neodpověděl. Stál u tajemných dveří, které nebyly nikdy 

otevřeny a zdánlivě nikam nevedly.
„Kam vedou tyto dveře?“
Sam potřásl hlavou. Byla to otázka, kterou se zabýval i on sám, 

a už si přislíbil potěšení, že ji při první příležitosti, kdy bude pone-
chán sám v domě, prozkoumá.

„Nevím. Nikdy jsem je neviděl otevřené. Snad je to díra, kde 
ukrývá své peníze. Ten chlapík musí mít miliony, pane Wembury.“

Alan odsunul závoru a zkoušel dveře. Byly zamčené, a tak se 
obrátil.

„Je tady nějaký klíč k nim?“
Sam váhal. Měl přirozenou zlodějovu snahu vypadat jako hlupák.
„Ano, je tu klíč,“ řekl konečně, když jeho zvědavost přemohla 

jeho touhu po slávě nevinnosti. „Visí nad krbem. Náhodou to vím, 
protože –“

„Protože jste ho zkoušel,“ doplnil Alan a Sam spustil tak prudký 
proud odporu a obhajoby, že Alan uhodl, že ať už byly plány pana 
Hackitta jakékoli, zatím je neuskutečnil.

Alan šel ke dveřím vedoucím k hornímu pokoji a naslouchal. 
Zdálo se mu, že slyší Meistera hovořit. Když se doktor Lomond 
vrátil, byl Alan trochu unaven nutkající nadějí, o které věděl, že 
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byla zbytečná. Kdyby si sám přiznal pravdu, řekl by si, že vlastně 
čeká na Mary Lenleyovou.

Lomond ho trochu unavoval. Tento nadšený amatér v odhalování 
zločinů vypadal, jako by se ocitl pod kouzlem Cory Anny. Viděl je 
asi dvakrát spolu a napomenul doktora.

„Je to nebezpečná žena, doktore.“
„A já jsem strašlivě nebezpečný muž,“ smál se doktor Lomond.
„Mám ji rád – je mi té ubohé malé holčičky líto. To je moje nej-

milejší chyba – že je mi líto ženských.“
„Jen aby vám jednoho dne nebylo líto vás samého,“ řekl Wembu-

ry pokojně a doktor se tiše zasmál.
„Eh? Copak to má být? Výstraha mladému muži?“ zeptal se 

a změ nil téma hovoru…
Wembury stál před domem, když se doktor vrátil.
„Půjdu nahoru a podívám se na toho ubohého chlapce,“ řekl se 

suchým úšklebkem. „Čekáte snad na někoho?“
„Ano – ne. Čekám na jednoho ze svých lidí,“ řekl Alan a doktor 

se ušklíbl sám pro sebe – podařilo se mu konečně vyloudit na tváři 
policejního úředníka ruměnec.

Meister spal, když k němu doktor přišel, a tak sešel dolů, aby se 
znovu podíval na pokoj, který byl současně Meisterovou kanceláří 
i společenským pokojem.

Vešel Sam a hleděl s živým zájmem na doktorovu prohlídku.
„Viděl jsem venku Wemburyho,“ prohodil s důvěrností své vrst-

vy. „Myslím, že si přeje uvidět slečnu Lenleyovou.“
Doktor se ohlédl.
„Kdo je to slečna Lenleyová?“
„Oh – to je naše sekretářka,“ řekl Sam a doktorovo obočí se zdvihlo.
„Sekretářka? Kdo je to?“ Doktor Lomond vypadal, jako by ho to velmi 

zajímalo. „Je to sestra toho Lenleyho, co byl vzat do vězení?“ zeptal se.
„Ano, pane – Johnnyho Lenleyho. Dostal tři roky, že štípl perlový 

náhrdelník.“
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„Zloděj, eh?“ Doktor přešel k pianu a otevřel je. „Hraje na tom?“ 
udeřil slabě na jednu z kláves.

„Ne, pane – to on.“
„Meister?“ Doktor Lomond se ušklíbl. „Ano, slyšel jsem už o tom.“
„Když je úplně omámený,“ vykládal Sam, „tak neslyší a nevidí. 

Někdy mi z toho běhá mráz po zádech.“
„Muzikální? To je zlé.“
„Hraje docela dobře,“ řekl Sam s jemným pohrdáním pro klasickou 

hudbu. „Já sám mám rád trochu muziky – ale ty kousky, co hraje 
on –“ předvedl hrůzostrašnou napodobeninu Chopinova Nokturna.

Zvonek ode dveří odvolal Hackitta z pokoje a doktor Lomond 
pokračoval očima v obhlídce pokoje. A jak tak hleděl, přihodila 
se podivná věc. Nade dveřmi, ukryto v římse dveří, náhle zazářilo 
slabé rudé světlo a opět zhaslo. Byl to signál. Komu? Co znamenal? 
Lomond šel po špičkách ke dveřím a naslouchal. Nemohl nic slyšet.

Hackitt se právě vrátil s půl tuctem dopisů v ruce.
„Pošta –“ začal a pak náhle uviděl Lomondovu tvář.
„Hackitte,“ zeptal se doktor tiše, „kdo je ještě v domě – kromě vás 

a Meistera?“ Díval se na Sama velmi podezřívavě.
„Nikdo. Stará kuchařka je nemocná.“
„Kdo přináší Meisterovi snídani?“
„Já. Suchary a lahvovou vývrtku.“
Doktor Lomond hleděl vzhůru na strop.
„Co je tam nad námi?“
„Kramárna. Haraburdí.“ Hackittova nevolnost rostla. „Co je, dok-

tore?“
Doktor Lomond potřásl hlavou.
„Myslel jsem – ne, nic.“
„Dejte pokoj! Mně ani zdaleka nezmatete… Chtěl byste vidět tu 

kramárnu, že?“
Doktor Lomond přikývl a šel za Samem vzhůru po schodech 

kolem Meisterovy ložnice do dusného pokoje naplněného starým 
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nábytkem. Byl sotva venku z pokoje, když přicházel Wembury 
s Mary Lenleyovou.

„Přivedete mě do řečí, Alane,“ usmívala se Mary. „Myslím, že bych 
vám neměla říkat ‚Alane‘, když jste ve službě, nemyslíte? Měla bych 
vám říkat ‚pane inspektore Wembury‘.“

„Bylo by mi líto, kdybyste mi neříkala ‚Alane‘. Ale – nu, mě to stojí 
trochu námahy, říkat vám ‚Mary‘. Nezapomeňte, že jsem byl vychován, 
abych vám říkal ‚slečno Mary‘ a smekal čepici před vaším otcem.“

Mary povzdechla:
„Není to divné – to všechno?“
„Ano, je to zvláštní.“ Hleděl na ni, když si svlékala kabát a klo-

bouk. „Lidé by neuvěřili, kdybyste o tom napsala knihu. Lenleyové 
z Lenleyského dvora a Wemburyovi ze zahradníkova domku.“

Nahlas se tomu zasmála.
„Nebuďte hloupý, Alane… Bože, jaká spousta dopisů!“
Byl tu jen jeden, který ji zajímal. Adresa byla napsána tužkou, a to 

jemnou Meisterovou rukou. Jeho obsah byl patrně velice zajímavý, 
takže zapomněla na Alanovu přítomnost. Viděl, jak jí stoupá rumě-
nec do bledých lící a jak se jí rozněcují oči novým světlem – a jeho 
srdce klesalo. Nemohl vědět, že Meister opakoval svoje pozvání 
k večeři a že červeň na Maryině tváři byla zarděním hněvu.

„Mary,“ řekl Alan už po druhé, „slyšíte mě?“
Vzhlédla k němu od listu, který četla.
„Ano.“
Jak jí měl dát výstrahu? Celé dnešní jitro převracel v mysli tento 

svůj největší životní problém.
„Je vám tady opravdu dobře?“ zeptal se neobratně.
„Co tím míníte?“
„Míním – nuže, ano. Meister nemá nejlepší pověst. Ví váš bratr, 

že tady pracujete?“
„Neví. Nechtěla jsem ho tím trápit. Johnny je někdy tak divný! 

I ve svých dopisech.“
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„Mary, vy víte, kde mě můžete nalézt, že?“
„Ano, Alane. Řekl jste mi to už jednou.“ Byla udivena.
„No – víte – hm – člověk nikdy neví, jaké drobné rozpaky, úko-

ly a obtíže byste mohla mít. Chtěl bych – bylo by mi milé – nuže, 
byl bych velmi rád, kdybych měl jistotu, že kdyby se vám cokoliv 
nepříjemného nebo nemilého přihodilo –“ mluvil koktavě, skoro 
nesouvisle.

„Nepříjemného?“
Copak to uhodl? divila se. Při tomto pomyšlení se vyděsila.
„A kdybyste byla – nu, v nesnázi,“ pokračoval Wembury zoufale. 

„Víte, co myslím? Ano, kdyby kdokoliv – jak to mám vyjádřit…? 
Kdyby vás kdokoliv nudil nebo hněval, rád bych, abyste za mnou 
přišla. Chcete?“

Její rty sebou škubaly.
„Alane, stáváte se sentimentálním.“
„Lituji.“
Když už byl u dveří, zavolala ho jménem.
„Vy jste dobrý hoch, že?“ řekla jemně.
„Ne. Myslím, že jsem spíše proklatý blázen,“ zabručel Alan a dve-

ře za ním rázně zapadly.
Stála u stolu a přemýšlela. V nejasné nevolnosti cítila, že nebylo 

všechno v pořádku. Že pod Meisterovou obvyklou přesností a lí-
bezností bylo cosi ponurého, hrozebného, cosi zlého. Jen kdyby byl 
Johnny na svobodě! Johnny, který by pro ni obětoval život…
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29. kapitola

Do Meisterova domu byl vchod, který znali jen tři lidé, a jeden z nich, 
jak Moric doufal, byl mrtev. Druhý byl zcela jistě ve vězení – Johnny 
Lenley totiž objevil advokátovo tajemství. Meisterovy pozemky se 
kdysi rozkládaly až ke břehu špinavého potoka a i teď tu bylo roz-
kývané skladiště, domek stojící na kusu býlím porostlého trávníku, 
patřícího k Meisterově pozemku, ačkoliv byl oddělen od domu na 
Flanderské cestě skupinou špinavých domků a křivolakých uliček.

Toho jitra se procházel po břehu potoka mladý muž, který se 
zastavil naproti domku, ohlédl se kolem sebe, zda není pozorován, 
vsunul klíč do dveří a vstoupil na zanedbanou půdu dvora. V jednom 
koutě stál malý cihlový domek, vypadající jako skladiště, a týž klíč, 
který otevřel zevní branku, otevřel i dveře domku – a cizinec vklouzl 
dovnitř. Než začal sestupovat po točitých schodech, které byly roz-
hodně vystaveny teprve v nedávných letech, uzavřel za sebou dveře.

U paty schodů byla cihlami obložená chodba, dost vysoká, aby 
tudy prošel menší muž bez obtíží, ale ne dost vysoká, aby mohl jít 
cizinec bez sehnutí. Půda byla bez překážek, a ačkoliv tu nebylo 
žádné světlo, příchozí prohledal po pár krocích malý výklenek ve 
stěně chodby a nalezl tam čtyři elektrické svítilničky, které tam 
měl Meister pro vlastní potřebu. Chodba byla nedávno zametena 
advokátovýma vlastníma rukama.

Moric počítal s tím, že brzy touto cestou projde roztomilá návště-
va, unikajíc lidskému pozorování a všem, kdo hlídali dům, a sám 
provede Mary touto chodbou, ve které nebylo nic z hrůz, obyčejně 
spojovaných s podzemními chodbami.

Cizinec kráčel a vrhal světlo své lucerny před sebe. Po tříminu-
tové chůzi se chodba náhle obrátila vlevo a konečně vyústila do 
jakéhosi sklepa, z něhož vedly vzhůru schody pokryté kobercem. 
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Cizinec stoupal opatrně a neslyšně po těchto schodech. V polovině 
ucítil, jak schod povoluje, a usmál se. Věděl, že je to pneumatické 
zařízení, kterým byla rozsvícena elektrická lampička v Meisterově 
pokoji. Myslel na to, kdo je asi právě teď s ním v pokoji a zda jeho 
zapomenutí na signálový schod uvedlo advokáta do rozpaků.

Přišel k dlouhé rámové výplni a naslouchal. Uslyšel hlasy. Meis-
terův – a Mary Lenleyové. Ušklíbl se. Mary je tady?

Myslel, že se vzdala té práce. Sklonil ucho těsně ke dřevu a na-
slouchal.

„… má drahá,“ řekl Meister, „jste báječná, nádherná. Vidět vaše 
prsty, jak se pohybují po tom otřelém starém psacím stroji, je, jako 
by člověk hleděl na motýla poletujícího od květiny ke květině.“

„Jak jste směšný, Morici!“ odpovídala Mary.
Pak se ozval zdlouhavý zvuk hudby, když Meister usedl k pianu. 

Opět Maryin hlas a pak zvuk malého zápasu.
Meister ji chytil za ramena a táhl ji k sobě, když najednou uviděl, 

jak se vedle rohu dveří objevila ruka.
Uviděl jenom to a v nejbližší vteřině vyjekl hrůzou a utekl z po-

koje, zanechávaje děvče o samotě.
Stála přikována k místu, ochromena hrůzou. Dále a dále podél 

zdi sahala ruka a pak se výplň otevřela a do pokoje vkročil mladý 
muž.

„Johnny!“
A v příštím okamžiku vzlykala Mary Lenleyová v náručí svého 

bratra.
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30. kapitola

Byl to Johnny Lenley!
„Drahý – proč jsi mi nesdělil, že se vrátíš…? To je úžasné pře-

kvapení! A já jsem ti zrovna ještě dnes psala.“
Odstrčil ji od sebe na délku ramene a hleděl jí do tváře.
„Mary, co děláš v Meisterově kanceláři?“ zeptal se klidně a cosi 

v jeho tónu ji zamrazilo.
„Pracuji pro něho,“ odpověděla. „Víš, že jsem pracovala, Johnny, 

než – než jsi odešel.“ A pak se její ruka zdvihla k jeho líci. „To je 
nádherné, opět tě vidět! Nádherné! Nech mě dívat se na tebe. Ty 
ubohý hochu, měl jsi zlé časy?“

Hlídající a pozorný pan Hackitt, jenž vešel nevtíravě a u něhož 
byla citovost slabou stránkou, si myslel, že to je zbytečná otázka. 
„Ne tak zlé, jak to mohlo být,“ odpověděl Johnny nedbale. „Proč jsi 
vůbec chodila pracovat? Nechal jsem u Morice dost peněz a řekl 
jsem mu, že si nepřeji, abys dále pracovala. Bylo to to poslední, co 
jsem mu řekl v soudní budově.“ Hackitt mlaskl netrpělivě rty.

„Nechal jste Meisterovi peníze? Copak jste blázen?“ Ale Lenley 
neslyšel.

„Zastavil ti výplatu důchodu?“ zeptal se a jeho hněv se při tomto 
pomyšlení rozněcoval.

„Ne, Johnny – nezastavil – já jsem vůbec nevěděla, že nějaký 
důchod je.“ Její bratr kývl. „To vidím,“ řekl.

„Přece se na mě nezlobíš, Johnny?“ Zdvihla k němu uslzené oči. 
„Nemůžu ani uvěřit, že jsi to ty. Vždyť jsem tě čekala až za tak straš-
livě dlouhou dobu!“

„Moje odsouzení bylo prominuto,“ řekl Lenley. „Napůl šílený 
trestanec napadl guvernérova zástupce a já jsem ho zachránil 
od zabití. Ani mě nenapadlo, že úřad udělá víc, než že snad srazí 
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několik dní z mého trestu. Včera v poledne pro mě guvernér poslal 
a řekl mi, že budu podmíněně propuštěn…“

Pan Hackitt opět pocítil poklesnutí mysli. Jednání Johnnyho Len-
leyho nebylo nikdy tak odborně správné, jak si bylo možné přát, 
a teď beze studu přiznával, že zachránil život jednoho ze svých 
přirozených nepřátel!

Dívčiny ruce ležely na bratrových ramenech a její vážné oči zpy-
tovaly jeho tvář.

„Ty jsi skončil s tím hrozným životem, viď, Johnny?“ zeptala se 
tiše. „Odjedeme spolu někam pryč z Londýna. Mluvila jsem o tom 
s Moricem. Říkal, že ti pomůže, aby ses mohl dát na pravou cestu. 
Johnny, nedostal by ses k tomu hroznému odsouzení, kdybys po-
slouchal jeho rady.“ Johnny Lenley se kousl do rtů.

„To ti řekl Meister, že?“ zeptal se pomalu. „Mary, ty Morice miluješ?“
Ztuhla a on považoval její rozhořčení za rozpaky. „Byl ke mně 

vlídný,“ řekla chladně. Marně se snažila přijít na nějakou Meisterovu 
dobrou vlastnost.

„Vidím to, drahá,“ pokyvoval. „Ale jak byl vlídný?“ A když viděl její 
utrpení, stiskl jí ramena a lehce jí zatřásl. Jeho ztvrdlá tvář změkla 
a v jeho šedých, zapadlých očích se objevil bývalý mateřský pohled, 
který u něho tolik milovala. „Nu, teď už nebudeš pracovat.“

„Pak musím ale pracovat hned,“ zasmála se, ale v jejím hrdle 
cosi tkvělo. „A ty musíš být hrozně trpělivý… Chceš-li vidět Morice, 
přijde dolů brzy – myslím, že jsi ho polekal.“

Hleděl na ni, jak šla zpět ke svému stolu, a pak zachytil Hackittův 
pohled a trhl hlavou.

„Same – co máte za nápad?“
Pan Hackitt pokrčil rameny.
„Jsem tu teprve několik dní. Vy jste mužem světa, Johnny. Viděl jste 

kdy tygra, jak je vlídný ke rdoušenému králíkovi? Nevím nic víc než to.“
Lenley přikývl.
„Je to tak,“ řekl.
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Přišel rovnou k advokátovi, aby vyrovnal staré dluhy a skončil 
toto nevýnosné spojenectví. A pak jej neměl Londýn, puch a špína 
Flanderské čtvrti více znát. Chtěl nalézt místo, kde mohl pracovat 
bez dozoru nadměrně vyzbrojené stráže a s vědomím, že na něho 
na konci dne čeká klid a pohodlí.

Stál u dveří a hovořil se Samem, aniž by měl nejmenší pochybnost 
o tom, čím by Meisterova vlídnost nakonec skončila.

A pak vešel do pokoje advokát. Měl oči jedině pro dívku a pro její 
jemné prsty, kmitající se po klapkách psacího stroje. Šel rovnou k ní 
a položil jí ruce na ramena.

„Má drahá, promiňte mi! Jsem tak nervózní a zdálo se mi, že 
vidím divné věci. Jsou to podrážděné nervy.“

„Morici!“
Advokát se otočil a jeho tvář střídavě bledla a rděla se.
„Vy?“ zakrákoral. „Jste venku…? Myslel jsem…“
Johnny Lenley se opovržlivě zasmál.
„Asi o dva roky dřív, že? Lituji, že jsem vám připravil zklamání, 

ale zázraky se dějí i ve vězení – a já jsem jedním z nich.“
S hroznou námahou se advokát vzpamatoval a byl zase učiněná 

vlídnost.
„Můj drahý hochu –“ podával mu třesoucí se ruku, ale Lenley ji 

patrně neviděl. „Posaďte se – nechcete? Jaká to divná věc – jak se 
to přihodilo? Tak to jste byl vy tam u stěny… Hackitte, dejte panu 
Lenleymu napít… Nuže, tohle je podívaná pro rozbolavěné oči!“

Hackitt podával sklenku, ale Lenley potřásl hlavou.
„Chci s vámi mluvit, Morici.“ Pohlédl významně na Mary a ta 

vstala a vyšla z pokoje.
„Jak jste se dostal ven?“ zeptal se Meister a sáhl po své skleničce.
„Zbytek mého odsouzení byl prominut,“ odpověděl Lenley krát-

ce. „Myslel jsem, že jste o tom četl.“
Advokát se ušklíbl.
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„Oh! Tak to jste byl vy – ten chlapík, co zachránil život toho ředi-
tele? Vzpomínám si, že jsem o tom četl – statečný hochu.“

Pokoušel se ovládnout situaci. Do této kanceláře už přišli jiní 
lidé, kteří byli plní bouře a kydali proud vyhrůžek přes jeho stůl, 
aniž by jím byli schopni hnout.

„Proč jste dovolil, aby pro vás Mary dále pracovala?“
Meister pokrčil rameny.
„Protože si, můj drahý hochu, nemohu dovolit prokazovat milo-

srdenství,“ odpověděl klidně.
„Nechal jsem vám větší díl z pěti set liber.“ Lenleyův hlas zněl 

přísně a nekompromisně. „Peníze, které jsem měl ze svých prvních 
krádeží.“

„Byl jste dobře hájen – nebo nebyl?“
„Znám výši honoráře,“ řekl Lenley pokojně. „Když jste to zaplatil, 

zbylo přece téměř čtyři sta liber. Proč jste zastavil výplatu důcho-
du?“

Advokát se opět posadil, zapálil si doutník a nepromluvil, dokud 
neviděl, jak mu zápalka dohořela skoro k prstům.

„Dobrá, povím vám to. Měl jsem o ni starost. Mám vás rád, Johnny. 
Vždy jsem se o vás a vaši rodinu zajímal. A byl jsem toho názoru, že 
mladé děvče žijící osaměle a nemající co dělat nemá zrovna skvělé 
vyhlídky. Myslel jsem, že by pro ni bylo lepší nějak ji zaměstnat – 
udržet její mysl v činnosti, rozumíte, staroušku? Mám o to kůzle 
otcovský zájem.“

Setkal se s vyzývavým pohledem a sklopil oči.
„Podržte si své otcovské pracky u sebe, když s ní mluvíte, ano, 

Morici?“
Slova zněla jako ocel zvonící o ocel.
„Můj drahý hochu…“ protestoval advokát.
„A poslouchejte,“ pokračoval Lenley. „Znám vás velmi dobře. Znal 

jsem vás dlouho – i podle pověsti, i osobně. Dovedu si představit, 
jaký je ten váš otcovský zájem. Jestliže tu bylo cosi z toho opičáctví 
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jako s Gwendou Miltonovou, pak kvůli vám podniknu tu procházku 
o deváté hodině.“ Meister vztyčil hlavu.

„Eh?“ zavrčel.
„Z kobky k šibenici,“ pokračoval Lenley. „A vystoupím na pro-

padliště s lehkým srdcem. Myslím, že mi rozumíte dobře, nebo ne?“
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31. kapitola

Advokát zvolna povstal. Ať byl jinak Moric Meister čímkoli, nebyl 
zbabělcem, když měl co do činění s hmatatelným nebezpečím.

„Chcete podniknout tu procházku o deváté?“ opakoval s výsmě-
chem. „Jak malebný způsob vyjadřování! Ale nepůjdete kvůli mně. 
Já si o tom přečtu zprávu v posteli.“

Šel houpavě k pianu, usedl a nechal své prsty rychle přeběh-
nout po klávesách. Tiše zazněly truchlivé tóny žalozpěvu Kozákova 
smrt – hrůzyplná, srdcelomná věc, kterou Moric Meister miloval.

„Takové zprávy čtu vždycky v posteli,“ pokračoval při hraní a zá-
roveň lehce pohlížel na Lenleyho. „Utěšují mě… Chodíte někdy do 
biografu, Johnny?“

„Odsouzený muž strávil neklidnou noc a sotva se dotkl snídaně. 
Kráčel pevným krokem k popravišti a neučinil žádné prohlášení. 
Všední konec života, který začal tak mnohoslibně.“

„Oběšenci vypadají velmi ošklivě.“
„Řekl jsem vám, Morici: nějaké opičáctví – a já vás dostanu ještě 

dříve než Maska.“ Johnnyho hlas se chvěl potlačenou vášní.
„Maska?“ chechtal se Meister. „Vy máte také tuto iluzi? Jak zají-

mavé!“
Melodie přešla do písně ‚Jak tě miluji…‘
„Maska! Tady jsem já, živý a volný, a Maska – kde je on? To zní 

skoro poeticky. Mrtev na dně sydneyského přístavu – anebo se 
skrývá v některém nepříjemně malém městečku anebo v houšti-
nách s divochy – štvaný pes!“

U zamřížovaného okna stál muž, který zíral do pokoje – vousatá 
tvář byla přitisknuta ke sklu.

„Maska je v Londýně a vy o tom víte,“ řekl Lenley. „Jak blízko je 
vám po celou tu dobu, to ví jen Bůh – a on sám.“
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Jako by to naslouchač slyšel, náhle zmizel.
Ale v tuto chvíli Meister na Masku nemyslel. Hudba ho omamova-

la, rozčilovala.
„Není to miloučké?“ vydechl. „Je na světě žena, která může vzru-

šit mužovo srdce a duši jako toto – je na světě žena, která by byla 
hodna mistrovy jediné božské harmonie?“

„Gwenda Miltonová byla hodná?“
Hudba ustala třeskem a Meister se obrátil k Lenleymu v chladném 

vzteku.
„Do pekla s Gwendou Miltonovou a s jejím bratrem – ať už živým, 

či mrtvým!“ zahřímal. „Neotvírejte si na mě hubu s jejím jménem!“ 
Popadl skleničku postavenou na desce piana a jediným douškem ji 
vyprázdnil. „Myslíte si, že mi leží na svědomí? Neleží! O nic víc než 
vy nebo kterýkoliv kňučivý pitomec s lítostí nad sebou samým. Je 
to tak, můj drahý hochu – je vám hrozně líto sebe samého! Pláčete 
nad sebou. Smetana vaší ješitnosti zkysla.“

Náhle se jeho tón změnil.
„Ach! Proč mě nudíte? Proč jste tak nevýslovně všední? Nechci 

se s vámi hádat, můj drahý Johnny… Nuže, co tedy chcete?“
Místo odpovědi vytáhl host z kapsy malý balíček a otevřel jej. 

Uvnitř byla, zabalena do vaty, malá, drahokamy zdobená spona.
„Tohle rozmnoží můj účet.“
Meister vzal sponu, a jak ji nesl ke světlu, třpytila se mu v rukou.
„Oh – to je ten náramek – divil jsem se, co jste s ním udělal.“
„Vyzvedl jsem si ho cestou sem. Nechal jsem jej u jednoho ze 

svých přátel. To je všechno, co mám za své tři roky,“ řekl trpce. „Tři 
loupeže a vzal jsem si zisk jenom z jedné z nich.“

Moric si zamyšleně hladil horní ret.
„Myslíte na svůj druhý kousek – na tu malou aféru z Camden 

Crescent?“
„Nechce se mi o tom mluvit,“ řekl Johnny netrpělivě. „Skončil jsem 

s touto hrou. Vězení mě vyléčilo… V té aféře z Camden Crescent ten 
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chlapík, kterého jste poslal, aby mi pomohl, utekl s celým zbožím. 
Sám jste mi to řekl.“

V tuto chvíli se v Meisterově hlavě zrodil nový plán.
„Lhal jsem vám,“ řekl pomalu a pak pokračoval důvěrnějším 

tónem: „Náš přítel s tím nikdy neutekl.“
„Cože?“
„Jenom to ukryl. Řekl mi to, než jsem ho vypravil do jižní Afriky. 

V Camden Crescent byl prázdný dům – a je dosud. Neřekl jsem vám 
to dříve, protože jsem do toho nechtěl být vmíchán – po té darn-
leighské aféře. Mohl jsem dostat půl tuctu mužů, aby to vyzvedli – 
ale nedůvěřoval jsem jim.“

V Lenleyově tváři se zračila nerozhodnost. Chabá čelist trochu 
klesla.

„Nechte to být, kde to je,“ řekl, ale nemluvil s velkou vážností. 
Meister se zasmál. Byl to první bezděký smích, který mu toho dne 
unikl.

„Vy jste blázen!“ řekl s opovržením. „Odseděl jste si nějakou 
dobu ve vězení – a co jste z toho měl? Tohle –“ pozdvihl sponu do 
výše. „Dám-li vám za to dvacet liber, okradu sám sebe… Je toho za 
osm tisíc liber za tou nádrží – stačí sáhnout a je to vaše. Konečně, 
Johnny, zaplatil jste za to.“

Meister myslel rychle – tvořil plány, organizoval a kombinoval – 
v těch několika vteřinách.

„Vyberte to ještě dnes v noci,“ navrhoval a Lenley opět váhal.
„Rozmyslím si to… Pokud mě však chcete nachytat –“
Meister se zasmál.
„Můj drahý hochu, chci vám prokázat dobrou službu – kvůli vám 

a vaší sestře.“
„Jaké je číslo toho domu? Zapomněl jsem to.“
Meister znal číslo docela dobře. On nic nezapomínal.
„Padesát sedm. Teď vám dám těch dvacet liber za tu sponu.“
Otevřel stůl, vytáhl malý trezorek a odemkl jej.
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„To mi do začátku postačí.“ Lenley nebyl dosud rozhodnut. Nikdo 
to nevěděl lépe než advokát. „Chci plnou cenu za zbytek, půjdu-li 
pro to – anebo si najdu jinou ‚skoupárnu‘.“

To bylo slovo, které advokáta z celé hantýrky uvádělo nejvíce 
do zuřivosti.

„Skoupárnu? To není slovo, které byste o mně směl užívat, Johnny!“
„Jste hrozně citlivý,“ řekl klient.
„Jen proto, že pomáhám vám hochům, když bych vás měl udat…“ 

Advokátův hlas se chvěl. „Najdete si jiného překupníka, jo? Tady je 
vašich dvacet –“ hodil peníze na stůl. Lenley je přepočítal a vsunul 
do kapsy. „Odjedete na venkov? Co? Vezmete svou malou sestřičku 
s sebou? Bojíte se mých obzvláštních půvabů?“

„Nerad bych kvůli vám visel,“ odpověděl Johnny a povstal. „Byl 
byste raději, kdyby visel Maska, eh? Myslíte, že se vrátí se vším tím 
nad svou hlavou? S rizikem uvěznění, které na něho čeká? Je snad 
šílenec? Ať je to jakkoliv – nebojím se ničeho na celém božím světě.“

Kvapně se obrátil. Dveře se pomalu otevíraly.
Byl to doktor Lomond. Hackitt ho nechal v „kramárně“ a zapo-

mněl, že je vůbec v domě. Doktor se loudal do pokoje, ale když 
uviděl mladého muže, zůstal stát.

„Haló! Omlouvám se, že se vtírám do vaší konzultace.“
„Vejděte, doktore, vejděte! To je – to je jeden z našich přátel. Pan 

Lenley.“
K Meisterovu překvapení doktor přikývl.
„Ano. Zrovna jsem měl malou rozprávku s jeho sestrou. Vrátil 

jste se z – venkova, že?“
„Vrátil jsem se z vězení, je-li to to, co myslíte,“ odpověděl Lenley 

a obrátil se k odchodu. Měl už ruku na klice, když byly dveře prudce 
otevřeny a objevila se v nich Hackittova bílá tvář.

„Pane,“ přešel ustrašeně k Meisterovi a ztišil hlas, „je tu někdo – 
chce s vámi mluvit.“

„A kdo to je?“
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„Řekli mi, abych vám neříkal žádné jméno,“ jektal Sam. „Ten 
člověk řekl: ‚Řekněte jenom, že mě posílá Maska.‘“

Meister sklesl dozadu.
„Maska?“ zvolal doktor Lomond energicky. „Přiveďte ho sem!“
„Doktore –“
Ale doktor Lomond ho utišil mávnutím ruky.
„Vím, co dělám,“ řekl.
„Doktore – jste šílený? Dejme tomu – dejme tomu –“
„To je docela v pořádku,“ řekl doktor Lomond, upíraje oči na 

dveře.
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32. kapitola

Dveře se otevřely a před bílou tvář Morice Meistera vstoupila štíhlá, 
dokonale oblečená mladá žena, se zlomyslným smíchem v hezkých 
očích.

„Cora Anna?“ vyhekl Meister.
„Skutečně! Trochu vás vyděsila, že?“ Pohrdlivě se smála. „Haló, 

doktore!“
„Haló, malá hromádko postrachu! Způsobila jste mi srdeční 

nemoc.“
„Také jste se polekal?“ smála se. „Chtěla jsem s vámi mluvit, 

Meistere.“
Jeho tvář byla dosud smrtelně bledá, ale už ovládl své zděšení 

vyvolané Maskovým jménem.
„Dobrá, má drahá… Johnny –“ pohlédl tvrdě na Lenleyho, „po-

třebujete-li něco, můj milý hochu, víte, kde to můžete dostat,“ řekl 
a Johnny rozuměl. Vrhl zvědavý pohled na neočekávanou návštěvni-
ci a vyšel z pokoje.

„Jděte!“ řekl Moric k Hackittovi, jako by to byl pes, ale malý Lon-
dýňan nebyl zaražen.

„Nemluvte se mnou takhle, Meistere – já od vás dnes odcházím.“
„Můžete jít do pekla!“ zavrčel Moric.
„A příště, až mě skřípnou, najdu si jiného advokáta,“ doložil Sam 

hlasitě.
„Příště, až budete skřípnut, dostanete sedm let,“ zněla odpověď.
„Právě proto si raději vezmu jiného advokáta.“
Moric se k němu obrátil se zuřivou tváří. „Znám člověka, jako 

jste vy, a ten si myslel, že je chytrý. Prosil mě, abych ho hájil před 
porotou.“

„Tomu neříkám zrovna chytrost.“
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„Hájit ho? Chtěl bych ho raději vidět viset!“
„A byl by na tom lépe,“ odsekl Sam.
Doktor Lomond a mladá žena tvořili velmi vděčné posluchačstvo.
„To máte za to, že hájíte tu pakáž,“ řekl Meister, když vzdorovitý 

sluha odešel.
Patrně si přál být s mladou ženou sám a doktor Lomond, který 

měl své důvody, aby se vrátil, se vymluvil, že zapomněl nahoře 
v Meisterově pokoji svou brašnu, a opustil je. Moric počkal, až se 
za starým pánem zavřou dveře, než promluvil.

„Má drahá Coro Anno – jste hezčí než kdy předtím. A kde je váš 
drahý pan manžel?“ zeptal se zdvořile.

„Zdá se mi, že si myslíte, že když jste naživu, pak musí být on jistě 
mrtev, nemám pravdu?“

Zasmál se tomu.
„Jak je to od vás vtipné! Trvalo vám to dlouho, než jste to vy-

myslela?“
Prohlížela si pokoj.
„Tohle je tedy domov lásky.“ Obrátila se směle k advokátovi. 

„Gwendu jsem nikdy neznala. Přála bych si – Bůh to ví – abych ji 
znala. Kdyby mi jen Arthur důvěřoval tolik co vám! Slyšela jsem o její 
sebevraždě, ubohé jehňátko, když jsem byla na cestě do Austrálie.“

„Proč jste mi netelegrafovala? Kdybych jen věděl –“
„Meistere, vy jste hnusný lhář!“
Šla ke dveřím, jimiž doktor vyšel, otevřela je a naslouchala. Pak 

se vrátila k Meisterovi, jenž seděl a zapaloval si doutník.
„Tak poslyšte – ten skotský čmuchal se za minutu vrátí,“ ztišila 

hlas v hlasitější šepot. „Proč neodejdete – neuprchnete ze země – 
nejdete někam, kde by vás nenašel – nedáte si jiné jméno? Jste 
bohatý muž – můžete si dovolit vzdát se – této díry.“

Moric se opět usmál.
„Pokus vystrašit mě a dostat ven z Anglie, co?“
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„Pokus postrašit vás?“ Opovržení v jejím hlase by jiného muže 
urazilo. „To je, jako bych chtěla počernit negra… Dostane vás, Meis-
tere. To je to, čeho se bojím. To je, nač myslím, i když ležím v posteli. 
Je to hrozné… hrozné!“

„Má drahá holčičko,“ pokusil se jí položit ruku na tvář, ale odtáhla 
se. „Netrapte se kvůli mně.“

„Kvůli vám? Povídám, že kdybych mohla jen zdvihnout malíček, 
abych vás zachránila od pekla, neudělala bych to… Utečte ze země – 
je to Arthur, koho chci zachránit – ne vás! Utečte – nedávejte mu 
příležitost, kterou hledá, aby vás zabil.“

Moricova tvář na ni zářila.
„Ach! Jak důmyslné! Neodvažuje se vrátit do Anglie, tak poslal 

vás, abyste mě přiměla k útěku –“
Cořiny hezké oči se zúžily.
„Budete-li zabit, budete zabit tady! Tady v tomto pokoji, kde jste 

zlomil srdce jeho sestry. Vy blázne!“
Potřásl hlavou.
„Nejsem takový blázen, má drahá, abych šel sám do pasti. Dejme 

tomu, že je ten člověk naživu. V Londýně jsem bezpečný – v Argentině 
by na mě čekal. Kdybych šel do Austrálie, čekal by na mě, a kdybych 
se dostal do Kapského Města… Ne, ne, ne, Corečko Aničko, na to mě 
nenachytáte!“ Chtěla něco říci, když slyšela, jak se otevírají dveře. Byl 
to skotský čmuchal. Ať chtěla pronést jakoukoliv výstrahu, musela 
zůstat nevyslovena.

„Odbyla jste si svou malou rozmluvu, Coro Anno?“ zeptal se dok-
tor Lomond a přes svoji úzkost se mladá žena zasmála.

„Poslouchejte, doktore, jen moji nejlepší přátelé mi říkají ‚Coro 
Anno‘,“ protestovala.

„A já jsem nejlepším přítelem, jakého jste kdy měla,“ řekl doktor 
Lomond.

Meister horlivě přisvědčoval.
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„Ona vůbec neví, kdo jsou její nejlepší přátelé. Chtěl bych, abyste 
ji o tom přesvědčil.“

Žádný z obou mu nedodal chuť k pokračování. Měl jaksi ne-
pohodlný pocit, že překáží jako vetřelec ve svém vlastním domě, 
a příchod Mary Lenleyové mu poskytl záminku, aby s ní odešel do 
malé kanceláře, kde byl mimo dohled, ale ne mimo doslech.

„Jsem rád, že jsem se s vámi sešel, Coro Anno,“ řekl doktor.
Zasmála se.
„Vy jste komický.“
„Přivábil jsem úsměv na vdovinu tvář,“ řekl doktor Lomond bez 

úsměvu.
Vrhla po něm rychlý postranní pohled.
„Povídám, Skotíčku, to s tím vdovstvím – na to zapomeňte! Jsou 

chvíle, kdy bych si skoro přála, abych jí byla – ne, to ne, ale abychom 
se s Arthurem nikdy nesetkali.“

Byl okamžitě plný účasti.
„Arthur byl zlým hochem?“
Povzdechla si.
„Nejlepším na světě. Ale nebyl mužem, jaký se má ženit. On ne.“
„Nejsou žádní jiní muži,“ řekl doktor Lomond a pak dodal s opatrným 

ohlédnutím po Meisterovi: „Byla jste do něho velmi zamilovaná?“
Pokrčila rameny.
„Nu – ani nevím.“
„Nevíte? Má drahá mladá osobo, jste dost stará, abyste věděla, 

kde máte srdce.“
„Většinu času ho mám až v hrdle,“ řekla, a on potřásl hlavou.
„Vy malý ubožáčku! Ale přece, šla jste za ním do Austrálie, že?“
„Jistě, šla jsem. Ale takový druh líbánek vyžene z manželství 

příliš mnoho romantiky. Nemusíte být doktorem, abyste to věděl.“
Sklonil se nad ní.
„Proč ho nenecháte běžet, Coro Anno? To vaše srdíčko se unaví, 

je-li ustavičně jen na cestách, a ne na svém místě.“
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„Zapomenout na něho?“
Lomond přisvědčil.
„Myslíte, že si přeje, abych na něho zapomněla?“
„Nevím,“ odpověděl doktor Lomond. „Stojí který muž za to, abys-

te pro něho trpěla? Dříve či později bude chycen. Dlouhé rameno 
zákona se natáhne a vezme si ho a dlouhé nohy zákona ho vkopnou 
do vězení.“

„Neříkejte to!“
Ohlédla se na místo, kde seděl Meister s Mary Lenleyovou, a její 

hlas se stal velmi vážným.
„Podívejte se, doktore Lomonde, chcete-li něco vědět – můj muž 

Maska je opravdu v nebezpečí. Ale nebojím se o něho kvůli policii. 
Mám vám něco říct?“

„Copak se to pro mě nehodí, abych to slyšel?“
„Na tom mi záleží,“ řekla pošklebně. „Budu k vám upřímná, dok-

tore. Mám takové jakési tušení, že je jen jediný člověk na celém 
širém božím světě, který může kdy chytit a zničit Arthura Miltona – 
a tím mužem jste vy.“
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33. kapitola

Doktor Lomond se setkal s jejím pohledem. „Jste trochu hloupoučká, 
Coro Anno,“ řekl.

„A proč?“
„Hezké děvče jako vy – a zavěsí se na stín – a ztratí nejlepší část 

života.“
„Neříkejte to!“
„Nu, vy víte, že je to tak, že ano? Je to psí život… Jak spíte?“
„Spát?“ Rozhodila zoufale rukama.
„Právě! Budete do roka nervózní zříceninou. Stojí to za to?“
„O co se pokoušíte?“ zeptala se bez dechu. „O co vám jde?“
„Povím vám to. Mám? Přemýšlím, zda budete uražena.“
Hleděla na něho upřeně.
„Nebyl by to od vás dobrý nápad, kdybyste odešla a zapomněla 

na Masku? Vypudila ho z mysli? Nalezla si – jiný zájem?“ Zasmála se.
„Myslíte si, že se stávám nepříjemným, že ano? Ale myslím jenom 

na vás. Myslím na všechny ty hodiny, kdy čekáte, že se něco stane – 
se srdcem na kraji hrdla.“

Náhle vyskočila na nohy.
„Poslouchejte! Vy máte nějaký důvod, že takhle mluvíte!“ vyhrkla.
„Přísahám vám –“
„Máte! Jistě máte!“ Zuřila. „Vy jste muž – já vím, jací jsou muži. 

Podívejte se, dala jsem se do pekla a zůstanu v něm.“
Sebrala ze stolu svoji kabelku.
„Poskytl jsem vám příležitost,“ řekl doktor Lomond smutně.
„Příležitost? Doktore Lomonde, až Arthur Milton řekne: ‚Mám 

tě dost – jsem tebou znuděn, skončili jsme spolu‘, pak půjdu. Svou 
cestou – ne vaší cestou. Vy jste mi dal příležitost – příležitost Gwen-
dy Miltonové! To je pekelná příležitost – a já ji nepřijmu.“
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Než mohl promluvit, uprchla z pokoje.
Meister na ně hleděl a teď přišel pomalu z pokoje k doktorovi.
„Rozzlobil jste ji.“
„Nu, snad,“ přikývl doktor Lomond a se zamyšlením vzal svoji 

brašnu a klobouk.
„Ženy jsou velmi zvláštní tvorové,“ filozofoval Meister. „Skoro se 

mi zdá, že vás má ráda, doktore.“
„Myslíte?“ Hlas i chování doktora Lomonda vypadaly velmi ne-

přítomně. „Přemýšlím, zda by se mnou nepovečeřela.“
„Jak by to bylo krásné, kdyby vás měla dost ráda, aby vám řekla 

trochu víc o Masce,“ navrhoval Moric sladce.
„Zrovna na to myslím… Myslíte, že by to udělala?“
Moric se bavil. Mužská ješitnost patrně neměla mezí.
„Nikdy nevíte, co ženy udělají, jsou-li zamilované – co, doktore?“
Doktor Lomond neodpověděl. Vyšel z pokoje, počítaje stříbrňáč-

ky v dlani…
Meisterova hlava byla teď zase úplně jasná. Johnny byl skutečnou 

hrozbou… Vyhrožoval, a mladý ztřeštěnec bez rozumu jako on splní 
svoji hrozbu, ledaže by… Bude dost šílený, aby šel do Camsden 
Crescentu dnes v noci…?

Od Johnnyho přešla Moricova mysl k Mary. Jeho láska k děvčeti 
rostla věru tropickým tempem. Teď, když se zdálo, že by ji mohl 
ztratit, se mu stala nejžádoucnější ze všech žen.

Usedl k pianu a děvče vstoupilo při prvních zvucích Snu lásky.
Na chvíli si nevšiml její přítomnosti a její hlas mu zněl jako skrze 

oblak snů, než ho přivedl ke skutečnosti.
„Morici –“
Hleděl na ni nevidoucíma očima.
„Morici!“
Hudba ustala.
„Uznáváte, že tu už nemůžu zůstat, když se Johnny vrátil,“ řekla.
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„Oh, nesmysl, má drahá.“ Jeho hlas měl zase ten otcovský přízvuk, 
který dovedl přijmout s takovou účinností.

„Johnny je hrozně podezřívavý,“ řekla a Moric se dal do smíchu.
„Podezřívavý? Chtěl bych, aby měl být proč podezřívavý.“
Čekala, obraz vtělené nerozhodnosti.
„Vy víte, že tu nemůžu zůstat,“ opakovala zoufale.
Vstal od piana, přistoupil k ní a položil jí ruce na ramena.
„Nebuďte hloupá! Člověk by si myslel, že jsem stižen malomo-

censtvím. Co je to za nesmysl?“
„Johnny by mi nikdy neodpustil –“
„Johnny, Johnny!“ ušklíbl se. „Nemůžete svůj život nechat řídit 

Johnnym, jenž vypadá, jako by chtěl půl života strávit v kriminálech.“
Vydechla.
„Dívejme se na věci tak, jak jsou,“ pokračoval Meister. „Nemá 

smysl klamat sama sebe. Johnny je doopravdy hoch k ničemu. Vy 
nic nevíte, má drahá. Pokoušel jsem se před vámi vše ukrýt – a bylo 
to hrozně obtížné.“

„Ukrýt vše přede mnou? Jaké věci?“ Její tvář zbledla.
„Nuže –“ jeho váhání bylo znamenitě zahráno. „Co myslíte, že 

ten mladý blázen udělal, zrovna než byl chycen? Jak víte, byl jsem 
jeho nejlepším přítelem, a přece – podepsal mým jménem šek na 
čtyři sta liber.“

Hleděla na něho ve strnulé hrůze.
„Podvod?“
„Čemu to prospěje, dáme-li tomu jméno?“ Vytáhl z náprsní 

kapsy tobolku a vyňal z ní šek. „Mám ten šek tady. Nevím, proč jej 
schovávám ani co udělám s Johnnym.“

Pokusila se přečíst jméno na dlouhém pruhu papíru, ale Meister 
byl dost obratný, aby je ukryl. Ve skutečnosti to byl šek, který dnes 
obdržel poštou, a příběh s podvodem byl vymyšlen během řeči. 
Takovéto inspirace byly pro Morice Meistera velmi výnosné.

„Nemůžete to zničit?“ zeptala se rozechvěle.



– 169 –

„Ano – myslím, že bych mohl.“ Jeho váhání bylo uměleckým kous-
kem. „Ale Johnny je tak mstivý. Je nutné, abych si tu věc nechal – 
pro svou sebeobranu.“ Vložil šek zpět do kapsy. „Ovšem – nikdy 
to nepoužiju,“ řekl vznešeně a pak dodal svým něžným tónem: „Je 
nutné, abych si s vámi promluvil o Johnnym a o všem ostatním. Teď, 
když každou chvíli přicházejí a odcházejí lidé a ti policisté se plíží 
okolo, na to není vhodná doba. Přijďte ke mně na večeři – cestou, 
o které jsem vám pověděl.“

Zavrtěla hlavou.
„Víte, že nemůžu. Morici, přece nechcete, aby o mně lidé mlu-

vili, jako teď mluví – o Gwendě Miltonové.“ Advokát se při těchto 
slovech otočil a jeho tvář byla zkreslena vztekem.

„Všemohoucí Bože! Copak se mi bude neustále točit ten slizký 
duch okolo hlavy? Gwenda Miltonová, polorozumný ubožák, který 
neměl dost mozku, aby mohl žít! Dobrá, nechcete-li přijít, nechoďte. 
Proč bych si měl, sakra, lámat hlavu pro Johnnyho? Proč?“

Byla polekána touto jeho náhlou prudkostí.
„Ale, Morici, vy jste takový nerozumný. Potřebujete-li mě opravdu –“
„Mně je to úplně lhostejné, chcete-li, nebo ne,“ bručel. „Myslíte-li 

si, že si dovedete pomoci beze mne, zkuste si to! Nepadnu kvůli vám 
ani kvůli jiné ženské na kolena. Odjeďte na venkov – ale Johnny 
s vámi nepůjde, to mi věřte!“

Chytila ho za paži, šílená hrůzou, kterou v ní vzbudila jeho 
poloviční hrozba.

„Morici – udělám všechno, co chcete – víte, že udělám.“
Hleděl na ni podivně.
„Přijďte v jedenáct hodin,“ řekl a pak náhle dodal: „Potřebujete-li 

ochranu, přiveďte si Masku.“
Slova byla sotva pronesena, když zaznělo trojí rozvážné zaklepá-

ní na dveře. Moric Meister couvl a zvedl chvějící se ruku k ústům.
„Kdo je tam?“ zvolal chraptivě.
„Chci s vámi mluvit, Meistere,“ odpověděl hluboký hlas.
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Meister šel ke dveřím a otevřel je dokořán. Hleděla na něho 
ponurá tvář inspektora Blisse.

„Co – co tu děláte?“ koktal advokát.
Bliss ukázal své bílé zuby v neveselém úsměvu.
„Chráním vás od Masky – bdím nad vámi jako otec,“ odpověděl 

s drsným úšklebkem. Jeho zrak se obrátil k bledé dívce. „Nemyslíte, 
slečno Lenleyová, že potřebujete také trochu hlídání?“

Zavrtěla hlavou.
„Já se Masky nebojím,“ odpověděla. „Mně by neublížil.“
Bliss se ušklíbl.
„Já nemám na mysli Masku,“ řekl a jeho hrozící oči se obrátily 

k Morici Meisterovi.



– 171 –

34. kapitola

Návrat Johnnyho Lenleyho byl tou nejnepohodlnější věcí, která 
se kdy Moricovi přihodila. Hněvalo-li ho dříve chování mladého 
muže, teď v něm budilo skutečnou nenávist. Vyhrůžky pronášené 
různými lidmi okolo něho, skrytá hrozba v narážkách na Gwendu 
Miltonovou – to vše pobuřovalo dostatečně samo. Ale teď tu byl 
další činitel, který se objevil ve chvíli, kdy se zdálo, že se všechny 
sny uskuteční a že Mary Lenleyová byla připravena spadnout jako 
zralá švestka do jeho rukou. Když už i sám strach z Masky do jisté 
míry vyprchal, zrovna v tu chvíli vstoupí na scénu znovu tento 
pošetilý hoch, o němž doufal, že ho několik let neuvidí.

Vězení jej učinilo zatrpklým a starším. Odešel jako slaboch 
a vrátil se jako pochmurný, zlý muž, který se nezastaví před ničím… 
Kdyby věděl! Ale zatím nebylo co vědět.

Meister ukázal rty v úsměvu. Zatím…
Meister nebyl zbabělcem v jednání s jinými muži. Měl všechny 

vlastnosti a schopnosti své třídy. Nebezpečí, které znal, ho nelekalo 
a dovedl mu čelit, i kdyby bylo sebesmrtelnější. Byl by schopen 
postavit se Johnnymu Lenleymu a bez mrknutí mu povědět všech-
ny své zlé úmysly – kdyby si byl jist jeho sestrou… Ale pohled na 
dveře, otevírající se pomalu dosud neviditelnou rukou, ho uváděl 
na pokraj hysterie.

Maska žije! Nejhorší z Meisterových hrůz zemřela s touto urči-
tou jistotou. Stal se čímsi lidským, hmatatelným. Čímsi, proti čemu 
mohl postavit svůj mozek…

Toho odpoledne, když byli sami, přišel za Mary a zezadu jí položil 
ruce na ramena. Cítil, jak strnula, a bavilo ho to.

„Nezapomněla jste, co jste mi dnes ráno slíbila?“ zeptal se.
Vykroutila se z jeho rukou a otočila se, aby mu pohlédla do očí.
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„Morici, je to pravda s tím šekem? Nelhal jste?“
Pomalu přikývl.
„Jsme teď sami –“ řekla zoufale. „Nemohli bychom si promluvit? 

Je nutné, abych dnes večer přišla?“
„Velmi nutné,“ odpověděl Moric chladně. „Mám za to, že víte 

o tom, že jsou v domě kromě nás dvou další tři lidé. Naučte se, 
proboha, hledět na věci se zdravým smyslem, Mary. Dívejte se na 
ně, jak jsou, a ne jak byste je ráda měla… Já jsem nucen chránit se 
před Johnnym – nezodpovědným a domýšlivým, nadutým mladým 
mužem – a já se velmi bojím –“ řekl málem ‚hlupáků‘, ale rozmyslel 
si to, „mladých mužů jeho zvláštní povahy.“ Viděl rychlé zdvíhání 
a klesání jejích ňader. Líbilo se mu vzrušovat ji třeba až do bázně.

Jak prosté jsou ženy – chytré ženy! Už dávno se přestal divit 
jejich nesmírné schopnosti důvěry a lehkověrnosti.

Důvěřivost byla jednou ze slabostí lidí, kterou nedovedl nikdy 
pochopit.

„Ale, Morici, copak toto není tak dobrou příležitostí, jak si jen 
můžeme přát a jakou můžeme mít? Nikdo nás nevyruší… Vždyť tu 
býváte s klienty celé nekonečné hodiny… Povězte mi o tom šeku 
a jak k tomu přišel, aby ho falšoval. Já to potřebuju vědět.“

Roztáhl ruce v posměšně napodobené bezmocnosti.
„Jaké jste dítě, Mary! Jak si můžete domýšlet, že mám náladu 

mluvit o Johnnym nebo kout plány pro vás? Dodržte svůj slib, má 
drahá.“

Pohlédla na něho zpříma.
„Morici, já teď budu mluvit hrozně upřímně.“
Co teď přijde? divil se. V jejím hlase zněla nová rozhodnost 

a z jejích očí vyzařovala nová odvaha. Byla náhle tak nepodobná 
zvadlé, skleslé, ustrašené bytosti z dnešního jitra, že byl na okamžik 
zaražen.

„Přejete si opravdu, abych dnes večer přišla… jenom proto, 
abychom mluvili o šeku, který Johnny zfalšoval?“
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Byl tak zaražen přímostí této otázky, že na okamžik nemohl 
odpovědět.

„Jak – ovšem,“ řekl konečně. „Nejen o tom podvodu, ale je tu tolik 
věcí, o kterých bychom si spolu měli promluvit, Mary. Máte-li oprav-
du odjet na venkov, musíme si pohovořit o plánech, prostředcích… 
Nemůžete prostě odlétnout do Devonshire, nebo kde se hodláte 
usadit, jen tak prostě podle okamžitého nápadu. Dostávám některé 
seznamy od jednoho ze svých – od jednoho realitního zástupce, 
kterého zastupuji. Můžeme je spolu prohlédnout –“

„Morici, je to pravda? Chci to vědět. Nejsem už dávno dítětem. 
Musíte mi to říct!“

Nevypadala nikdy roztomileji než v tento okamžik své výzvy.
„Mary,“ začal, „jsem vaším opravdovým přítelem –“
„Co to znamená – že mě milujete?“ Chladnokrevnost otázky ho 

zbavila dechu. „Znamená to, že mě milujete tolik, že se se mnou 
chcete oženit?“

„Jak – ovšem,“ koktal. „Mám vás hrozně rád. Ale manželství je 
jedna z pošetilostí, jimž jsem se vždy vyhýbal. Několik slov za-
mumlaných placeným služebníkem církve –“

„Takže si mě nechcete vzít, Morici?“ zeptala se klidně. „Mám 
pravdu, nebo nemám?“

„Ovšem, přejete-li si…“ začal rychle.
Potřásla hlavou.
„Nemiluji vás a nepřeji si provdat se za vás, chcete-li říct tohle,“ 

řekla. „Co ode mě doopravdy chcete?“
Stála téměř před ním, když položila tuto otázku, a v nejbližším 

okamžiku zápasila v jeho pažích.
„Chci vás…! Mary, není jiná žena na světě jako vy… Zbožňuji vás!“
Sebrala všechnu svou sílu, vyrvala se z jeho objetí a podržela ho 

bez dechu na vzdálenost paže.
„Vidím –“ mohla sotva jasně vyslovit. „Myslela jsem si to, Mori-

ci… Dnes večer do tohoto domu nepřijdu.“
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Meister nepromluvil. Divoký nával vášně, který ho přemohl, ho 
opustil a zanechal ho podivně slabého. Mohl na ni jen hledět. Jeho 
oči pálily. Jednou zdvihl chvějící se ruku, jako by chtěl ovládnout 
své rty.

„Chci vás tu dnes v noci.“ Hlas bylo sotva slyšet. „Byla jste ke 
mně upřímná – budu k vám stejně upřímný: chci vás. Chci vás uči-
nit šťastnou. Chci sejmout všechen strach a hrůzu, které zastiňují 
váš život. Chci vás vzít z toho vašeho špinavého obydlí. Víte, co se 
stalo vašemu bratrovi? Nevíte? Byl propuštěn na podmínku. Má si 
odsedět ještě dva roky a pět měsíců. Podám-li na něho žalobu pro 
podvod a falšování, dostane dalších sedm let – a k tomu celou tu 
dobu, kterou si dosud neodseděl. Devět a půl roku… chápete, co to 
znamená? Bude vám přes třicet, než ho znovu uvidíte.“

Viděl, jak se zapotácela, a myslel si, že omdlí. Proto ji zachytil za 
paži, ale Mary setřásla jeho ruku.

„To staví věc do jiného světla, že?“
Četl souhlas v její tváři, která byla bledá jako smrt.
„Není jiná cesta, Morici?“ zeptala se tichounkým hlasem. „Žádná 

služba, kterou bych vám mohla prokázat? Pracovala bych pro vás 
jako hospodyně, jako služka – byla bych vaší nejlepší přítelkyní, ať 
by se vám stalo cokoliv, pomáhala bych vám.“

Meister se usmíval.
„Stáváte se melodramatickou, má drahá, a to je hloupé. Tolik řečí 

pro malou společenskou zábavu, pro trochu flirtu!“
Jeho pevné oči spočívaly na ní.
„Řeknu-li Johnnymu –“ začala pomalu.
„Řeknete-li něco Johnnymu, přijde sem a bude ještě melodra-

matičtější. A já bych musel zavolat policii – a to by byl jeho konec. 
Rozumíte?“

Tupě přikývla.
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35. kapitola

V pět hodin jí Meister řekl, že může jít domů. Bolela ji hlava. Dnes 
odpoledne vlastně nevykonala žádnou práci, protože listy byly ja-
koby potřísněné nečitelnými černými skvrnami, které se jí kmitaly 
před očima. O její večerní návštěvě už nepadlo ani slovo a Mary 
spěchala z domu do tmavé ulice. Řídká mlha ležela nad Deptfordem, 
když kráčela cestou po zalidněném chodníku High Street.

Co kdyby šla k Alanovi? Tato myšlenka však byla hned zavržena. 
Musí si sama vypracovat plán pro svoji záchranu! Kdyby byl Johnny 
doma, když přišla, všechno by mu pověděla, i kdyby snad z jejího 
vzrušení neuhodl, že se přihodilo něco neobyčejného.

Ale Johnny doma nebyl. Zanechal jí na stole lístek se zprávou, že 
šel do města navštívit jednoho známého. Po chvíli si vzpomněla na 
to jméno. Byl to vzdělaný farmář, který býval za starých časů jejich 
sousedem. Bylo to smutné pomyšlení, že všechny tyto Johnnyho 
přípravy přijdou nazmar, jestliže –

Zachvěla se. Ani jednu, ani druhou možnost se neodvažovala 
domyslet do konce.

Šla do své ložnice a tu přišla její malá služka se zprávou, že je tu 
nějaký pán, který s ní chce mluvit.

„Nemůžu nikoho přijmout… Kdo je to?“
„Nevím. Je to takový člověk s vousama.“
Šla rychle kolem děvčete přes jídelnu do jejich malé předsíně.
„Neznáte mě, myslím,“ řekl muž ve dveřích. „Moje jméno je Bliss.“
Srdce jí kleslo. Proč přišel tento muž ze Scotland Yardu? Nebo ho 

snad poslal Moric v jednom ze svých záchvatů nerozumné zlosti?
„Vstupte, prosím.“
Vešel do pokoje s cigaretou visící mu ze rtů a pomalu sňal klo-

bouk, jako by nebyl ochoten prokázat jí i jen tuto povinnou úctu.
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„Slyšel jsem, že byl váš bratr propuštěn z vězení – dnes – nebo 
to bylo včera?“

„Včera,“ řekla. „Přišel domů dnes ráno.“
K jejímu překvapení se o Johnnym více nezmínil, ale vytáhl 

z kapsy ranní noviny a složil je tak, že ukazovaly sloupec na titulním 
listě. Četla oznámení, které jí ukázal prstem.

X2Z. LBa4T.QQ57g. 
LL416TS.A79Bf.

„Co to znamená?“ zeptala se.
„To bych rád věděl,“ odpověděl Bliss a upíral na ni své temné 

oči. „Je to zpráva buď od Masky pro jeho ženu, anebo od jeho ženy 
pro Masku. A je to psáno podle šifry, která byla zanechána nedávno 
v tomto bytě. Chci, abyste mi tu šifru ukázala.“

„Lituji, pane Blissi.“ Mary potřásala hlavou. „Ale šifra byla ukra-
dena – a já jsem si myslela, že –“

„Vy jste myslela, že jsem ji ukradl já?“ Jeho rty se zkroutily do 
zlobného úsměšku. „Vy jste tedy nevěřila tomu mému pěknému 
příběhu, že jsem viděl někoho šplhat do vašeho bytu a že jsem šel za 
ním? Slečno Lenleyová, mám důvod věřit, že šifra je stále ve vašem 
bytě a že vy víte, kde je.“

Měla pocit, že i když byl hrozně urážlivý, přece ji jenom zkouší. 
Vypadal jako člověk, který si přeje být přesvědčen.

„Šifra tu není,“ řekla pokojně. „Postrádám ji od té doby, co jsem 
zjistila, že se sem někdo vloupal.“

Rozmýšlela, zda zvláštní pohled, který viděla, vyjadřuje ulehčení, 
nebo nedůvěru.

„Budu nucen spokojit se s vaším slovem,“ řekl a složil své noviny. 
„Je-li to opravdu tak, jak říkáte, pak nemá šifru nikdo jiný než Maska 
a jeho žena.“

Mary byla trochu v rozpacích.
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„Ovšem,“ řekla, „ledaže by ta osoba, kterou jste viděl vlézt do 
mého bytu –“

„Moje teorie je, že to byl Maska,“ přerušil ji Bliss. Po celou dobu 
z ní nespustil oči. „Bojíte se Masky, slečno Lenleyová?“

Usmála se.
„Ovšem že ne. To už jsem vám řekla. Proč bych se ho měla bát? Já 

mu nikdy ničím neublížila a podle toho, co o něm vím, není mužem, 
který by chtěl ublížit ženě.“

Opět po jeho líci přeletěl ten divný úsměv.
„Jsem rád, že máte tak dobré mínění o mém zločinci,“ řekl trošku 

srdečnějším hlasem. „Bojím se však, že ho nemohu sdílet… Jak se 
vám líbí Meister?“

Všichni jí kladli tuto otázku! Začínalo ji to už unavovat. A on to jistě 
zpozoroval, protože rychle pokračoval, aniž počkal na její odpověď:

„Musíte dohlédnout na toho svého bratra, slečno Lenleyová. Je 
to velmi pošetilý mladík.“

„To říká Moric Meister také.“ Cítila pokušení říci to s trochou ironie.
„Říká?“ Zdálo se, že ho její odpověď baví. „To je tedy asi všechno. 

Lituji, že jsem vás obtěžoval.“
Šel ke dveřím a tam se obrátil.
„Opravdu dobrý hoch, ten Wembury, co? Trochu prudký mladý 

blázen, ale hezký a dobrý, že?“
A zase nečekal na odpověď, ale v okamžiku otevřel a zase za 

sebou zavřel dveře. Mary je otevřela ještě včas, aby ho zahlédla, jak 
zavírá dveře na chodbu.

Mary byla sama nucena opět vyjít. Krámy se zavíraly už v sedm 
hodin a večer byl jedinou chvílí, kdy měla čas na nákupy. Sestavila 
si seznam všech věcí, které měl Johnny rád. Odstraňovala s pevnou 
rozhodností všechny ty ubohé možnosti, které mohly porušit její 
hospodaření.

S košíkem v ruce vyšla na Lewishamskou silnici a nakupovala asi 
hodinu. Když spěchala zpět do Malpas Mansions, uviděla vysokého 
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muže, který kráčel před ní. Měl šedý svrchník, ale nemohla se mýlit 
v tomto vlekoucím se kroku a sehnutých ramenou. Chtěla ho mi-
nout bez promluvení, ale ještě než se dostala na jeho úroveň, doktor 
Lomond ji oslovil, aniž obrátil hlavu.

„Haló! To je hezké, vidět děvče s košíkem. Ale vejce, která jste 
nakoupila, nestojí za nic.“

Trochu se podivila a dala se do smíchu. Bylo to dnes poprvé, co 
ji něco bavilo.

„Nevěděla jsem, že jsem pozorována policií,“ řekla.
„Je to velmi podivná věc, že to ví málo lidí,“ řekl suše.
„Ale pozoroval jsem vás v obchodě – děvče, vy máte hrozně 

důvěřivou povahu! Tahle čerstvě snesená vejce, která jste koupila, 
jsou současníky předpotopních vajec.“ A když viděl její smutnou 
tvář ve světle výkladní skříně, tiše se zasmál. „Říkám vám, slečno 
Lenleyová, já jsem velmi dobrý pozorovatel. Pozoruji vejce a lebky, 
čelisti, nosy, oči a detektivy. Byl pan Bliss urážlivý? Anebo to byla 
jen zdvořilá návštěva?“

„Vy jste věděl, že mě pan Bliss navštívil?“ zeptala se udiveně.
Starý pán přikývl.
„Potuloval se kolem skoro celé odpoledne. Když přišel do Malpas 

Mansions, šel jsem náhodou kolem a popřál jsem mu dobrou noc, 
ale je to truchlivý chlapík bez trošky mléka lidské vlídnosti ve svém 
trpkém a kyselém složení.“

„Hlídáte teď někoho?“ zeptala se čtverácky a byla překvapena, 
když ukázal před sebe.

„Tamhle toho chlapíka,“ odpověděl.
„Pana Blisse?“ Hleděla do noci a v tu chvíli uviděla ve světle 

pouliční lampy štíhlou postavu ústředního inspektora.
„Zajímá mě ten chlapík,“ přiznával se doktor Lomond. „Je taju-

plný a tajuplné věci jsou náramně vábivé pro prostého, prozaického 
a praktického starého muže, jako jsem já.“
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Ponechala ho jeho honbě a dorazila domů zároveň s Johnnym. 
Byl ve znamenité náladě. Žertoval s ní o jejím nakupování a vy-
slovoval pochmurná proroctví účinku toho všeho na svoje zažívání. 
Nepamatovala si, kdy ho naposledy viděla v tak dobré náladě. A pak 
řekl něco, co ji potěšilo:

„Ten chlapík Wembury není nakonec tak zlý hoch… A to mi při-
pomíná, že jsem měl navštívit Flanders Lane a ohlásit se.“

„Ty jsi propuštěn jen podmíněně, že ano, Johnny? Kdyby se něco 
stalo… Myslím, kdybys byl opět hlupákem, musel by sis odsedět 
celou tu dobu, že?“

„Kdybych byl hlupákem?“ opakoval ostře. „Co tím myslíš?“ A pak 
řekl s lhostejnou tváří: „Ty se teď stáváš hloupou, Mary. Já teď po-
vedu vysoce ctihodný život.“

„Ale kdybys byl –“
„Ovšem že bych si musel odsedět zbytek svého trestu s tím, co 

bych snad dostal. Ale protože je velice nepravděpodobné, že bych 
zase byl to, čemu ty říkáš ‚hloupý‘, není třeba o tom uvažovat… 
Doufám, že Meister s tebou pro dnešek skončil. A za týden nebo za 
dva s ním skoncuješ nadobro. Nevidím rád, že tam pracuješ, Mary.“

„Já vím, Johnny, ale –“
„Ano, ano, já ti rozumím… Nepracuješ tam nikdy v noci nebo 

večer – či snad ano, drahá?“
Mohla mu s klidným svědomím říci: „Ne.“
„To jsem rád. Uděláš dobře, budeš-li Morice vídat jen v úředních 

hodinách.“
Zapálil si cigaretu a vyfoukl do vzduchu oblak dýmu. Johnny se 

pokoušel nalézt tvar pro lež, kterou jí musel říci.
„Snad se dnes v noci zdržím,“ řekl konečně. „Jeden můj známý 

mě pozval na večeři do West Endu. Nezlobíš se, že?“
Zavrtěla hlavou.
„Ne. Kdy se asi vrátíš?“
Chvíli uvažoval, než odpověděl:
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„Ne před půlnocí – spíše trochu později.“
Mary cítila, že se jí trochu zrychlil dech.
„Já – já se snad také zdržím, Johnny. Slíbila jsem, že dnes půjdu 

do společnosti… k lidem, s nimiž jsem se seznámila –“
Bude oklamán? Patrně byl, protože její zprávu o tomto vymyš-

leném závazku přijal bez dotazování.
„Jen si užij trošku zábavy, drahoušku,“ řekl vesele, svlékl kabát 

a zamířil do své ložnice. „Myslím, že to bude ubohá společnost po 
těch divuplných výpravách, které jsme měli v Lenleyském dvoře. 
Ale počkej, až budeme na své farmě. Budeme pořádat hony – bu-
deme mít koně či dva…“

Byl už v ložnici a Mary neslyšela zbytek jeho krásně zbarvených 
plánů.

Opustil byt v osm hodin a Mary usedla, aby čekala, až uplyne 
čas. Jak dnešní den skončí? A co by tomu všemu řekl Alan? Alan, 
jemuž byla čímsi posvátným a mimo všední svět. Zavřela oči, jako 
by chtěla zahnat nějaké hrůzné vidění. Svět už nebude nikdy takový 
jako dosud, myslela si toho dne, kdy od ní Johnny odešel a sestu-
poval po širokých schodech soudní budovy a kdy cítila zlomené 
srdce a viděla rozbitou budoucnost. Ale teď pohlížela na drobnou 
minutovou ručičku malých amerických hodinek, jak se pohybuje 
s hroznou rychlostí k hodině jejího osudu, a uvědomila si, že hodina 
její zkoušky má teprve nadejít.
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36. kapitola

Mlha ležící nad Deptfordem se rozprostřela na větší okrsek. Hodinu 
poté, kdy měla Mary svůj malý hovor s Johnnym, projel mohutný 
dvousedadlový automobil mlhou válející se po rovině mezi Hat-
fieldem a Welwynem, zabočil hlavní silnicí na hrbolatou vozovou 
cestu a jel dál, až se před řidičem zdvihl veliký oblouk opuštěného 
hangáru. Za dnů války zde byl aerodrom, ale pak to bylo tak často 
prodáváno, že seznam jeho majitelů dosáhl znamenité délky.

Řidič zastavil vůz, zhasl světla, vystoupil a kráčel k hangáru. 
Slyšel štěkot psa a výzvu mužského hlasu.

„Jste to vy, plukovníku?“
Řidič odpověděl.
„Připravil jsem váš stroj – je v úplném pořádku a všechno je 

seřízeno. Ale přece jen nebudete moct podniknout svůj výlet do 
Paříže – mlha je hustá a já jsem zrovna hovořil s cambridžským 
aerodromem. Říkají, že jeden z jejich pilotů vzlétl a shledal, že je 
mlha dva tisíce stop vysoká a že se táhne přes celý průliv.“

„Může být něco hezčího?“ řekl plukovník Dane vesele. „Létání 
v mlze je mojí specialitou.“

Hlídač hangáru zahučel cosi o vlastním gustu pro každého a šel 
napřed, mávaje svítilnou. Když vynaložil všechnu svou sílu a od-
sunul skřípající dveře aerodromu, v nejasném světle svítilny se 
objevila dlouhá vrtule a část přídě skautského létacího stroje.

„To je krasavice, plukovníku,“ řekl muž s obdivem. „Kdy se vrátíte?“
„Za týden,“ zněla odpověď.
Límec jeho svrchníku byl vyhrnut vzhůru a nebylo možné uvidět 

více než dvojici ostrých očí, a i ty byly viditelné jen v přestávkách, 
protože jeho měkký plstěný klobouk byl stlačen do čela a dokonale 
cizince stínil.
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„Ano, je to krasavice,“ opakoval muž. „Ladil jsem ji celé odpole-
dne.“

Byl to bývalý vojenský letecký mechanik a nyní byl majitelem 
této garáže a malého domku, kde žil. A v tuto chvíli byl nejlépe 
placeným leteckým mechanikem v Anglii.

„Dnes tu byla policie, pane,“ řekl. „Čenichali okolo, chtěli vědět, 
kdo je majitelem toho stroje. Řekl jsem jim, že jste bývalým dů-
stojníkem leteckého sboru a že zamýšlíte zřídit letecký klub… Často 
jsem myslel na to, čím vlastně jste, pane.“

Muž, kterého nazývali plukovníkem, se tiše zasmál.
„Já bych neprovozoval příliš mnoho myšlení, Greene,“ řekl. „Jste 

placen, abyste nemyslel na nic než na šrouby a vzpěry, na karburá-
tory a na zásobu paliva.“

„Měl jsem všemožné teorie,“ pokračoval Green. „Myslel jsem si, 
že snad vozíte kokain na kontinent. Vozíte-li, není to moje věc.“ Pak 
odbočil postranním útokem. „Slyšel jste o Masce, pane? Je o něm 
něco v dnešním večerníku.“

„O Masce? Kdo, u kozla, je ten Maska?“
„Je to chlapík, který se přestrojuje. Policie ho honí už celá léta.“
Green byl člověkem toho druhu, jenž má policejní noviny v ma-

líčku, a mohl uvést podrobnosti o usvědčených a odsouzených 
a o popravě všech vrahů za minulých dvacet let.

„Býval v leteckém sboru, pane, podle toho, co o něm tvrdí,“ dodal.
„Nikdy jsem o něm neslyšel,“ řekl plukovník. „Ustupte trochu 

stranou, Greene.“
Vešel do hangáru, vyndal z kapsy mohutnou elektrickou svítilnu 

a provedl podrobné prozkoumání aeroplánu, zkoušel dráty a nako-
nec vstoupil do stroje a prohlédl páky a přístroje.

„Ano, je v pořádku,“ řekl, když lehce seskočil dolů. „Nevím, ve 
které době vzlétnu, ale nejspíš v některou noční hodinu. Vyvezte ji 
ven za garáž čelem k tomu dlouhému poli. Prošel jste terén? Nechci 
ji poškrábat, než odstartuji k vzletu.“
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„Zametl jsem terén, pane,“ odpověděl Green spokojeně.
„Dobrá.“
‚Plukovník Dane‘ vytáhl z kapsy silný svazek bankovek, tucet jich 

odpočítal a vložil do ruky svého pomocníka.
„Protože jste tak pekelně zvědavý, povím vám to, příteli: doufám, 

že dnes v noci uletím s dámou. Zní to trochu romanticky, že?“
„Je něčí ženou, že?“ zeptal se Green, protože tušil skandál.
„Je něčí ženou, ano,“ souhlasil plukovník vážně. „S trochou štěstí 

tu budu buď ve dvě hodiny ráno, nebo ve dvě zítra v noci. Čím hustší 
mlha, tím raději ji uvidíme. Budu provázen dámou, jak jsem vám 
řekl. Nebudeme mít žádná zavazadla, proto chci vézt tolik benzinu, 
kolik bude možné.“

„Kam poletíte, plukovníku?“
Plukovník se opět zasmál. Dnes byl snadno pobaven. „Může to 

být Francie nebo Belgie nebo Norsko, severní pobřeží Afriky nebo 
jižní břeh Irska – kdo ví? Nemůžu vám říct, kdy se asi vrátím, ale 
než odletím, nechám vám dost peněz, abyste mohl pohodlně žít 
aspoň rok. Nevrátím-li se však do deseti dnů, radím vám, abyste 
garáž pronajal a zavřel hubu, a bude-li mi přát štěstí, opět mě včas 
uvidíte.“

Nalezl cestu zpět ke svému vozu a Green se s celou zvědavostí 
své vrstvy marně pokoušel zachytit aspoň záblesk jeho tváře. Ani 
jednou neviděl tohoto svého podivného zaměstnavatele, který jej 
najal v noci i navštěvoval v noci, přičemž si vždy volil okolnosti, 
které vyžadovaly, aby měl zvednutý límec a klobouk naražený hlu-
boko do čela.

Green měl vždy dojem, že má jeho zaměstnavatel vousy, a poz-
ději, když byl volán ke svědectví, se tohoto údaje držel. Ale ať byl 
vousatý, či hladce oholený, Green nebyl nikdy schopen proniknout 
za halící límec kabátu. Ani teď ne, když provázel „plukovníka“ zpět 
k jeho vozu.

„Mluvíme-li o Masce –“ začal Green.
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„Já o něm nemluvil,“ přerušil ho druhý krátce a nastoupil do 
vozu. „A radím vám, abyste následoval můj příklad, Greene. Nevím 
nic o tom hochovi, kromě toho, že je to velmi nebezpečný člověk – 
příliš nebezpečný, aby byl špehován, a ještě nebezpečnější, aby se 
o něm hovořilo. Upřete svou mysl jen na aeroplány, Greene! Jsou 
mnohem méně smrtonosné.“

V několika vteřinách zmizelo zadní světlo jeho vozu z dohledu.



– 185 –

37. kapitola

Sam Hackitt měl i jiná trápení než to, které pro něho představoval 
bdělý policista. Byla tu například dáma, kterou v nestřeženém 
okamžiku uvedl k oltáři – což byl čin, kterého celý svůj život litoval. 
Byla to hlučná, výbojná žena, která nenáviděla svého muže – ne pro 
jeho přestupky proti společnosti, ale pro jisté slabůstky, které ho 
sváděly, aby zanedbával svůj domov – sbírku rozviklaného nábytku 
v malém, nečistém domě za Kostelní ulicí.

Sam byl tak pohodlný člověk jako většina zločinců. Hezky vlídný 
muž, ale žil v hrůze před svojí ženou. Od svého propuštění z vězení 
se jí velmi pečlivě vyhýbal, ale zpráva o jeho návratu se rozšířila 
a odehrály se dvě scény, jedna u Meisterových dveří a jedna na 
Vysoké třídě v Deptfordu, kdy šla za ním po ulici hádavá mužatka 
a celému světu vysvětlovala zvyky, povahu a přečiny pana Samuela 
Hackitta.

Jednoho dne zabloudil Sam nahoru do západních končin a ve 
velikém okně v Cockspur Street uviděl množství zářících knih, 
popisujících divy života na západních prériích Kanady. A ačkoliv 
bylo rolnictví zaměstnáním, které ho nikdy nepoutalo, stal se od 
té chvíle nadšeným průkopníkem civilizace v kanadských prériích. 
Ale dostat se do Kanady, k tomu potřeboval peníze – a získat tam 
majetek vyžadovalo zase peníze. Sam Hackitt usedl, aby chladno-
krevně rozjímal o problému přepravy a vydržování. Ušetřil si dost 
peněz, aby si koupil přepravní lístek, ale udělal to tajně, pomíjeje 
emigračního lékaře. Sam rozhodl, že ve válce a v lásce je dovoleno 
vše a že jeho styky s panem Meisterem jsou trvale napjaté, takže ne-
bude nijak ublíženo jeho svědomí, pomůže-li si k trošce přenosných 
a prodejných památek.
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Nejvíce toužil po malém černém kovovém trezorku, který měl 
Moric Meister obyčejně v druhé zásuvce svého stolu. Advokát měl 
z důvodu zvláštních návštěv, které u něho byly konány, pravidelně 
ve své pokladně velký peněžní obnos, a to budilo Samovu nejživější 
touhu. V posledních dvou dnech neměl příležitost, aby pokladničku 
třeba jen uviděl. A teď, po Johnnyho návratu a po jeho vlastním 
konečném vyhazovu – Meister vykonal čin milosti a řekl mu, že 
může zůstat do konce týdne – nadešla rozhodná chvíle.

Proti Mary Lenleyové nikdy nic neměl, ale pocítil k ní trpkou 
zlost v den, kdy ji po šestém pokusu vejít do pokoje a provést rych-
lou krádež našel, jak zakrývala psací stroj, než šla domů.

„Vy nás opustíte, Hackitte?“ zeptala se při té příležitosti.
Sam si myslel, že by mohl odejít rychleji, kdyby byla tak dobrá 

a poskytla mu příležitost otevřít druhou zásuvku stolu pana Meis-
tera.

„Ano, slečno. Nemohu Meistera už delší dobu snést. Myslím, že 
jste ráda, že se váš bratr vrátil, slečno.“

„Velmi ráda. Odjedeme spolu na venkov.“
„Chytíte se farmaření, slečno?“ zeptal se Sam se zájmem.
Vzdychla si.
„Bojím se, že jako farmáři nebudeme stát za mnoho,“ mínila.
„Také jsem pomýšlel na farmaření,“ řekl Sam. „Měl jsem trochu 

zkušeností – pracoval jsem na polích dole v Dartmooru.“
„Budete farmařit v Anglii?“ zeptala se a překvapení ji vyvedlo 

z její trudnomyslné nálady.
Sam zakašlal.
„Nejsem si tím zcela jistý, slečno, ale myslel jsem, že půjdu do 

ciziny. Tak trochu do velkých volných prostranství.“
„Same, vy jste byl v biografu,“ obvinila ho a Sam se zašklebil.
„Tohle není země pro člověka, který chce odejít od ramene poli-

cie,“ řekl. „Chci jít pryč a začít úplně od začátku.“
Podivně na něho pohlédla.
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„Proč se stále díváte na stůl pana Meistera? Není na něm něco 
v pořádku?“ zeptala se.

„Ne, ne, slečno,“ řekl Sam kvapně. „Jenom si myslím, že ho zítra 
trochu vyleštím. Podívejte se, slečno –“ šel blíže k ní a ztišil hlas 
v důvěrný tón, „znala jste Meistera už roky, že ano?“

Přisvědčila.
„Nemyslím, že o něm víte velmi mnoho, kromě toho, že je chyt-

rým advokátem,“ pokračoval Sam pomlouvačně. „Nemyslíte, že by 
to byl dobrý nápad, kdybyste tady měla ještě jednu mladou dámu, 
aby vám pomáhala? Tohle je snad mé poslední slovo k vám.“

Pohlédla na něho velmi přívětivě. Jak dobře to mínil!
„Není tu dost práce pro dva lidi,“ řekla.
Znalecky pokyvoval.
„Ale je, slečno. Vy moc pracujete – trochu se ulejvejte.“
„Ulejvat –“
„Nu, odpočiňte si. Nebuďte tak rychlá.“
„Ale proč bych to dělala? To by nebylo zrovna poctivé, nemyslí-

te?“ usmívala se.
Poctivost na Sama Hackitta nikdy příliš nepůsobila.
„Nebylo by to snad poctivé, ale bylo by to jistě bezpečnější,“ řekl 

Sam a mžoural očima. „Doufám, že nebudete uražena, ale kdybych 
já měl sestru, nenechal bych ji projít ani na půl míle daleko od Meis-
terova domu.“

Viděl, že se její výraz změnil, a byl ihned plný omluv. Chopil se 
první příležitosti, aby vyšel z pokoje.

Pro Sama byla jediná cesta: ocelová mříž chránící okno, které 
vedlo na zadní cestu. Pro průměrného zloděje by byla účinnou 
překážkou, ale Sam vynikal nadprůměrností. A kromě toho – dnes 
ráno, když cídil okna, zavedl malé zařízení k jejich zámku, zařízení, 
na které zhotovitel mříží nepomyslel.
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Kdyby Alan Wembury zkoumal mříže pečlivě, uviděl by kousek 
ocelového drátu pěkně ovinutý kolem jedné tyče, a kdyby sledoval 
drát k jeho konci, zjistil by, že vniká do zámku tak, že osoba venku 
za oknem mohla drát nejen uvolnit a zatáhnout, ale i odtáhnout 
zámkovou závoru. Byl to velmi důmyslný vynález a Sam byl na něho 
hrdý.

Té noci, když Alan Wembury odešel, se Sam krčil na zadní cestě 
ve dvoře pod oknem. Slyšel Alana přijít i odejít. Byla to nepříjemná 
zkouška, krčit se tu, protože se mlha střídala s deštěm, který jej 
promočil skrz naskrz a prochladil ho až na kost. Slyšel Meistera 
mluvit k sobě samému, jak chodil sem a tam po pokoji. Slyšel škrá-
bat příbor o talíř a tu Sam klel. Pak byl Meister u piana – a tam mohl 
být celé hodiny. A Sam hudbu nenáviděl. Ale Meister byl patrně 
v neklidné náladě. Hudba ustala a Sam slyšel zavrzat židli a za chvíli 
chraptivé, pravidelné dýchání. Advokát usnul a Sam déle nečekal. 
Rychlé zatažení a mříž byla odemčena. Hackitt ráno pečlivě namazal 
okenici i rámy, takže se zdvihly bez hluku.

Meister seděl u piana s široce otevřenýma očima – nepříjemný 
pohled. Sam šel po špičkách po pokoji, sáhl po vypínači a zhasl.

Sam byl pověstným nočním pracovníkem a podle hmatu nalezl 
zásuvku. Vsunul do zámku malý nástroj, který měl v ruce, a zatáhl. 
Našel pokladničku okamžitě, ale byly tu i jiné poklady. Malá skříňka 
obsahovala nějaké drahocenné gregoriánské náčiní z těžkého stří-
bra. Sam se vrátil k oknu, zdvihl do pokoje svůj vak a naplnil jej 
stříbrem, co se do něj vešlo. Zdvihl vak a šel tiše zpět – a byl téměř 
naproti tajemným dveřím, když zaslechl slabý cvakot, a zůstal stát 
jako zkamenělý se všemi smysly ve střehu.

Mohl to být jen chladnoucí popel v ohništi. Pohyboval se kradmo 
s jednou rukou vztaženou před sebou – pudový posunek všech, kdo 
se pohybují ve tmě. Byl těsně proti tajemným dveřím, když náhle 
studená ruka stiskla jeho zápěstí.
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Zaťal zuby a zdusil výkřik, který se mu dral do hrdla, a pak se 
rychlým trhnutím vyrval té ruce. Kdo to byl? Nic neviděl, mohl jen 
slyšet rychlý dech. Skočil k oknu. Ve vteřině byl venku na cestě 
a v druhé vteřině letěl přes dvůr. V jeho srdci byl smrtelný strach.

Mohlo být jen jediné vysvětlení pro tuto chladnou a nelítostnou 
ruku: Maska si přišel pro Meistera!
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38. kapitola

Téhož večera vykonal Alan Wembury kvapně objednanou návštěvu 
u Meistera. Dívka už byla pryč, ale s Meisterem bylo možné hovořit. 
Sešel dolů ve svém nezbytném županu a byl tak mrzutý a nervózní, 
že si Alan utvořil dojem, že pro něho bylo posláno tak naléhavě 
proto, aby utišil advokátovy předrážděné nervy.

Ale v tom byl na omylu.
„Lituji, že vás obtěžuji, inspektore –“ Meister byl poprvé v životě 

na rozpacích. Nevěděl, jak má pokračovat.
Alan čekal.
„Faktem je… Musím vykonat nepříjemnou povinnost – velmi ne-

příjemnou povinnost. Abych vám řekl pravdu, nenávidím její splnění.“
Dosud Alan neřekl nic, aby povzbudil nadcházející důvěrnost, 

a Meister tolik potřeboval povzbuzení.
„Týká se to Johnnyho. Chápete moje postavení, Wembury? Víte, 

co mi řekl náčelník. Jsem v podezření – nespravedlivém, samozřej-
mě – ale jsem podezříván policejním hlavním stanem.“

Co přijde teď? Alan hleděl pevně na Meistera. Toto se Meisterovi 
tak nepodobalo, že jeho údiv bylo možné plně prominout.

„Nemohu si dovolit, abych se pustil do nebezpečí,“ pokračoval 
advokát. „Před několika týdny bych se tomu nebezpečí nevyhýbal – 
kvůli Mary – slečně Lenleyové. Ale teď prostě nemám odvahu. Vím-li 
o darebáctví, které má být spácháno, pak mi zbývá jen jediná cesta; 
abych informoval policii.“

Teď už Alan rozuměl, ale dosud zachovával mlčení.
Moric přecházel nervózně sem a tam po pokoji. Cítil Alanův odpor, 

jeho opovržení – a nenáviděl ho za to. A hůř než to, Meister věděl, že 
Alan ví, že lže. Že ví dobře, že tato zrada je chladnokrevně promyšlena.

„Rozumíte mi?“ zeptal se Meister.
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„Nuže?“ vyzval ho Alan. Byl zhnusen tímto úvodem. „Jaké dare-
báctví Johnny zamýšlí?“

Meister se dlouze nadechl.
„Myslím, že byste měl vědět, že darnleighský případ nebyl John-

nyho prvním kouskem. Provedl i loupež u slečny Bolterové asi před 
rokem. Vzpomínáte si na to?“

Wembury přikývl. Slečna Bolterová byla výstřední stará panna, 
hrozně bohatá. Měla dům na kraji Greenwiche – skutečné skla-
diště starých klenotů. Byla zde provedena loupež a zloději uprchli 
s klenoty v ceně asi osmi tisíc liber.

„Byl v tom Lenley. Je to zpráva, kterou podáváte?“
„Nepodávám žádnou zprávu,“ řekl Moric kvapně. „Povídám 

jenom, co pokládám za pravdivé. Moje zpráva, kterou budete moct 
ověřit, je, že klenoty nebyly nikdy odneseny z domu – vzpomeňte 
si, že zloději byli při svém ošklivém díle vyrušeni.“

Alan potřásl hlavou. „Zatím nerozumím, kam tím směřujete,“ 
řekl.

Meister se ohlédl a ztišil hlas.
„Vyrozuměl jsem z poznámky, která mu uklouzla, že jde na Cam-

den Crescent dnes v noci, aby si odnesl ty klenoty. Vypůjčil si klíč od 
sousedního domu, který je náhodou mým majetkem, a je prázdný. 
Moje teorie je, že klenoty jsou ukryty na střeše čísla padesát sedm. 
Navrhuji – nedělám víc, než upozorňuji, že by bylo dobré poslat tam 
dnes v noci nějaké muže.“

„Chápu,“ řekl Alan tiše.
„Nechci, abyste si myslel, že mám v úmyslu Johnnymu ublížit – 

raději bych si usekl pravou ruku, než abych mu ublížil. Ale musím 
vykonat svou povinnost – a jsem už v podezření a trochu příliš 
zatažen, pokud jde o Johnnyho.“

Alan se vrátil na policejní stanici ve Flanders Lane s hrozně těžkým 
srdcem. Nemohl udělat vůbec nic. Meister ohlásí v hlavním stanu, 
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že podal tuto zprávu. Varovat Johnnyho Lenleyho znamenalo zká-
zu – hanbu – snad i hanebné propuštění ze služby.

Poslal muže, aby zaujal stanoviště na střeše v Camsden Crescentu.
Během hodiny měl o tom zprávu. Stál mrzutě u ohniště, když 

zazněl telefonní zvonek. Strážmistr přitáhl přístroj k sobě.
„Haló!“ Mechanicky pohlédl na hodiny, aby zapsal dobu volání do 

deníku. „Co je?“ Přikryl sluchátko rukou. „Noční strážník u Cleaver-
sů hlásí, že na střeše v Camden Crescentu je jakýsi muž.“

Alan na chvíli přemýšlel.
„Ano, ovšem. Řekněte mu, aby se o to nestaral. Je to policejní 

zřízenec.“
„Na střeše Camden Crescentu?“ zeptal se strážmistr nedůvěřivě.
Alan přikývl a strážmistr se obrátil k neviditelnému zpravodaji.
„To je v pořádku, synku. Je to jenom jeden z našich lidí… Eh? 

Že vymetá komín? Ano, my vždy posíláme policisty, aby vymetli 
komíny, a my si k tomu obyčejně volíme noc.“ Zavěsil. „Copak tam 
dělá?“

„Rozhlíží se,“ odpověděl Alan lhostejně.
Jeho lidé dnes hledali jiného zločince. Sam Hackitt zmizel 

z Meisterova domu a špinavá a nepořádná žena, známá jako paní 
Hackittová, byla přivedena brzy večer plná bojovného ohně. Byla 
to stará smutná historie: mladší žena, která upoutala bludný zá-
jem nevěrného Sama. Ve své zuřivosti se stala paní Hackittová 
udavačkou – celý Samův plán byl vylíčen u strážmistrova stolu a dva 
z Wemburyho mužů teď hledali zrazeného manžela.

Doktor Lomond kdysi řekl, že cítí, že je policie velmi tvrdá 
k drobným zločinům, že policisté vyhledávají zločin a stávají se 
necitelnými vůči všemu utrpení, které následuje po odhalení. Alan 
si pomyslel, zda se i on stal nevnímavým. Snad nestal. Snad se žádný 
policejní úředník neměl stát lhostejným. Měli být raději jako lékaři, 
kteří mají dvojí osobnost, z nichž v jedné se mohou zbavit veškeré 
lidské něhy. A pak se objevil předmět jeho myšlenek a Alanovo 
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srdce poskočilo. Johnny Lenley přišel do vyšetřovací místnosti 
a kynul strážmistrovi.

„Hlásím příchod,“ řekl.
Vyndal z kapsy nějaké papíry a položil je na stůl.
„Moje jméno je Lenley. Jsem podmíněně propuštěný trestanec.“
A pak zahlédl Wemburyho, šel k němu a potřásl mu rukou. „Sly-

šel jsem, že jste venku, Lenley. Gratuluji vám,“ řekl Alan.
A přitom se mu před myslí vznášela skrčená, číhající postava 

spravedlnosti na střeše Camden Crescentu. Byl nucen zatnout zuby, 
aby zadržel výstrahu, která se mu drala na rty.

„Ano, vyšel jsem včera,“ řekl Johnny.
„Vaše sestra byla ráda, že vás vidí?“
„Ano,“ odpověděl Johnny krátce a zdálo se, že nemá chuť dále se 

zmiňovat o své sestře.
„Byl bych rád, kdybych pro vás nalezl pěkné zaměstnání, Johnny,“ 

řekl Alan zoufale. „Myslím, že můžu.“ Johnny Lenley se usmál – či 
spíše ušklíbl.

„Společnost pro pomoc trestancům?“ zeptal se. „Ne, děkuji vám. 
Nebo je to snad Armáda spásy, na kterou myslíte? Třídění starého 
papíru za dvě pence za metrák, že? Dostanu-li práci, bude to taková, 
kterou nemůže dělat zahaleč, Wembury. Nepotřebuji pomoct. Po-
třebuji, abych byl nechán na pokoji.“

Nastala mlčení rušené jen škrábáním strážmistrova pera.
„Kam půjdete dnes v noci?“ zeptal se Alan. Ten člověk musí být 

varován za každou cenu! Myslel na Mary Lenleyovou, která čeká 
doma. Byl skoro šílený myšlenkou, že by mohla nějakým způsobem 
opovažovat nové zatčení jejího bratra za zradu z jeho strany.

Johnny Lenley na něho podezřívavě pohlížel.
„Půjdu na západ… Proč to chcete vědět?“
Alanova lhostejnost byla velmi špatně předstírána. „Ptám se jen 

tak… Strážmistře, jak daleko je odtud na Camden Crescent?“
Johnny sebou trhl. Jeho oči se upřely na Alana.
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„Ani ne deset minut procházkou,“ odpověděl strážmistr.
„To není daleko, že?“ Alan se obrátil k Johnnymu. „Pouhá deseti-

minutová procházka z Camden Crescent k policejní stanici.“
Johnny neodpovídal.
„Zamýšlel jsem podniknout osamělou pochůzku na západ,“ 

pokračoval Alan. „Chtěl byste jít se mnou a pohovořit si? Je několik 
věcí, o nichž bych si s vámi velmi rád promluvil.“

Johnny na něho opět pohlížel s podezřením.
„Ne,“ odpověděl klidně. „Musím se setkat s přítelem.“
Alan vzal knihu a pomalu obracel listy. Nezdvihl oči, když mluvil.
„Přemýšlím, zda víte, s kým se setkáte? Vy jste býval tak trochu 

atletem ve svých mladších letech, Lenley – běžcem, že ano? Zdá se 
mi, že si pamatuji, že jste dostal nějakou cenu.“

„Ano, získal jsem jeden či dva poháry,“ řekl Johnny udiveně.
„Kdybych byl vámi –“ Alan dosud nezdvihl oči od knihy, „běžel 

bych odtud a nezastavil bych se, dokud bych nebyl doma. A pak 
bych zamkl dveře, abych si zabránil vyběhnout ven.“

Strážmistr byl udiven.
„Proč?“ zeptal se.
„Mohl by dostat nový pohár nebo diplom nebo něco jiného 

k tomu, co dostal minule.“
Johnny se obrátil k Wemburymu zády a byl patrně pohřížen do 

informací, které podával strážmistrovi. Když pak šel ke dveřím, 
Wembury řekl:

„Dobrou noc, Lenley, kdybych vás už dnes neviděl.“ Johnny se 
rychle obrátil.

„Čekáte, že mě ještě dnes uvidíte?“
„Ano – čekám.“
Tato slova byla pronesena s rozvážnou pevností. Bylo to tak 

blízko přímé výstraze, jak si jen mohl dovolit, aby setrval při své 
povinnosti. A když Johnny vyšel s pokrčením ramen ze dveří, bolelo 
Alana Wemburyho srdce.
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„Jací pošetilci jsou ti lidé!“ řekl nahlas.
„A to je dobrá věc,“ odpověděl strážmistr. „Kdyby nebyli blázny, 

nikdy bychom je nechytili.“
Wembury by opravdu vyšel, kdyby nebylo jeho slibu, že se zde 

setká s doktorem Lomondem. Nepřál si být přítomen, až se stane 
nevyhnutelné a Johnny Lenley bude přiveden – pokud se však ne-
bude řídit jeho náznaky. Pochopil je? Zdálo se opravdu nemožné, 
že by mohl slyšet celou situaci až tak směšně zřetelně rozloženou, 
a že by přece nepostřehl výstrahu.
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39. kapitola

Doktor Lomond se právě vloudal do kanceláře a proklínal počasí, 
když bylo v chodbě venku slyšet těžký krok a vešel Meister. Jeho 
svrchník byl rozepnutý, hedvábný klobouk mu seděl v týle, nezvyklá 
cigareta mu visela ze rtů. Přechod z temné ulice do dobře osvětlené 
místnosti ho oslnil. Chvíli hleděl na doktora.

„Muž léků a muž zákona,“ řekl nějak těžce a udeřil se do hrudi. „Můj 
drahý doktore, toto je skoro historické setkání.“ Obrátil se k Alanovi. 
„Přivedli ho? Nemyslel jsem, že bude natolik hloupý, aby tu věc podni-
kl, ale je lépe, že je pryč, můj drahý Wembury, mnohem lépe.“

„Přišel jste to vyzvědět? Mohl jste si uspořit námahu telefonem,“ 
řekl Alan upjatě.

Celé Meisterovo vzezření se náhle změnilo. Pohled, který Alan 
viděl v jeho očích už dříve, se znovu objevil, a když opět promluvil, 
zněl jeho hlas drsně, ale zřetelně.

„Ne, nepřišel jsem proto,“ ohlédl se přes rameno. Strážník přišel 
ode dveří ke strážmistrovi a něco mu šeptal. Zdálo se, že i doktor 
má zájem. „Hackitt utekl a opustil mě. Špinavý zbabělec! Teď jsem 
v domě sám.“ Jeho ruka se zdvihla k ústům. „Nějak mě to sebralo, 
Wembury. Každý zvuk, který jsem uslyšel, praskot židle, jak jsem 
se hnul, uhel vypadlý z ohně – zařinčení okna –“

Ze tmy za dveřmi se zdvihla postava. Nikdo ji neviděl. Inspektor 
Bliss hleděl vteřinu do kanceláře a zmizel, jako by byl součástí ma-
gického kousku. Strážník u psacího stolu ho zahlédl a šel ke dveřím. 
Strážmistr a doktor šli za ním pohodlnějším krokem.

„Každý zvuk mi vžene srdce do hrdla, Wembury. Mám pocit, jako 
bych stál na samém okraji zkázy.“ Jeho hlas zněl teď jako sípavé 
sténání. „Cítím to teď – jako by někde vedle mě – v tomto pokoji – 
byla smrt u mého lokte. Oh, Bože, to je hrozné, hrozné!“
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Náhle zavrávoral a Alan Wembury ho ještě včas zachytil. Naštěstí 
tu byl doktor, takže ho posadili do lenošky a strážmistr Carter hledal 
ve svém stole prastarou lahvičku s čpavkovou solí, která posloužila 
už tolika omdlelým dámám, přemoženým v tomto pokoji častými 
trampotami.“

„Co je s ním?“
„Kokain,“ odpověděl doktor lakonicky. „Dopravte ho do inspekto-

rova pokoje, strážmistře – bude za několik minut zase v pořádku.“
Hleděl za skleslou postavou, jak ji vlekli do vedlejšího pokoje, 

a potřásal hlavou. Pak se loudal zpět k hlavním dveřím a do tmavé 
chodby. Pohlížel ven do noci.

„Co je, doktore?“ zeptal se Alan.
„Opět je tam.“ Doktor Lomond ukázal do tmavé ulice.
„Kdo je tam?“
„Po celou tu dobu, co Meister vešel, hlídal stanici,“ odpověděl 

doktor Lomond, vrátil se do pokoje a přitáhl si židli k ohni.
„Kdo je tím tajemným hlídačem?“ zeptal se Wembury s úsměvem.
„Nevím. Připadalo mi to jako Bliss,“ odpověděl doktor Lomond 

a začal si kroutit cigaretu. „Nemá mě v lásce – nevím proč.“
„Znáte někoho, koho by měl v lásce – kromě Blisse?“ zavrčel 

Wembury.
„Slyšel jsem o něm dnes velmi divnou věc v klubu,“ řekl dok-

tor Lomond pomalu. „Setkal jsem se s člověkem, který ho znal ve 
Washingtonu – lékař. Přísahá, že viděl Blisse na psychiatrickém 
oddělení jedné brooklynské nemocnice.“

„Kdy to bylo?“
„To je na tom to divné. Říkal, že ho viděl před čtrnácti dny.“
Wembury se usmál.
„Je tady už několik měsíců.“
„Znáte Blisse velmi dobře?“
„Ne,“ přiznával Wembury. „Dokud se nevrátil z Ameriky, nikdy 

jsem se s ním nesetkal. Viděl jsem ho – je mnohem starší než já 
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a moje povýšení bylo trochu rychlé. Byl zástupcem inspektora, když 
já byl pouhým strážníkem… Haló!“

Do pokoje vešel muž a zamířil rovnou k strážmistrovu stolku. 
Byl to inspektor Bliss.

„Potřebuji pistoli,“ řekl krátce.
„Prosím?“ Carter na něho hleděl překvapeně.
„Potřebuji automatickou,“ pokračoval Bliss hlasitěji.
Wembury se zlomyslně zasmál.
„To je v pořádku, strážmistře. Ústřední inspektor Bliss ze Scot-

land Yardu potřebuje automatickou pistoli… K čemu ji potřebujete, 
Blissi? Půjdete na krysy?“

Bliss ho obšťastnil křivým úsměvem.
„Ano, ale vy se nemusíte bát. Co to má s vámi co dělat?“
„Velmi mnoho,“ odpověděl Wembury klidně, když strážmistr 

vytáhl pistoli. „Toto je můj okrsek.“
„Nějaký důvod, proč bych ji nemohl dostat?“ zeptal se Bliss.
„Žádný,“ odpověděl Wembury, a když se Bliss obrátil ke dveřím, 

řekl: „Ale já bych podepsal její převzetí. Zdá se, že jste zapomněl na 
běžnou praxi, Blissi.“

Bliss se obrátil se a zaklel.
„Byl jsem pryč z této proklaté země – víte to.“
Doktorovy oči mžouraly.
„Dobrý večer, pane Blissi.“
Zdálo se, že si Bliss teprve nyní všiml přítomnosti policejního 

lékaře.
„Dobrý, profesore. Chytil jste už Masku?“
„Ještě ne,“ usmíval se doktor Lomond.
„Hú! Snad abyste napsal novou knihu – pak ho snad chytíte.“
„Bavíme se, že?“ odpověděl doktor Lomond suše. „Ne, nechytil 

jsem Masku, ale odvažuji se říct, že bych na něho mohl vložit ruku.“
Bliss na něho podezřívavě pohlédl. „Myslíte? Máte o tom teorii, 

eh?“
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„Přesvědčení, velmi silné přesvědčení,“ řekl doktor Lomond taju-
plně.

„Nuže, přijměte ode mě radu: nechte policejní práci policistům. 
Arthur Milton je nebezpečný muž. Viděl jste v posledních dnech 
jeho ženu?“

„Ne – a vy?“
Bliss se obrátil.
„Ne. Nevím ani, kdo to je, s kým teď žije.“
Doktorova tvář ztvrdla.
„Uvědomil byste si, že mluvíte o mé zvlášť milé přítelkyni?“ 

zeptal se.
Inspektor Bliss si dovolil vzácný přepych a zasmál se. „Oh, chytila 

vás také, eh? Dovedete je nalézt.“
„Neslyšel jste nikdy o ženě, která má nesobeckého přítele?“ ze-

ptal se doktor.
„Oh ano – každou minutu se jeden rodí,“ zněla drsná odpověď. 

A když viděl Wemburyho nesouhlasný pohled, dodal: „Vy jste také 
kus sentimentálního Vaška, že, Wembury?“

„To je moje slabost,“ přisvědčil Alan chladně.
„To děvče – Lenleyová – je v Meisterově kanceláři, že?“
Wembury ukázal své pohrdání úsměvem.
„Vy jste to vypátral? Zdá se tedy, že ve vás jsou prvky detektiva,“ 

řekl, ale Bliss nebyl dotčen promyšlenou urážkou.
„Pryč od ní, říkali mi. Velmi romantické! Dcera starého zemana 

a láskou chorý fízl!“
„Jste-li nucen užívat zlodějské hantýrky, říkejte mi ‚šakal‘… Byl 

jste někdy zamilován, Blissi?“
„Já? Huh! Ze mě žádná ženská neudělá blázna,“ řekl inspektor 

Bliss s rukou na klice.
„Je zapotřebí bystré ženy, aby zlepšila boží dílo… A vůbec, co tady 

dole děláte?“ zeptal se Alan hrubě.
„Vaši práci,“ odsekl Bliss a práskl za sebou dveřmi.
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40. kapitola

Carter byl udiven.
„To je divné, že inspektor nezná staniční praxi – není, pane?“
„Na panu Blissovi je všechno podivné,“ odpověděl Alan divoce. 

„Bliss!3 Odkud dostal své jméno, to ví jen Bůh.“
Doktor Lomond šel ke dveřím inspektorova pokoje, kde ležel 

Meister pod bdělýma očima strážníka. „Zotavuje se rychle,“ řekl 
doktor. Když se vrátil, vešel strážník a šeptal něco Wemburymu.

„Chce mě vidět nějaká dáma? Kdo je to?“
„Cora Anna Miltonová,“ řekl doktor Lomond, čímž opět projevil 

svůj příšerný instinkt. „Má budoucí nevěsta.“
Cora Anna vešla s tváří, v níž se mísily výzva a předstíraná lhostej-

nost.
„Povídám, je něco v nepořádku s vaším kalendářem, doktore?“ řekla.
Alan podezřívavě pozoroval starého doktora, když tento bral její 

ruku do svých.
„Je s vámi něco v nepořádku. Jste celá rozčilená, Coro Anno.“
Mrzutě přisvědčila.
„Nikdy na nikoho nečekám déle než hodinu.“
„Dobrý Bože – měli jsme spolu povečeřet!“ zvolal doktor. „Byl 

jsem povolán sem a vyklouzlo mi to z hlavy.“
Cora Anna se rozhlížela se všemi známkami nechuti.
„Nemohu vám to zazlívat. Kdybych byla povolána do místnosti, 

jako je tato, vyklouzlo by mi z hlavy ledacos… Takhle tedy vypadá 
policejní stanice? Moje představa o pekle – jen to tu není tak veselé.“ 
Pohlédla na Wemburyho. „Povídám, kde je vaše maškara? Všichni 
ostatní jsou v uniformě.“

3  Bliss – požehnání, blaho, slast.
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„Já si ji šetřím do společnosti,“ usmál se Wembury.
Otřásla se.
„Uf! Nedělá se vám z toho nanic? Jak tu můžete vydržet? S hlavou 

muže, který dovede milovat takovýhle život, je jistě něco v ne-
pořádku.“

„Je něco v nepořádku s vámi,“ opakoval doktor Lomond. „Ve 
vašich očích je zvláštní, prázdný pohled.“

Pevně na něho pohlédla.
„Prázdnota rozhodně není v mých očích – odpoledne jsem nic 

nejedla.“
Doktor Lomond se rozplýval lítostí.
„Vy ubohé hladové děvčátko! Nemohla jste se najíst sama?“
„Večeřím raději pod dohledem lékařské autority,“ odpověděla 

Cora.
„Nejsem si docela jistý, že je to tak bezpečné,“ žertoval.
„Bojíte se, že vás otrávím?“
„Mohla byste otrávit moji mysl.“
Po celou tu dobu Wembury naslouchal s neskrývaným údivem. 

Kam doktor míří? O co mu jde? Proč se tak přátelí s tímto děvčetem?
„Neustrnete se lítostí nad ubohou hysterickou ženskou?“ zeptala 

se.
V jejím hlase znělo cosi zoufalého. Bylo to, jako by podnikla po-

slední pokus – ale o co? Alan byl udiven a zmaten.
„Rád bych, Coro Anno, ale –“ řekl doktor Lomond.
„Ale! Ale!“ posmívala se. „Poslyšte, Skotíčku, nebudete nucen 

platit za tu večeři.“
Smál se této narážce na jeho národní slabost.
„To je ovšem velmi svůdné, ale mám opravdu práci.“
Okamžitě její tvář zdrsněla nepokojem – či snad strachem?
„Práci!“ Trpce se zasmála, pohodila rameny a šla ke dveřím. 

„Znám vaši práci. Pokoušíte se oběsit Arthura Miltona. To je vaše 
představa o práci. Dobrá tedy.“
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„Kam jdete, dívenko?“ zeptal se doktor úzkostně.
Pohlédla na něho a její úsměv vypadal trochu tvrdě.
„Je už pozdě. Myslím, že půjdu a dopřeji si večeři a trochu hudby 

zároveň. Mám přítele, který hraje na piano – velmi, velmi dobře.“
Doktor Lomond šel za ní a hleděl za ní do mlhy.
„To zní jako hrozba,“ řekl.
Alan ihned neodpověděl. Když promluvil, zněl jeho hlas velmi 

vážně.
„Doktore, chtěl bych, abyste neflirtoval s Maskovou ženou.“
„Co tím míníte?“
„Nepotřebuji mít v mysli možnost dvou tragédií.“
Carter, který odešel do pokoje, kde ležel Meister, se právě vrátil 

ke svému stolu.
„Jak je mu?“
„Je docela v pořádku, pane,“ odpověděl strážmistr.
Klap – klap – klap…
Alanovo bystré ucho zaslechlo zvuk odměřeného kroku, zvláštní 

tempo muže pod dozorem, a dlouze se nadechl, když do dveří vešel 
Johnny Lenley, pevně držen za paži strážníkem v civilu a veden před 
stůl.

„Jsem detektivní strážník Bell,“ řekl velký muž. „Dnes večer jsem 
byl na střeše čísla 57, Camden Crescent, a viděl jsem tohoto muže 
vystoupit zadními dveřmi přes střechu čísla 55. Viděl jsem ho něco 
hledat za vodní nádrží na střeše čísla 57. Zadržel jsem ho pro pode-
zření, že byl v uzavřeném majetku za účelem spáchání zločinu.“

Lenley stál a hleděl dolů na podlahu. Zdálo se, že ho celá věc 
skoro ani nezajímá. Až pak zdvihl hlavu a jeho oči vyhledaly Wem-
buryho. Zvolna pokývl.

„Děkuji vám, Wembury,“ řekl. „Kdybych měl třeba jen králičí mo-
zek, nebyl bych tady.“

Carter u svého stolu namočil pero do kalamáře.
„Jak se jmenujete?“
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„Johnny Lenley.“
Mlčení a skřípot pera.
„Vaše adresa?“
„Nemám adresu.“
„Vaše zaměstnání?“
„Podmíněně propuštěný trestanec,“ odpověděl Johnny klidně.
Strážmistr odložil pero.
„Prohledejte ho,“ řekl a Johnny roztáhl paže. Ruce velikého de-

tektiva proběhly jeho kapsami, a co nalezly, položily na stůl.
„Kdo mě práskl, Wembury?“
Alan potřásl hlavou.
„To není otázka, kterou byste mi mohl klást,“ odpověděl. „Víte 

to velmi dobře.“ Pokynul ke stolu, aby obrátil pozornost zatčeného 
k muži, jenž byl v tuto chvíli svrchovanou autoritou.

„Máte nějaké vysvětlení pro svou přítomnost na střeše čísla 57, 
Camden Crescent?“

„Šel jsem si pro některé věci, které prý byly ukryty za vodní ná-
drží. Ale nebyly tam. To je všechno… Kdo mě udal…? Nemusíte mi to 
říkat, protože to vím… Dohlédněte na moji sestru, Wembury. Bude 
potřebovat někoho, kdo by na ni dohlédl, a já bych raději důvěřoval 
vám než komukoliv na –“

Bylo neštěstím pro všechny zúčastněné, že si pan Meister zvolil 
tento okamžik, aby uvedl svoji rozházenou osobu. Zíral hloupě na 
muže v rukou detektivů a Johnny Lenley se usmál.

„Haló, Morici,“ řekl mírně.
Advokát byl překvapen.
„Jak – jak – to je Johnny,“ koktal. „Snad jste se zase nedostal do 

nesnází, Johnny?“ Zdvihl ruce s posunkem zoufalství. „Jaké neštěstí! 
Budu u soudu, abych vás hájil, hned zítra ráno, můj ubohý hochu.“ 
Šel ke strážmistrovu stolu. „Ať chce cokoliv k jídlu, dejte mu to na 
můj účet,“ řekl hlasitě.
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„Meistere!“ Slovo zaznělo jako cinkot oceli. „Za nádrží nebylo žádné 
zboží.“

Meisterova tvář byla obrazem údivu a překvapení.
„Žádné zboží za nádrží? Cože? Nevím, o čem mluvíte, můj hochu.“
Lenley přikývl a nevesele se usmál.
„Vyšel jsem příliš brzy pro vás. Vadilo vám to ve vašem malém 

plánu, že, Meistere? Vy svině!“
Než si mohl Wembury uvědomit, co se děje, držel Johnny advo-

káta za hrdlo. Ve vteřině zápolili čtyři muži v chumlu na podlaze.
Když se svalili na zem, rozlétly se dveře místnosti dokořán a ob-

jevil se inspektor Bliss. Vteřinu stál a pak se jediným skokem vrhl 
doprostřed rvačky.

Byl to Bliss, kdo odhodil hocha stranou. Přistoupil k ležícímu 
Meisterovi.

„Je poraněn?“ zeptal se.
Johnny, bílý vztekem, hleděl na advokáta.
„Chtěl bych, abych ho zabil!“ zasyčel.
Bliss obrátil své tvrdé oči na zajatce.
„Nebuďte tak proklatě sobecký, Lenley,“ řekl chladně.
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41. kapitola

Alan Wembury měl v hlavě jedinou myšlenku, když šel z policejní 
stanice – a ta byla hrozně smutná. Bylo nutné informovat Mary. 
Opět se měl stát nechtěným poslem špatných zpráv.

Od řeky se zdvíhala mlha a válela se někde tak hustě, že byl nucen 
prohmatat si cestu podél zábradlí. V dolíku Lewishamské cesty byla 
z nějakého důvodu o něco řidší a Wembury byl příliš neveselý, než 
aby na něho mlha nepůsobila. Proklínal ji i Johnnyho Lenleyho pro 
jeho nesmyslnou pošetilost. Ale když pomyslel na Morice Meistera, 
měl co dělat, aby ovládl svůj hněv. Podlá advokátova zrada byla 
přímo nelidská.

Vystoupil po kamenných schodech v malpaském činžáku a za-
klepal na dveře Maryina bytu. Nikdo se neozval. Zaklepal znovu 
a pak slyšel, jak se vnitřní dveře otevřely, zámek klapl a Maryin 
hlas se zeptal:

„To jsi ty, Johnny? Já myslela, že máš klíč.“
„Ne, má drahá, to jsem já,“ řekl Alan, když otevírala.
„Alan?“ Ustoupila o krok a zdvihla ruku k srdci. „Stalo se něco?“
Její tvář se stahovala úzkostí. Neodpověděl, dokud za sebou 

nezavřel dveře a šel za ní do pokoje.
„Stalo se něco?“ zeptala se opět. „Je to Johnny?“
Přikývl. Klesla na židli a zakryla si tvář rukama.
„Je – je zatčen?“ šeptla.
„Ano.“
„Kvůli – kvůli tomu padělání?“ Mluvila sotva slyšitelným hlasem.
„Kvůli padělání?“ Zíral na ni s údivem. „Nevím, co tím míníte, 

má drahá.“
Mary k němu obrátila bílou, zkroucenou tvář.
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„Není to kvůli padělání?“ zeptala se udiveně, a když si uvědomila 
svoji neprozřetelnost, zeptala se s úzkostnou prosbou: „Zapomene-
te, Alane, že jsem se vás na to ptala?“

„Ovšem, že zapomenu, Mary, má drahá. Nevím nic o žádném 
padělání. Johnny byl zatčen, protože byl v cizím uzavřeném území.“

„Pro lupičství – můj Bože!“
„Nevím, o co se vlastně jedná. Jsem sám trochu v rozpacích 

a v nevědomosti,“ řekl Alan. „Chtěl bych, abych vám mohl říct vše, 
co si myslím. Snad povím, i kdybych kvůli tomu měl být propuštěn 
od policie.“ Položil ruku něžně na její rameno. „Mary, musíte se 
vzchopit – je nutné tomu čelit. Snad se to ještě vysvětlí. Nemohu 
nijak pochopit, jak mohl být Johnny takovým šílencem. Udělal jsem 
vše, co jsem vůbec mohl, abych ho varoval. A myslím, že je ještě 
nějaká naděje. Až odtud odejdu a promluvím si s Meisterem, půjdu 
vyburcovat jednoho ze svých přátel, dobrého advokáta, a poradím 
se s ním. Neměl se vrhat na Meistera.“

A pak jí pověděl o scéně na policii a Mary se zděsila.
„Udeřil Morice? Oh, je šílený! Vždyť Moric ho má ve své moci –“ 

ale náhle se zarazila.
Alanovy bystré oči zkoumaly její tvář.
„Pokračujte,“ vyzval ji něžně. „Moric ho má ve své moci –“ A když 

nepromluvila, zeptal se: „Myslíte tím to padělání?“
Pohlédla na něho s výčitkou.
„Alane, slíbil jste mi –“
„Nic jsem neslíbil,“ usmál se, „ale řeknu vám, Mary, že cokoliv mi 

řeknete, uslyší Alan Wembury, člověk, a ne Alan Wembury, policejní 
úředník. Mary, má drahá, jste v nesnázích. Nedovolíte mi, abych vám 
pomohl?“ Zavrtěla hlavou.

„Nemohu! Nemohu…! Tohle udělalo věci tak hroznými…! Moric 
je tak mstivý a nikdy Johnnymu neodpustí. A chtěl být tak hodný… 
chtěl nám opatřit malou farmu na venkově…“
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Na Alanův jazyk se dralo tajemství o Moricově ošklivé zradě, 
ale přísná kázeň policejních úředníků zvítězila. Prvním i posledním 
zákonem při odhalování zločinu je: nikdy neprozradit informátora.

„Pro mě je záhadou, proč šel Johnny do toho domu. Vyprávěl 
něco o tom, že tam byla ukryta kořist – výsledek nějaké staré lou-
peže, skryté za vodní nádrží na střeše. Ale ovšem, nic tam nebylo.“

Byla skrčena nad stolní deskou, hlavu v rukou, oči zavřené. Na 
okamžik myslel, že omdlí, a položil jí opět ruku konejšivě na rameno.

„Mary, nemůžu vám pomoct?“ Jeho hlas zněl chraptivě a těžce se 
mu dýchalo. „Nedbám na to, co si o mně myslíte – zda na mě myslíte 
jako na svého bývalého sluhu, jako na policejního inspektora Wem-
buryho, nebo jen jako na Alana Wemburyho… který vás tak miluje!“

Nepohnula sebou. Nepokusila se vymknout jeho objímající paži.
„Teď jsem to řekl a jsem tomu rád,“ pokračoval bez dechu. „Mi-

loval jsem vás vždy – od doby, kdy jste byla ještě dítětem… Nechcete 
mi říct všechno, drahá Mary?“

A pak jej náhle odstrčila a postavila se s divýma očima a s po-
otevřenými rty, jakoby při nějaké příšerné myšlence.

„Nemůžu! Nemůžu! Nedotýkejte se mě, Alane… Nejsem vás hod-
na… Myslela jsem, že nebudu nucena jít, ale teď vím, že musím… 
kvůli Johnnymu.“

„Jít – kam?“ zeptal se vážně, ale Mary potřásla hlavou. A pak 
náhle mávla vášnivě rukama a objala ho.

„Alane, já vím, že mě milujete… A jsem ráda… tak moc ráda! Víte, 
co to znamená? Žena to neřekne, pokud… pokud to necítí zrovna 
tak. Ale já musím zachránit Johnnyho – musím!“

„A neřeknete mi, co to je?“
„Nemůžu. Je to jedna z těch krutých zkoušek, kterými musím 

projít sama.“
Ale Alan se nedal umlčet.
„Je to Meister?“ zeptal se. „Je to nějaká hrozba, kterou nad vámi 

vznáší?“
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Mary potřásla unaveně hlavou.
„Nechci o tom mluvit, Alane… Co můžu udělat pro Johnnyho? Je 

to opravdu těžká obžaloba – myslím, jestli bude znovu poslán do 
věznice. Myslíte si, že by ho mohl Moric zachránit?“

Johnnyho osud v tu chvíli málo zajímal Alana Wemburyho. Ne-
měl zájem o nic jiného než o toto opuštěné děvče. Jeho paže ji objaly, 
přitiskl ji ke své hrudi a políbil její chladné rty.

„Ne, Alane, prosím,“ šeptala a Alan viděl, že už nemá sílu, aby se 
bránila, a pustil ji.

Alan se chvěl jako osika, když šel ke dveřím.
„Jdu rozluštit několik záhad – o Johnnym a jiných věcech,“ řekl 

mezi zuby: „Mary, zůstanete tady? Vrátím se za hodinu.“
Nejasně uhádla jeho úmysl a volala ho zpět, ale Alan už byl pryč.

Meisterův dům byl ve tmě, když Alan tápal mlhou po Flanders Lane. 
Policejní zřízenec konající službu u dveří domu neměl co hlásit, 
kromě toho, že slyšel zvuky piana, znějící slabě z jednoho z horních 
pokojů.

Policista měl klíč od vrat a od domovních dveří a Alan vstoupil do 
domu. Jak šel po schodech, zněly k němu zvuky jakési humoresky. 
Stiskl kliku – bylo zamčeno. Zaklepal na dveře.

„Co chcete?“ zeptal se Meisterův nejasný hlas. „Kdo je to?“
„Wembury. Otevřete dveře,“ řekl Alan netrpělivě.
Slyšel Meistera bručet, jak šel ke dveřím, ale otevřel. Alan vešel 

do pokoje. V pokoji svítila pouze zastřená svítilna u piana.
„Nuže, co může ten mladý vyděrač uvést na svou obhajobu?“ 

zeptal se Moric. Bylo patrné, že hodně pil. Pokoj čpěl lihovinami. Na 
Meisterově tváři byla velká odřenina od Johnnyho rány.

Bez vyzvání Alan rozsvítil a advokát na něho zíral s netrpělivou 
mrzutostí.

„Nepotřebuji světlo… Čert vás vem – proč jste vůbec rozsvítil?“ 
vrčel hněvivě.
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„Chci vás vidět,“ odpověděl Wembury pevně. „A rád bych, abyste 
viděl i vy mě.“

Meister na něho hleděl s hloupým výrazem. „Dobrá,“ řekl ko-
nečně, „vy jste mě chtěl vidět? Zdá se, že jste přejal správu mého 
domu, pane Wembury. Rozsvěcujete a zhasínáte moje světlo podle 
své rozmilé libosti. Snad tedy ráčíte být tak laskav a vysvětlíte mi 
své chování a způsoby.“

„Musím se vás zeptat na něco o tom padělání.“ Viděl, jak sebou 
Moric trhl.

„Padělání? Co tím míníte?“
„Víte proklatě dobře, co tím míním,“ řekl Alan zuřivě. „Co je s tím 

paděláním, o němž jste pověděl Mary Lenleyové?“ Ačkoliv byl Meis-
ter opilý, při této otázce vystřízlivěl. „Opravdu nevím, o čem mluvíte.“ 
Moric nebyl žádný hlupák. Kdyby Mary opravdu vyprávěla příběh 
padělaného šeku, tento vyzývavý policista by nekladl takovéto otáz-
ky. Slyšel něco – něco hádal – a Meister byl dychtivý vyzvědět, kolik 
toho bylo.

„Můj drahý muži, přišel jste sem uprostřed noci a kladete mi 
otázky o padělcích,“ pokračoval Meister posměšně. „Opravdu oče-
káváte, že budu hovorný a sdílný – po tom, co jsem zažil dnes večer? 
Měl jsem v životě co dělat s tolika podvody, že mám sotva tušení, 
o kterém se zrovna zmiňujete.“

Jeho zrak bezděky zabloudil k malému kulatému psacímu stolu, 
pokrytému jemnou pokrývkou. Alan to zpozoroval a byl zvědav, co 
se pod pokrývkou ukrývá. Mohla to být Meisterova večeře – anebo, 
to snad byl… Ale nechal svou pozornost odlétnout od Meistera jen 
na vteřinu.

„Meistere, vy vznášíte jakousi hrozbu nad hlavou Mary Lenleyové 
a já chci vědět, co to je… Chcete od ní něco, co nechce udělat, a vy 
ji donucujete vyhrůžkou. Nevím, co to je, ale domýšlím si to. Varuji 
vás –“

„Jako policejní úředník?“ posmíval se Meister.
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„Jako muž,“ odpověděl Alan klidně. „Pro zlo, které zamýšlíte, není 
snad v zákoně odplata a já vám povídám, Meistere, že pokud bude 
ublíženo jedinému vlasu na hlavě Mary Lenleyové, budete pykat!“

Advokátovy oči se přivřely.
„To je vyhrůžka osobním násilím, nemýlím-li se,“ řekl a přes sna-

hu vypadat lhostejně se mu chvěl hlas. „Lidé, kterým je vyhrožováno, 
žijí dlouho, inspektore Wembury, a mně bylo vyhrožováno po celý 
můj život, a nic se z toho nesplnilo. Maska mě ohrožuje – Johnny mi 
vyhrožuje – vy mi hrozíte – mně se při vyhrůžkách daří znamenitě.“

Oči Alana Wemburyho měly tvrdý lesk kalené oceli. „Meistere,“ 
řekl jemně, „přemýšlím, jestli víte, jak blízko jste smrti.“

Meisterova čelit klesla a on otevřel ústa a strnule zíral na mla-
dého muže, tyčícího se nad ním.

„Snad ne z mých rukou, snad ne z Maskových rukou ani z rukou 
Johnnyho Lenleyho. Ale je-li pravda, co si domýšlím a mám-li prav-
du se svým podezřením o povaze ničemnosti, kterou připravujete 
pro dnešní noc, a provedete-li svůj záměr, buďte si jistý jednou věcí, 
Morici Meistere: pokud se to nepodaří Masce, dostanu vás já.“

Meister na něho hleděl dlouhou chvíli a pak si vynutil úsměv.
„Proboha, vy jste zamilovaný do Mary Lenleyové,“ zachechtal se 

chraptivě. „To je nejlepší žert, jaký jsem slyšel za celá léta.“
Alan slyšel jeho drsný, chraptivý chechtot, když kráčel dolů po 

schodech, a ozvěna tohoto smíchu mu zněla v uších celou cestu po 
Flanders Lane.

Musel vykonat návštěvu u advokáta bydlícího v Greenwiche. 
A jeho rozmluva s tímto pánem byla konečně věcí, která ho dnes 
opravdu uspokojila.
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42. kapitola

Alan Wembury vešel do vyšetřovací kanceláře a pohlédl na hodiny. 
Byl pryč dvě hodiny.

„Byl tu pan Bliss?“ zeptal se.
Bliss zmizel ze stanice téměř stejně dramaticky, jak tam prve 

vpadl.
„Ano, pane. Přišel na několik minut. Chtěl vidět jednoho člověka 

ve vězení,“ odpověděl Carter.
Alan byl okamžitě probuzen k pozornosti.
„Koho?“ zeptal se.
„Toho hocha Lenleyho. Půjčil jsem mu klíč.“
Jaký měl inspektor Scotland Yardu zájem o Johnnyho Lenleyho? 

Wembury byl udiven a zmaten.
„Oh – zůstal u něho dlouho?“
„Ne, pane – asi pět minut.“
Alan otřepal svůj deštěm promočený klobouk do krbu. „Žádné 

zprávy?“
„Ne, pane. Jeden z našich opilců způsobil zase trochu nesnází. Te-

lefonoval jsem doktoru Lomondovi – je teď u něho. Mimochodem, 
pane, viděl jste toto mezi Lenleyho papíry? Našel jsem to, až když 
jste odešel.“

Vzal ze stolu lístek a podal jej Wemburymu, který četl:
„Tady je klíč. Můžete tam jít, kdykoli Vám bude libo – č. 57.“
„Cože – to je Meisterovo písmo!“
„Ano, pane,“ přikývl Carter. „A číslo 57 je Meisterovým vlastním 

majetkem. Nevím, jaký vliv to bude mít na obvinění proti Johnnymu 
Lenleymu.“

Alan cítil, jak se mu valí ze srdce celá hora tíhy. Vše, co řekl jeho 
přítel advokát, se mu vracelo na mysl.
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„Díky Bohu! To ho zprošťuje obvinění. Bylo to zrovna tak, jak 
jsem si myslel. Meister byl jistě strašlivě opilý, když to psal – to je 
hrozné uklouznutí!“

„Co říká zákon?“
Wembury nebyl právník, ale když shledal, že zatčení se odehrálo 

na Meisterově majetku, hned viděl okénko úniku. Johnny Lenley 
přišel na Meisterovo pozvání – Meister řekl, že si od něho vypůjčil 
klíč – takže nemohlo jít o vloupání. Meister byl pánem svého domu. 
A tady to stálo písemně!

„Byl tam také klíč?“ zeptal se.
„Ano, pane.“ Carter mu podal klíč.
„Jsem rád, že je ten hoch u nás. Viděl-li jsem kdy vraždu v něčích 

očích, bylo to dnes v jeho.“
Carter položil otázku, která mu ležela na mysli celý večer:
„Myslím, že Lenley není Maska?“
Alan se upřímně zasmál.
„Nemluvte nesmysly! Jak by to bylo možné?“
A vtom uslyšel, jak někdo volá jeho jméno. Doktor Lomond vběhl 

do kanceláře z chodby vedoucí k celám tak rychle, jak mu to nohy 
dovolovaly.

„Stalo se něco?“ zeptal se Alan rychle.
„Do které cely jste dali Lenleyho?“
„Do čísla osm – na konci chodby,“ odpověděl Carter.
„Dveře jsou dokořán – cela je prázdná!“
Carter vyletěl ze dveří. Alan zdvihl telefon ze strážmistrova stolu.
„Proboha – doktore – půjde rovnou na Meistera.“
Carter se vracel chvatně do kanceláře.
„Opravdu utekl – je pryč,“ řekl. „Dveře jsou dokořán a dveře do 

dvora také.“
„Dva z mých lidí, Cartere,“ řekl Wembury rychle a vtom se ohlá-

silo číslo, které volal.
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„Scotland Yard…? Dejte mi nočního úředníka… Tady inspek-
tor Wembury. Rozešlete na všechny stanice: Zadržte a zatkněte 
Johnnyho Lenleyho, který utekl dnes v noci z policejní stanice ve 
Flanders Lane, kde byl zadržen. Věk dvacet sedm let, výška šest stop, 
tmavý, oblečen…“

„Modrý serž,“ doplnil strážmistr Carter.
„Jedná se o podmíněně propuštěného trestance,“ pokračoval 

Wembury. „Odešlete to rychle, ano? Děkuji vám.“ Zavěsil sluchátko 
a obrátil se k detektivovi, který právě vešel.

„Vezměte svoje kolo a objeďte všechny patroly. Lenley uprchl. 
Popište ho všem strážím.“

Vstoupil další muž.
„A vy jděte do Malpas Mansions – Lenley tam bydlí se svou 

sestrou. Nepoplašte tu mladou dámu, rozumíte? Ale budete-li ho 
moct nalézt, přiveďte ho sem.“

Oba muži vyběhli do tmavé noci a Alan přecházel kanceláří sem 
a tam. Toto nebezpečí bylo pro Meistera novou komplikací.

Doktor Lomond sbíral svoje náčiní.
„Jak se mohl, u čerta, dostat ven?“ Wemburymu se jeho myšlenky 

samy vtělily do slov.
„Měl bych na to svůj vlastní názor,“ řekl doktor Lomond. „Dovo-

líte-li detektivnímu inspektorovi Blissovi ze Scotland Yardu příliš 
volný přístup k vězni, pak uprchne velmi snadno.“

A s touto tajemnou poznámkou odešel.
Musel počkat nahoře na schodech, aby pustil Sama Hackitta, 

který přicházel. A pan Sam Hackitt nepřicházel dobrovolně – byl 
totiž v rukou civilního detektiva a uniformovaného strážníka.

Alan uslyšel povědomé zakňourání a pohlédl přes rameno.
„Večer, pane Wembury! Vidíte, co mi udělali? Proč jim nezamezí-

te, aby mě pronásledovali?“ naříkal Hackitt chvějivým hlasem.
„Co je?“ zeptal se Alan tvrdě. Neměl náladu poslouchat předná-

šení drobných přečinů.
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„Viděl jsem tohoto muže na deptfordské Hlavní třídě,“ řekl de-
tektiv, „a ptal jsem se ho, co má ve své tašce. Odmítl tašku otevřít 
a pokusil se utéct. A tak jsem ho zatkl.“

„To je lež!“ vpadl Sam. „Mluvte pravdu! Nebuďte křivopřísežníkem 
před svědky. Já jsem docela prostě řekl: ‚Chcete-li tu kabelu, vezměte 
si ji!‘“

„Zavřete hubu, Hackitte,“ řekl Wembury. „Co je v té tašce?“
„Nu,“ řekl Sam, „zrovna jsem vám chtěl o té tašce povědět. Abych 

řekl pravdu, našel jsem ji. Ležela u zdi – a já si povídám: ‚To bych 
chtěl vědět, co v ní je – že tu tak leží…‘ Zrovna tak to bylo.“

„A co na to řekla ta taška?“ zeptal se pochybovačně Carter.
Taška „řekla“ velmi mnoho obžalovaných věcí. První, co se ob-

jevilo, byla malá pokladnička. Sam neměl čas odhodit ji. Strážmistr 
ji otevřel a vyndal z ní tlustý svazek bankovek a položil je na stůl.

„Pokladna starého Meistera!“ Samův hlas vyjadřoval zděšení 
a údiv. „Ale jak se to sem dostalo? To je tajemství pro vás, Wembu-
ry. To by jednou mělo být ve vašich pamětech, až je napíšete pro 
nedělní listy. Podivné a tajuplné objevení pokladny.“

„Na tom není mnoho tajemného,“ řekl Wembury. „Ještě něco?“
Kus po kuse vybíraly strážmistrovy ruce stříbrné náčiní, které 

hovořilo stejně výmluvně jako pokladna.
„To je smůla,“ řekl Sam filozoficky. „Zkazili jste mi ty nejlíbeznější 

líbánky, které jsem kdy mohl mít – tím, co jste mi provedli, Wem-
bury. Kdo mě prásknul?“

„Jméno?“ zeptal se strážmistr, který už zahájil běžnou rutinu.
„Samuel Cuthbert ’ackitt – nezapomeňte ‚H‘ na začátku mého 

jména.“
„Adresa?“
Sam pokrčil nosem.
„Buckinghamský palác,“ odpověděl posměšně.
„Bez adresy. Co bylo vaším posledním zaměstnáním?“
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„Komorník… Poslyšte, Wembury, víte, co mi dal Meister za čtyři 
dny práce? Deset babek! To je vyděračství, co? Já bych se do toho 
domu nevrátil – straší tam.“

Zazvonil telefon a Carter vzal sluchátko, aby přijal zprávu.
„Straší tam?“ zeptal se Wembury.
„Byl jsem v Meisterově pokoji a zrovna jsem se ulejval s tím 

zbožím, když jsem cítil, jak se mě dotkla studená ruka. Uškubl jsem, 
skočil jsem na okno a vyskočil na dvůr –“

Carter zakryl mluvítko telefonu dlaní.
„To je Atkins, pane – ten muž u Meisterova domu. Povídá, že se 

nemůže dovolat – Meister šel nahoru do svého pokoje, ale dveře 
jsou zamčené.“

Alan šel rychle k telefonu.
„Tady je inspektor Wembury… Jste v domě…? Nemůžete do vnitř…? 

Nemůžete se ho dovolat…? Vůbec žádná odpověď…? Je nějaké světlo 
v některém okně…? Jste si úplně jistý, že je v domě…?“

Carter viděl, jak se jeho tvář mění.
„Cože? Maska byl viděn dnes v noci v Deptfordu? Kdo ho viděl…? 

Jak to? Zná ho…? Za chvíli jsem tam.“
Zavěsil sluchátko.
„Nevím, Hackitte, kolik je vlastně z té vaší studené ruky strachu 

v nohách, ale půjdete teď se mnou do Meisterova domu… Vezměte 
ho s sebou.“

Přes své hlučné a horlivé námitky byl pan Samuel Hackitt donu-
cen kvapit s chvátajícími úředníky ven na ulici.

Wembury vytáhl automatickou pistoli z kapsy kalhot, otevřel 
pojistku a rychle vyšel ze dveří.

„Mnoho štěstí, pane,“ řekl Carter.
Alan si myslel, že teď opravdu potřebuje všechno štěstí, které se 

kdy na jeho cestě naskytlo.
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43. kapitola

Automobil byl nepotřebný – mlha byla tak hustá, že si byli nuceni 
vyhmatat cestu podél zdi a zábradlí. Jedno náhodné štěstí přece 
měli – dohonili cestou doktora a Alan ho povolal na pomoc. Cesta 
vedla nejhornější částí Flanderské čtvrti, místem, kam policie 
chodila vždy jen ve dvojicích.

Wemburyova kapesní svítilna vrhala do mlhy bledě žlutý kužel, 
který nebyl téměř k ničemu.

„Jste to vy, doktore?“ zeptal se Alan a slyšel zavrčení.
„Jaká hrozná díra! Kde to jsme?“
„Ve Flanders Lane,“ odpověděl Wembury. Sotva promluvil, zazněl 

odkudsi vedle nich výbuch výsměšného chechtotu.
„Kdo je to?“ zeptal se doktor.
„Nehýbejte se! Část cesty je rozkopaná. Nevidíte červené světlo?“
Zdálo se mu, že před sebou vidí světle červenou mlhovinu.
„Viděl jsem červeně celý večer,“ poznamenal doktor Lomond.
Někdo neviditelný chraptivě promluvil v mlze:
„To je ten, co jde chytit Masku.“
Slyšeli tichý smích mnohých hlasů.
„Kdo je to?“ zeptal se doktor Lomond znovu.
„Jste ve Flanders Lane, povídám vám,“ řekl Alan netrpělivě. „Jinak 

se tomu říká také ‚Malé peklo‘.“
Doktor ztišil hlas.
„Já nemůžu vůbec nikoho rozesmát.“
„Sedí na schodech u dveří a dívají se na nás,“ odpověděl Alan 

stejně. „Jaká to noc pro Masku!“
Někde blízko v některém z bídných domků spustil chraptivý 

gramofon. Nejprve hlasitě a pak náhle síla zvuku ochabla, jako by 
byly zavřeny dveře.
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A pak zaječel z druhé strany ženský hlas:
„To je ten doktor od antoušků. Ten, co chce chytit Masku.“
„Jak nás, u čerta, mohou vidět?“ zeptal se doktor Lomond v údivu.
Alan se otřásl.
„Mají krysí oči,“ odpověděl… „Dávejte pozor na zvuk jejich po-

hybů. Uf! Haló, vy tam!“
Před nimi zazářilo rudé světlo – a druhé. Uviděli mrzutého 

starého muže skrčeného nad koksovým ohřívačem. Zdvihl na vte-
řinu ošklivou tvář a Lomond se polekal.

„Huf! Kdo jste?“ zeptal se.
„Jsem strážník. Je to hrozné místo, tahle Flanders Lane. Ustavičně 

ječí – stydla by vám krev, kdybyste měli slyšet to, co já.“ Jeho hlas 
zněl temně – zrovna hrobově. „Obcházela tady kolem celou noc – ta 
paní,“ pokračoval udiveně.

„Jaká paní?“ zeptal se Wembury.
„Myslel jsem, že je to duch – tady je vidět duchy, slyšíte je?“
Někdo zaječel v jednom z domků, který nebylo vidět. „Ustavičně 

volají: ‚Vražda ve Flanders Lane‘,“ řekl starý strážník mrzutě. „Jsou 
jako zvířata, dole v těch sklepích někteří opravdu vůbec nikdy ne-
vyjdou ven. Narodili se tam dole a tam dole také umřou.“

Tu ucítil doktor Lomond ruku, která se dotkla jeho ramene. „Kdo 
je to?“ zeptal se.

„Nechoďte dále, proboha – prosím vás,“ zašeptal ženský hlas 
a doktor se zarazil. „Cora Anna?“

„Co je to?“ zeptal se Alan, ohlížeje se zpět. „Je tu smrt – smrt!“ Cořin 
tichý hlas zněl naléhavě. „Chci vás zachránit. Vraťte se – vraťte se!“

„Pokoušíte se mě zachránit?“ zeptal se doktor Lomond s vý-
čitkou. „Coro Anno!“

Náhle zmizela a vtom se mlha trochu zdvihla, takže zahlédli po-
uliční lampu u Meisterova domu.

Atkins čekal v úkrytu skleněného podjezdu a neměl, co nového 
by hlásil.
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„Nechtěl jsem vylomit dveře, dokud nepřijdete. Není slyšet ani 
zvuk – kromě piana. Obešel jsem dům kolem dokola, v jeho pokoji 
hoří světlo, ale viděl jsem to pod vraty.“

„Není nic slyšet?“
„Ne – jenom piano.“
Alan vnikl do dveří a chvátal do domu, následován spoutaným 

Hackittem a jeho strážcem, Atkinsem a doktorem Lomondem který 
uzavíral průvod. Šel vzhůru po schodech a silně zaklepal na dveře. 
Nikdo neodpověděl. Bušil pěstí na dveřní výplň a volal advokátovo 
jméno, ale nic se neozvalo. „Kde je hospodyně?“ zeptal se Alan.

„Ve svém pokoji, pane. Aspoň před nějakou hodinou tu byla. Ale 
ta je nadobro hluchá.“

„Jako kámen,“ řekl Alan a obrátil se ke svým lidem. „Otevřete!“
„Dejte mi nějaký klíč – a já vám to otevřu,“ řekl Hackitt.
Stáli netrpělivě a dívali se, jak rejdí klíčem v zámku. Jeho chlouba 

byla oprávněná – za několik vteřin zámek klapl a dveře se otevřely.
Jenom jediná lampa hořela v pokoji a vrhala slabé světlo na žlu-

tou tvář. Seděl u piana, oděn do večerních šatů, s pažemi položenými 
na vrchní desce a žlutou tváří, v níž se zračil hrozný strach.

„Fí!“ řekl Alan a otřel si zpocené čelo. „Slyšel jsem už častěji 
rčení: mrtev pro svět, ale toto je poprvé, co opravdu vidím někoho 
v tomto stavu. To je k neuvěření.“

Zatřásl omámeným advokátem, ale mohl právě tak dobře třást 
vlastním tělem – na spáče to nemělo o nic větší účinek.

„Díky Bohu,“ pronesl za ním dutý hlas. Byl to hlas chvějícího se 
pana Hackitta. „Ani bych si nepomyslel, že budu rád, že vidím toho 
starého ptáka ještě naživu.“

Alan pohlédl na lustr.
„Rozsviťte,“ řekl. „Doktore, pokud to půjde, pokuste se ho vzbu-

dit.“
„Co kdybyste zkusili spálit mu trochu uši,“ navrhoval ochotný 

Hackitt a byl přísně napomenut Alanem, aby byl ticho. „Copak už 
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člověk nesmí ani vyslovit své city?“ bručel pan Hackitt rozmrzele. 
„Proti tomu přece není žádný zákon… Nepovídal jsem vám to, Wem-
bury? Je omámen – nadobro omámen! Já ho tak už viděl – zrovna 
tak jako teď – omámený a opilý.“

„Hackitte, kde jste stál nebo byl v tomhle pokoji, když jste pocí-
til tu studenou ruku?“ zeptal se Alan. „Sejměte mu pouta!“ nařídil 
strážníkovi.

Pouta byla odemčena a Hackitt šel k místu téměř naproti dveřím. 
Mezi dveřmi a malou pohovkou byl jídelní stůl, který Wembury 
uviděl v okamžiku, kdy vstupoval do pokoje. Mary tedy nepřišla! 
To bylo aspoň pro tento okamžik značnou úlevou…

„Bylo to tady –“ ukazoval Hackitt. „Ruka přicházela odtamtud,“ 
ukázal k tajemným dveřím.

Wembury viděl, že byly závory zastrčeny, dveře zamčeny a klíč 
visel na svém obvyklém místě na zdi. Bylo nemožné, aby někdo 
vešel do pokoje tímto vchodem bez Meisterovy pomoci.

Obrátil pozornost nejdříve k oknu. Kartounové záclony byly 
staženy přes okno. Hackitt si toho ihned všiml, neboť je zanechal 
napůl roztažené a okno i mříž otevřené.

„Někdo tu byl,“ řekl se vzrušeným důrazem. „Jsem si jistý, že se 
ten starý ani nehnul. A já nechal mříže nezavřené.“

Dveře vedoucí do Maryiny malé kanceláře byly zamčené a rovněž 
i druhé dveře, vedoucí k soukromým schodům k Meisterově ložnici. 
Alan prohlédl znovu závory a byl si jistý, že jimi nebylo za celou noc 
hnuto. Byl to velmi zaprášený pokoj. Koberec nebyl vyklepán celé 
měsíce a každý krok zdvihl malý oblak prachu. Alan navlhčil prst, 
dotkl se rukojeti závory, a ačkoliv ji měl v ruce už dnes odpoledne, 
byly tu teď droboučké částečky, ukazující, že těchto dveří nebylo 
použito.

Atkins byl zaměstnán spícím advokátem. Mírně jím třásl, po-
vzbuzován k vytrvalosti nevolným chrapotem, který tím u spícího 
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vyvolával. Ale dosud byla jeho námaha bezvýsledná. Wembury se 
zastavil u jídelního stolu a zamyšleně na něho hleděl.

„Večeře pro dva,“ řekl Alan, zdvihl láhev šampaňského a prohlí-
žel ji. „Červená páska II.“

„Někoho očekával,“ řekl doktor Lomond moudře, a když Wem-
bury přikývl, dodal: „Dámu.“

„Proč dámu?“ zeptal se Wembury podrážděně. „Muži pijí víno.“
Doktor přistoupil a zdvihl malou stříbrnou misku.
„Ale muži zřídkakdy jedí čokoládu a cukroví,“ poznamenal a Wem-

bury se podrážděně zasmál.
„Vy se stáváte detektivem, ani o tom nevíte… Nu, víme, že má 

Meister – podivné chutě.“
Pod ubrouskem, který doktor odsunul, bylo malé pouzdro z ma-

rokýnu. Doktor jej otevřel. Ze sametového vyložení nitra krabičky 
zazářily diamanty.

„Patří snad Meister k lidem, kteří dávají takovéhle věci svým – 
podivným přátelům?“ zeptal se doktor s klidným úsměvem.

„Nic o tom nevím.“ Wemburyova odpověď byla velmi prudká.
„Podívejte se, milostpane,“ zašeptal Hackitt.
Meister se hýbal. Jeho hlava se neklidně otáčela ze strany na 

stranu. A náhle si uvědomil, že není sám.
„Haló, lidé,“ pronesl skrze nehybné rty a těžkým hrdlem. „Dejte 

mi napít!“ Sahal po neviditelné láhvi.
„Myslím, že jste měl dost pití a drog pro jednu noc, Meistere. 

Seberte se – mám pro vás něco velmi nepříjemného.“
Meister na něho pohlížel s hloupým výrazem.
„Kolik je hodin?“ zeptal se pomalu.
„Půl jedné po půlnoci.“
Odpověď Meistera trochu vystřízlivěla.
„Půl jedné po půlnoci?“ Dostal se vrávoravě na nohy. „Přišla? Je 

tady?“ Přidržoval se stolu.
„Kdo tu má být?“ zeptal se Wembury s chladnou rozvážností.
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Pan Meister potřásl svou bolavou hlavou.
„Řekla, že přijde,“ mumlal. „Slíbila to – ve dvanáct hodin. Jestliže 

si ze mě chce dělat blázny i –“
„Kdo je to ‚ona‘, Meistere?“ zeptal se Wembury a advokát se 

pošetile usmál.
„Nikdo, koho znáte,“ odpověděl.
„Měla přijít, aby vám dělala společnost?“ zeptal se Wembury.
„Uhodl jste to… Dejte mi napít!“
Meister byl dosud omámen. Sotva vnímal, co se děje s ním a oko-

lo něho. A pak ve svém zmateném tápání zahlédl Hackitta.
„Vy jste se vrátil, eh? Dobrá, můžete zase táhnout!“
„Slyšíte, co povídá?“ zeptal se Hackitt horlivě. „Odvolal svoji žalobu.“
„Přišel jste o svoji pokladnu?“ zeptal se Wembury.
„Eh…? Cože…? Přišel?“ Vrávoral k zásuvce a otevřel ji. „Je pryč!“ 

vykřikl chraptivě. „Vy jste ji vzal –“ ukázal třesoucím se prstem na 
Hackitta. „Vy špinavý zloději!“

„Pomalu,“ řekl Wembury a zachytil ho, když zavrávoral. „Chytili 
jsme Hackitta. Můžete ho obvinit zítra.“

„Ukradl moji – pokladnu.“ Ve své zlosti a opilosti nepříčetně 
koktal. „Uštkl ruku, která ho krmila.“

Pan Hackitt ohrnul rty.
„Náramně se mi líbí vaše představa o krmení,“ řekl pohrdavě. 

„Venkovská buchta a rýžový nákyp!“
Ale Meister ho neslyšel.
„Dejte mi napít!“
Wembury ho chytil za paži.
„Víte, co toto vše znamená?“ zeptal se drsně. „Maska je v Deptfordu.“
Ale mohl stejně mluvit k dřevěnému panákovi.
„Šťastnou cestu,“ řekl Meister s opilou vážností a pokoušel se po-

hlédnout na hodinky. „Táhněte odtud! Čekám návštěvu – přijdou hosté.“
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„Vaše návštěva má málo naděje, že se sem dostane. Všechny 
dveře tohoto domu jsou zamčené – až na ty, které hlídá Atkins – 
a zůstanou zavřené.“

Meister něco zamumlal, přešlápl a upadl by, kdyby ho Wembury 
nechytil za paži a nespustil opět do lenošky.

„Maska…“ Meister seděl s hlavou v rukách. „Bude muset být 
hrozně chytrý, aby mě dostal… Dnes v noci nemůžu myslet, ale zítra 
vám povím, kde ho můžete chytit – vložit na něho ruku, Wembury. 
Hochu, vy jste chytrý detektiv, nebo ne?“ Pošetile se zachechtal. 
„Dejme si ještě jednu!“

Sotva domluvil tato slova, dvě ze tří světel lustru zhasla.
„Kdo to udělal?“ zeptal se Wembury a prudce se obrátil. „Dotkl 

se někdo vypínače?“
„Ne, pane,“ odpověděl Atkins, který stál u dveří a ukazoval na 

vypínač. „Nikdo se ho nemohl dotknout kromě mě – a já se ho ne-
dotkl.“

Hackitt byl nedaleko od okna a prohlížel záclony, když světlo 
upoutalo jeho pozornost.

„Pojďte na tuto stranu pokoje, Hackitte, jste příliš blízko toho 
okna,“ vyzval ho Wembury.

„Divil jsem se jen, kdo stáhl tyhle záclony, pane Wembury,“ od-
pověděl Hackitt zarmouceným hlasem. „Chci přísahat, že to nebyl 
ten starý. Tvrdě spal, když jsem odtud odcházel, a vy jste nemohl 
dostat odpověď, když jste telefonoval, že?“ Hackitt chytil záclonu, 
odtáhl ji – a hleděl na bledou tvář přitisknutou ke sklu okna. Na 
bledou tvář s vousem, která okamžitě zmizela ve tmě.

Na Hackittův výkřik hrůzy běžel Alan k oknu.
„Co je to?“
„Nevím,“ hekal Sam. „Něco!“
„Také jsem něco viděl,“ řekl Atkins.
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Nebezpečí bylo patrně blízko. Po Alanově páteři přeběhl mráz – 
chladné zachvění, které uvedlo svaly jeho ramen do bezděkého 
napětí.

„Chyťte toho muže!“ nařídil.
Sotva vyslovil tato slova, náhle zhasla všechna světla v pokoji.
„Nikdo ať se ani nehne!“ velel Alan šeptem. „Stůjte tiše…! Otočil 

jste vypínačem, Atkinsi?“
„Ne, pane.“
„Dotkl se vypínače někdo jiný z vás ostatních?“
Zazněl sbor různých „ne“.
Nade dveřmi se objevilo rudé světlo!
„Ticho!“
„Atkinsi, stůjte u Meistera. Hmatejte okolo stolu, až ho najdete. 

A vy ostatní, stůjte tiše!“
Klap!
Někdo vstoupil do pokoje!
Ať to byl kdokoliv, byl teď v pokoji. Alan slyšel neklidný dech 

a šramot lehké nohy na koberci a čekal.
Náhle zazářilo bílé světlo. Jenom na vteřinu vrhlo malý bílý kruh 

na dveře a hned zmizelo.
Elektrická ruční svítilna. Alan se dosud nehýbal, ačkoliv teď byl 

v postavení, že mohl vetřelci zaskočit cestu k ústupu.
Alan slyšel pohyb. Rozepjal obě paže a napínal sluch. A pak náhle 

kohosi uchvátil a v překvapení svou kořist málem opět pustil.
Byla to žena a zuřivě zápasila o svobodu.
„Kdo jste?“ zeptal se chraptivě.
„Pusťte mě!“ Byl to jenom šeptavý hlas, napjatý, zaškrcený a ne-

poznatelný.
„Potřebuji vás,“ řekl a pak narazil kolenem o něco tvrdého 

a ostrého. Byl to roh pohovky. Prudká, ostrá bolest na citlivý nerv 
ho přiměla, že povolil svůj stisk. A chycená žena se mu okamžitě 
vytrhla a zmizela. Mávl po ní rukama, ale hmátl do prázdna.
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A tu náhle zazněl hlas – hluboký, hřímavý, hrozebný.
„Meistere, přišel jsem si pro vás.“
Zaznělo něco jako dlouhé, dušené zakašlání.
„Světlo!“
A jakmile Wembury zahoukl, ozval se zdušený výkřik a hned po 

něm třesk zavřených dveří.
„Škrtněte sirkou…! Copak nemá nikdo z vás svítilnu?“
A pak se objevila světla a všichni hleděli udiveně a zmateně na 

sebe. V pokoji nebyl nikdo jiný než ti, kteří tam byli předtím. Dveře 
byly zamčené, závory zastrčené a nedotčené. A klíč dosud visel na 
stěně.

Alan hleděl zkoumavě pokojem a pak byly jeho oči zaraženy 
pohledem, při němž mu tuhla krev.

Připíchnut ke stěně kordem vytaženým z jeho vlastní hole, visel 
u stěny Moric Meister.

Odkudsi zvenčí se ozval smích – dlouhý, protáhlý, chrčivý chech-
tot, jakoby nad dobrým žertem. Muži v pokoji se zachvěli a dokonce 
i chladný doktor Lomond zbledl.
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44. kapitola

O hodinu později, kdy už bylo Meisterovo tělo odneseno, si doktor 
Lomond zapisoval některé poznámky. Byl už úplně klidný, přestože 
za poslední půlhodinu slyšel dvakrát podivný zvuk, který nemohl 
připisovat ničemu jinému než pohybující se lidské osobě.

„Jdu vyhledat pana Wemburyho,“ řekl doktor čekajícímu strážní-
kovi. „Nechám si tady svoji brašnu.“

„Pan Wembury řekl, že se vrátí, pane, chcete-li snad počkat –“ 
odpověděl strážník. „Strážmistr právě začíná s prohlídkou domu. 
Budou tu jistě nalezeny podivné věci. Já osobně,“ dodal s úsměvem, 
„bych chtěl nejraději dostat úkol, abych prohledal komoru nebo 
vinný sklep – nebo kde má to svoje pití.“

Doktor Lomond opět slyšel ten zvuk. Šel ke dveřím vedoucím 
do Meisterovy ložnice, otevřel je a hleděl dovnitř. Alan Wembury 
sestupoval ze schodů.

„Ten dům má tři vchody. Nalezl jsem dva z nich,“ řekl.
Atkins, který prohlížel některé z dolních místností, právě vstou-

pil do pokoje.
„Skončil jste?“ zeptal se Wembury.
„Ano, pane. Meister byl překupník – dokonalý přechovávač.“
Alan pomalu přikývl.
„Ano, vím to… Přišel vás už někdo vystřídat?“
„Ano, pane.“
„Dobrá. Můžete jít. Dobrou noc, Atkinsi.“
Lomond hleděl pozorně na Wemburyho. Vyčkal, až muž odešel, 

a pak si přitáhl židli k jídelnímu stolu.
„Wembury, hochu, vás něco tíží na srdci… Je to slečna Lenleyová?“ 

zeptal se s otcovskou účastí.
„Ano. Byl jsem u ní.“



– 226 –

„A byla to ona, kdo vešel do pokoje v tu hroznou chvíli?“
Alan na něho upřeně hleděl.
„Lomonde, odvážím se a řeknu vám něco – a není důvod, proč 

bych vám to neměl říct, protože tato událost změnila celou tu věc 
s Maskou. Co se stalo dnešní noci, to snad znamená zničení celé mé 
kariéry policejního úředníka – a přece na to nedbám. Ano, byla to 
Mary Lenleyová.“

Doktor vážně přikývl.
„Předpokládal jsem to,“ řekl.
„Přišla, aby dostala od Meistera šek, o němž jí Meister řekl, že 

ho mladý Lenley falšoval – pouhý Meisterův výmysl – úplná lež –“
„Jak se dostala do pokoje?“ zeptal se Lomond. „Nechtěla mi to 

říct – je úplně zničená a zlomená… Chytili jsme jejího bratra, a ač-
koliv jsem si úplně jistý, že z toho vyvázne, nechce tomu věřit.“

„Ubohá beruška! A přece, můj hochu – všechno dopadne dobře,“ 
řekl doktor a zívl.

„Dopadne dobře? Vy jste optimista, doktore.“
„Jsem. Nikdy neztrácím naději,“ řekl doktor Lomond spokojeně. „Tak 

jste mladého Lenleyho chytili…? Ten smích, který jsme slyšeli – fú!“
„To nebyl Lenley. V tom smíchu není nic tajemného – byl to jeden 

z lidí z Flanders Lane – docela normální opilec. Strážník venku na 
hlídce ho slyšel také – a viděl.“

„Znělo to, jako by to bylo v domě,“ řekl Lomond a otřásl se. 
„Dobrá. Maskovo dílo je vykonáno. Nikdo už tedy není v žádném 
nebezpečí.“

„Vždy je dost nebezpečí –“ začal Wembury a náhle zdvihl hlavu 
a naslouchal. Tentokrát byl zvuk zřetelnější.

„Co je to? Zní to, jako by někdo chodil po domě,“ řekl doktor 
Lomond. „Slyšel jsem to už několikrát.“

Alan vstal.
„Kromě muže přede dveřmi v domě nikdo není… Strážníku!“
Strážník vešel.
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„Prosím, pane?“
„Není nikdo z našich lidí nahoře, Harape?“
„Ne, pane, pokud vím.“
Wembury šel ke dveřím, otevřel je a houkl:
„Je tu někdo?“ Neozvala se žádná odpověď. „Počkejte tady. Půjdu 

a podívám se.“
Byl pryč hodně dlouho. Když se vrátil, byla jeho tvář bledá a na-

pjatá.
„Dobrá strážníku, můžete jít,“ řekl krátce, a když muž salutoval 

a odcházel, dodal: „Nejspíš se do domu dostala nějaká kočka.“
Lomondovy oči se nespouštěly z jeho tváře. „Vypadáte poplašeně, 

Wembury. Co se stalo?“ zeptal se. „Ano, cítím se divně,“ přiznal se 
Wembury. „Toto místo čpí smrtí.“

Ale odpověď bystrého doktora neuspokojila. „Wembury – vy jste 
viděl někoho či něco nahoře.“

„Jste čtenářem myšlenek?“ Alanův hlas trochu chraptěl. „Svým 
způsobem ano,“ odpovídal doktor Lomond pomalu. „V tuto chvíli 
myslíte na ústředního inspektora Blisse.“

Wembury sebou trhl, ale byl zbaven nutnosti odpovědět, neboť 
někdo zaklepal na dveře a do místnosti vstoupil strážník.

„Právě mi bylo hlášeno, pane, že byl viděn muž, který přelezl 
zeď,“ řekl.

Wembury se nehnul. „Oh! Kdy?“
„Asi před pěti minutami, pane.“
„Byla to ta kočka?“ zeptal se doktor Lomond ironicky, ale Alan 

neodpověděl.
„Neviděl jste ho?“ zeptal se strážníka.
„Ne, pane. Stalo se to, když jsem byl tady nahoře,“ odpověděl 

Harap. „Promiňte mi, pane. Moje služba už skončila.“ Wembury se 
na něho netrpělivě osopil:

„Dobrá, dobrá… Můžete jít!“ Když muž odešel, nastalo dlouhé 
mlče ní. „Co z toho všeho usuzujete?“ zeptal se doktor Lomond. 
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„Snad to byl některý z novinářských zpravodajů. Sedli by si na hrob, 
jde-li o příběh.“

Opět zazněl zvuk kroků – kradmých kroků pohybujících se 
v pokoji nad nimi. „Tohle není kočka, Wembury.“ Nervy Alana 
Wemburyho byly napnuty k prasknutí. „Čert vezmi kočku!“ vybuchl. 
„Nevím, co to je, a nepůjdu se nahoru podívat. Doktore, jsem unaven 
a zhnusen – od srdce unaven celou tou věcí.“

„Já také,“ přiznal doktor Lomond. „Půjdu domů do postele.“ Vstal 
a opět zívl. „Pozdní bdění bude určitě mojí smrtí.“

„Napijte se, než odejdete.“ Alan nalil silnou pálenku a ruka se mu 
chvěla. Ani jeden, ani druhý z obou mužů neviděli vousatou tvář 
inspektora Blisse v okně ani neslyšeli nehlasné otevření mříže, když 
muž ze Scotland Yardu vstoupil neslyšně do pokoje.

„Víte, doktore,“ řekl Alan, „nehněvám se na Masku tak, jak bych měl.“
Doktor Lomond ustal v pohybu, jímž zdvihal sklenku.
„Není opravdu špatných lidí, aby byli veskrz špatní – kromě 

Meistera – zrovna jako není opravdu dobrých lidí, aby byli veskrz 
dobří,“ filozofoval…

„Chci vám něco říct, doktore Lomonde,“ promluvil Alan zvolna. 
„Znám Masku.“

„Znáte ho? Opravdu?“
„Ano, dobře.“ A náhle s prudkým přesvědčením zvolal: „A jsem 

proklatě rád, že zabil Meistera.“
Bliss hleděl na výjev skrze záclonu alkovny, za níž se kryl, a jeho 

oči se nespouštěly z obou mužů.
„Proč? Dostal Meister Mary Lenleyovou?“ zeptal se Lomond.
„Ne – díky Bohu – ale bylo to jen šťastnou shodou věcí, že byla 

zachráněna. Lomonde – já – já vám povím, kdo je Maska.“
Bliss vyklouzl ze stínu záclony a přiblížil se k Lomondovi s auto-

matickou pistolí v ruce.
„Chcete mi říct, kdo je Maska?“
Ruka se vztáhla a strhla doktorovi klobouk.
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„Vy!“ řekl hlas inspektora Blisse. „Hledám vás, Henry Arthure 
Miltone.“

Lomond rázem vyskočil.
„Co to má, u pekla –“
Už to nebyl šedovlasý doktor – na jeho místě stál přímý, hezký 

pětatřicetiletý muž.
„Stůjte klidně!“ Alan sotva poznával svůj vlastní hlas. „Prohledej-

te ho!“ nařídil Bliss a Alan stáhl doktorovi převlečník.
Maska se smál.
„Bliss, eh? To vám nesluší. Vy jste ten chlapík, co řekl, že jsem vás 

prásknul, když jste mě chtěl před třemi lety zatknout.“
„Udělal jste to!“
„To je lež! Nikdy nenosím nůž. A vy to víte!“
Bliss ukázal zuby v radostně vzrušeném úsměvu.
„Vím, že jsem vás dostal, Masko – to je vše, co vím. Přišel jste 

z Port Saidu – je to tak? Ošetřoval jste tam nemocného muže – mám 
pravdu? Myslel jsem si, že vaše žena ví, že vás podezřívám, když se 
tehdy tak ulekla ve Scotland Yardu.“

Henry Arthur Milton se pohrdlivě usmál.
„Příliš si lichotíte, můj drahý brachu. Ta žena, která je mojí 

manželkou, nebyla polekána, protože viděla vás – ale proto, že po-
znala mě.“

„Ta portsaidská historka byla dobrá,“ řekl Bliss. „Viděl jste tam 
opravdu nemocného muže – pravého doktora Lomonda – opilce, 
který se na několik let ztratil z obzoru a klesl na úroveň domorodce. 
Zemřel a vy jste si vzal jeho jméno a doklady.“

„Také jsem ho ošetřoval – a zaplatil jsem za jeho pohřeb,“ dodal 
Milton.

„Pokoušel jste se vzbudit v lidech podezření proti mně – vy máte 
ale drzost! Byl jste to vy, kdo propustil Lenleyho z vězení.“

Maska sklonil hlavu.
„Vinen! Nejlepší věc, kterou jsem kdy provedl.“
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„Obratné,“ pochválil Bliss. „To vám přiznávám. Dostal jste své 
místo jako policejní lékař, když jste ‚olakoval‘ kabinetního ministra, 
s nímž jste se setkal na lodi, že?“

Maska se otřásl.
„Olakoval – jaké to sprosté slovo! Ulichotil – to zní lépe. Ano, měl 

jsem štěstí, že jsem dostal tohle místo – v mládí jsem čtyři roky stu-
doval medicínu – v Edinburku – tuhle informaci vám dávám darem.“

Bliss byl radostným vzrušením bez sebe.
„Dobrá, dostal jsem vás. Obviňuji vás z úmyslného zavraždění 

Morice Meistera.“
Alan už nebyl schopen déle snášet tuto scénu. „Povídám, Blissi –“ 

začal.
„Tento případ je svěřen mně, Wembury,“ přerušil ho Bliss s od-

mítavou nevrlostí. „Až budu potřebovat vaši radu, požádám vás 
o ni… Kdo je to?“

Slyšeli zvuk kroků na schodech a za okamžik vletěla Cora Anna 
Miltonová do manželovy náruče.

„Arthure! Arthure!“
„Dobrá, dobrá, paní Miltonová – to stačí, to stačí!“ zvolal Bliss.
„Řekla jsem ti – řekla jsem ti – oh, Arthure –“ vzlykala. Bliss se 

ji pokoušel odstrčit.
„Pojďte!“
„Jenom okamžik,“ promluvil Maska a pak řekl ke své ženě: „Coro 

Anno, nezapomněla jsi?“
„Ne – Arthure,“ odpověděla.
Okamžitě byla vzbuzena všechna Blissova podezřívavost a on 

odtrhl ženu od Masky.
„Co to má být? Stůjte stranou a nemíchejte se do toho!“
Obrátila k němu svou bledou tvář.
„Chcete ho odvést a zavřít,“ volala divoce, „jako divoké zvíře za 

mříže! Jako zvíře – jako by to ani nebyl člověk, že? O to vám jde, že? 
Chcete ho pohřbít zaživa, smazat ho ze života… Myslíte si, že vám to 
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dovolím? Myslíte si, že tu budu stát a dívat se, jak ho strkáte zaživa 
do hrobu, a že ho od toho nezachráním?“

„Nemůžete ho zachránit od vězení,“ zněla odpověď.
„Nemůžu? Že nemůžu?“ téměř zaječela. „Ukážu vám, že můžu!“
Příliš pozdě Bliss zahlédl pistoli, a než jí ji mohl vyrvat, vypálila. 

Maska se zhroutil do lenošky.
„Vy malá bestie…! Wembury!“
Wembury mu přispěchal na pomoc a vyrval jí pistoli z ruky. 

A zatímco s ní zápolili, Maska rychle vstal ze své lenošky, několika 
kroky vyšel z pokoje a zamkl za sebou dveře.

„Můj Bože! On utekl!“ zařval Bliss a trhnutím otevřel zámek 
pistole. „Slepý náboj…! Za ním!“

Wembury skočil ke dveřím a trhl jimi. Byly zamčené.
Cora se vesele smála.
„Rozbijte skleněnou výplň!“ volal Bliss. „Klíč je z druhé strany,“ 

a zuřivě se obrátil k ženě. „Smějte se – jen se smějte! Já už vám dám 
něco, abyste se mohla smát.“

Úderem se výplň dveřních rámů rozletěla a po několika vteři-
nách letěl Wembury dolů po schodech.

„Obratný – bystrý… Nejste hrozně obratný, pane Blissi?“ Cořin 
hlas zněl pronikavě a vítězně. „Ale Maska vás dostal tam, kde vás 
chtěl mít.“

„Myslíte?“ zasyčel Bliss mezi zuby a houkl na strážníka konající-
ho hlídku dole v předsíni.

„Venku na něho čeká automobil,“ posmívala se Cora Anna, „a dole 
v malém pokojíku pod schody má připravený nový převlek – ukryl 
si ho tam ještě včas. A deset mil odtud má aeroplán – a nebojí se 
vzlétnout v mlze.“

„Dostal jsem vás, má dámo,“ zasyčel Bliss, „a kde jste vy, tam bude 
i on. Znám ho dobře – a využiju toho… Hej, strážníku!“

Ve dveřích se objevil strážník.
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„Jsem inspektor Bliss ze Scotland Yardu. Nespusťte ji ani na 
okamžik z očí, nebo vám stáhnu kůži přes uši!“

Bliss se vyřítil ze dveří a zdržel se jen, aby zavřel dveře zvenčí 
na zámek.

Cora letěla za ním, ale Bliss vytáhl klíč. Cora se obrátila, aby za-
hlédla strážníka, jak otevírá dlouhou výplň v dřevěném obložení 
stěny pokoje. A pak bleskem odlétla přilba a pláštěnka a Cora Anna 
byla tímto podivným mužem sevřena do náruče.

„Tudy, Coro Anno řekl a ukázal k výplni. „Cestou lásky – La Via 
amorosa!“

Políbil ji a pomohl jí skrze výplň, která se za nimi zavřela.
Od této noci ani po mnoho dalších nocí, které následovaly, už 

Masku nikdo neviděl.
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