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1  
Firma Oberzohnova

„520 liber šterlinků ročního platu. Hledá se k nastoupení ihned: 
Laboratorní sekretářka (dáma), mladá. Není potřebí předchozí 
zkušenosti, ale je nutno předchozí uznané studium se zkouš-
kami z fyziky a elementární neorganické chemie. Přednost 
obdrží dáma z rodiny ve vědeckém světě již poněkud známé. 
Nabídky dopisem Box 9754, Denní Megafon. Bude-li žadatel 
vyzván ke schůzce se zaměstnatelem, bude zaplaceno cestovné 
do každé stanice do 150 mil od Londýna.“

Dobrý přítel poslal jeden výtisk novin obsahujících tento inzerát 
na Heavytreeský dvorec a obtáhl inzerát modrou tužkou.

Mirabella Leicesterová našla noviny na lavičce v síni, když se 
vracela od krmení kuřat, a pomyslila si, že je asi poslal alingtonský 
pozemkový agent, jenž tak vytrvale obracel její pozornost na inze-
renty, hledající ke koupi levné statky. Byla to jeho praxe. Měla pocit, 
že ho mrzí její přítomnost v kraji a že se snaží nahradit ji majitelem 
méně postiženým chudobou.

Roztrhla pásku zaprášeným palcem a ovšem obrátila pozornost 
k inzerátům, myslíc na umíněného agenta. Její zrak přelétl kvapně 
sloupec: Koupě. Bylo tu několik „pánů, hledajících ke koupi malý 
statek v dobrém kraji“, ale žádný se nehodil na její věc a Mirabella 
se již divila, proč agent, jenž byl známý držgrešle, vydal dvě a půl 
penny za noviny a poštovné, když její oko nalezlo modře označený 
inzerát.

„Sláva!“ řekla Mirabella a její rudé rty se pootevřely vzrušením.
Teta Alma vzhlédla od své knihy novinových výstřižků udivena 

rychlým vstupem Mirabelliným, jež vrazila chvatně do pokoje.
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„Já!“ řekla dramaticky a položila prst efektně na inzerát. „Jsem 
mladá – nemám vůbec žádné zkušenosti – mám své vysvědčení 
z vyšší školy – a tati byl přece něčím ve vědeckém světě. A, Almo – 
my jsme zrovna stočtyřicet mil od Londýna.“

„Můj bože,“ řekla teta Alma, dáma to, jejíž hubené a odstrašující 
vzezření bylo postrachem prodavačů a dělníků chodících po práci 
krajem, ačkoliv sotva kdy byly které punčochy upleteny vlídnější 
ženou, než byla teta Alma.

„Není to báječné? To rozlušťuje všechny naše obtíže. Pronajmeme 
dvorec Markovi, nastěhujeme se do bytu v Bloomsbury… budeme si 
moci dovolit týdně jednou či dvakráte do divadla…“

Alma četla inzerát po druhé.
„Vypadá to dobře,“ řekla s navyklou opatrností, „ačkoliv se mi 

nijak nelíbí myšlenka, že máš pracovat pro cizího, drahoušku. Tvůj 
drahý otec…“

„Byl by mne hnal už do města, a já bych si musela to místo zajistit 
ještě dnes večer,“ řekla Mirabella s rozhodností.

Ale Alma si tím nebyla tak jista. Londýn byl pln nástrah a léček 
a v jeho ulicích a temných průchodech číhalo bezejmenné, ošklivé 
zlo a ničemnost. Teta Alma sama nikdy nešla do Londýna bez pro-
testu.

„Byla jsem tam před lety, zrovna když ti strašliví ‚Čtyři spraved-
liví‘ řádili, má drahá,“ a Mirabella, jež milovala tetu Almu, vyslechla 
znovu již tolikráte vyprávěný příběh. „Drželi v hrůze celý Londýn. 
Člověk nemohl vyjít večer, aby byl jist, že se vrátí domů živ… A po-
myslíme-li si, že dostali úplnou milost! To přece znamená povzbu-
zovat zločin!“

„Má drahá,“ řekla Mirabella a bylo to její vždy opakovanou od-
povědí, „ti lidé vůbec nebyli zločinci. Byli to hrozně bohatí lidé, 
kteří věnovali život, aby trestali nejhorší zločince, které si zákon 
nechává uniknout skrze své staré špinavé a mastné prsty. A dostali 
milost za báječné výzvědné služby, které vykonali za války – jeden 
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z nich pracoval po celé tři měsíce v samé německé válečné kance-
láři. – A vůbec nejsou čtyři, byli jenom tři. A já bych je hrozně ráda 
viděla – jsou to dojista roztomilí lidé.“

Ale když se teta Alma ošklíbla, byla opravdu ošklivá, a Mirabella 
odvrátila zrak.

„Ať tomu je, jak chce, nejsou teď v Londýně, drahá,“ řekla, „a bu-
deš tam moci spát docela klidně v noci.“

„A co je s tím hadem?“ zeptala se slečna Alma Goddardová hro-
zebně.

Nuže, bylo-li vůbec něco, čeho připomínku nevítal nikdo, kdo se 
chystal k návštěvě Londýna, pak to byl jistě „had“.

Šest milionů lidí vstávalo každého jitra z loží, otevíralo noviny 
a hledalo zprávy o hadu. Osmnáct deníků nevynechalo ani jediného 
dne, aby nepověděly svým čtenářům, že poplach byl nesmyslný 
a dětinský a že je jen údivným dokladem nervózních sklonů doby. 
A zároveň uveřejňovaly v pravidelných obdobích podrobné zprávy 
o černé mambě, o jejích zvycích a její obzvláštní smrtonosnosti, 
a udržovaly značně velký štáb vážných zpravodajů k „zpracování 
a vypátrání té věci“.

Černá mamba, nejsmrtonosnější ze všech afrických hadů, 
uprchla ze zoologické zahrady jedné chladné, mlhavé březnové 
noci. A jejím přirozeným a definitivním koncem měla být podle 
pravidel třířádková zpráva, po níž měla nazítří následovat další 
třířádková zpráva v novinách, sdělující, že byl had nalezen mrtvý na 
zmrzlé zemi, neboť žádná mamba nemůže žít za teploty nižší nežli 
75 °F1. Ale tato druhá zpráva se v novinách nikdy neobjevila. Zato 
nalezl 2. dubna strážník muže, svinutého do sebe u dveří domu na 
Ormském náměstí. Ukázalo se, že to je dobře známý a dle všeho bo-
hatý bankéř jménem Emmett. Byl mrtev. Na jeho opuchlé tváři byly 
nalezeny dvě maličké píchnuté ranky, a vynikající učenec, jenž byl 

1  75° Fahrenheita = +24 °C = 19 °R. Pozn. překl.
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přibrán k případu, podal dobrozdání, že muž zemřel hadím uštknu-
tím, a to uštknutím zvláště jedovatého a smrtonosného hada. – Noc 
byla velmi studená. Bankéř byl sám v divadle. Jeho šofér prohlásil, 
že opustil svého pána, když vystupoval v nejlepší náladě ke svým 
dveřím. Klíč nalezený v ruce mrtvoly ukazoval, že byl muž uštknut 
jistě ještě dříve, nežli šofér otočil vůz. Když pak bylo pátráno v jeho 
věcech, shledáno, že byl beznadějně ruinován. Velké obnosy, které 
vyzdvihl před šesti měsíci ze své banky, zmizely.

Londýn se sotva vzpamatoval z tohoto otřásajícího překvapení, 
když had uštkl podruhé. Tentokráte v lidnaté ulici a zvolil si 
skrovnou oběť, ač nikterak oběť prostou vší viny. Bývalý trestanec 
jménem Sirk, tulák bez domova, byl uzřen hlídačem v parku, jak 
klesá poblíže sochy Achillovy v Hyde Parku. Když k němu hlídač 
došel, byl již mrtev. Tentokráte zanechal had svoji známku na hřbe-
tu ruky – dvě malé bodné ranky blízko vedle sebe.

O měsíc později padl hadu za oběť třetí muž. Byl to úředník 
Anglické banky, ctihodný a vážený muž, jejž viděli, jak upadl vpřed 
na tvář v podzemní dráze a jenž přinešen do nemocnice shledán 
mrtvým – po hadím uštknutí.

A tak se had stal předmětem denní hrůzy a jeho pochmur-
ná pověst šířila se daleko – až do klidného venkovského dvora 
v Heavytree.

„Žvást!“ řekla Mirabella, ale se záchvěvem. „Almo, přála bych si, 
kdybys tyhle hrozné věci neschovávala do téhle své knihy.“

„Znamenají život,“ řekla Alma střízlivě. „Kdy nastoupíš své 
místo?“ optala se pak, jako by šlo o jistou věc. A Mirabella se za-
smála.

„Začneme pěkně od začátku – požádáme nejdříve o to místo,“ 
řekla prakticky. „A nemusíš se pouštět do pakování kufrů hned 
teď – dost a dost času potom!“

Hodinu poté zastavila mimojdoucího obecního listonoše a dala 
mu dopis.
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A to bylo počátkem dobrodružství, jež obsáhlo tolik životů a osu-
dů, jež přivedlo Tři spravedlivé na pokraj zničení a jež mělo jednoho 
dne změnit samý střed Londýna ve skutečné bitevní bojiště.

* * *

Dva dny po odeslání dopisu přišla odpověď, psaná strojem, podivu-
hodně osobitá a místy podivně stylizovaná. Bylo to vysvětlitelno 
a omluvitelno cizinstvím, neboť hlavička dopisního papíru zněla

OBERZOHN & SMITTS,
obchodní a vývozní dům.

Tři dny nato vystoupila Mirabella Leicesterová z omnibusu v City 
Road a vstoupila do velmi neimpozantní Brány romantismu, a ne-
daleko čekající šofér, jenž ji viděl vstupovat, dohonil ji v chodbě 
domu.

„Promiňte mi, madam – jste snad paní Carterová?“
Mirabella nevypadala jako paní.
„Ne,“ řekla. „Jsem Mirabella Leicesterová.“
„Ale jste ta dáma z Herefordu… co žije s matkou v Telford Parku?“
Muž byl zřejmě vzrušen a Mirabella nemohla se naň hněvat pro 

toto obtěžování. Měl patrně rozkaz vyhledat cizinku a byl pln obavy, 
aby jí nepropásl.

„To je omyl, milý pane, já žiji v Heavytreeském dvorci v Daynhamu, 
se svou tetou.“

„Jmenuje se Carterová?“
Mirabella se zasmála. Mužova důkladnost byla zábavná.
„Ne – slečna Alma Goddardová. – Jste teď spokojen?“
„Pak nejste tou dámou, slečno, čekám na ni, abych ji odvezl 

a mám ji chytit.“
A šofér se vzdálil s omluvnou poklonou.
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Dívka čekala deset minut v ozdobném předpokoji, nežli se vrátil 
bledý mladík s tuhým, kartáčovitým vlasem a velkými brýlemi bez 
obruby, jenž ji šel ohlásit. Měl velkou, širokou, bezvýraznou a ne-
zdravou tvář. A Mirabella si všimla, že všichni muži, které uviděla 
v těchto místnostech, měli stejný ráz. Velcí těžcí muži, kteří činili 
dojem, jako by byli právě odvoláni od jakéhosi velmi naléhavého 
díla, aby se zabývali směšnou malicherností jejích dotazů. Byli to 
nemluvní muži, zírající se slavnostní vážností skrze tlustá skla brýlí 
a kývali nebo vrtěli hlavami podle toho, jak chvíle žádala. Čekala, že 
se setká s cizinci u firmy Oberzohn & Smitts, s Němci, patrně, a byla 
později překvapena, když shledala, že jsou jak šéf závodu, tak celý 
personál Švédy.

Bledý mladík, věren tradičním zvyklostem domu, neřekl niče-
ho. Pokynul jí s malým pohozením hlavou a Mirabella vstoupila do 
většího pokoje, kde sedělo půl tuctu mužů u půl tuctu psacích stolů 
a psali zuřivě s nosy přilepenými krátkozrace ke knihám a papírům, 
svěřeným jejich péči. Žádný z nich nevzhlédl, když procházela ohra-
dou po pas vysokou, která dělila návštěvníky od štábu závodu. Na 
stěně mezi dvěma okny visela veliká mapa Afriky s velkými zelený-
mi skvrnami. V jednom koutě pokoje stál tucet mohutných sloních 
klů, každý opatřen přivěšeným tuhým lístkem. Byl tu model parní 
lodi ve skleněné skříni na okenní římse a na druhé jakási hrubě 
řezaná dřevěná modla domorodé práce divošské.

Mladík se zastavil před těžkými dveřmi z růžového dřeva a za-
klepal. Odpověděl mu hluboký hlas a mladík otevřel dveře a ustoupil 
stranou, aby ji nechal projít. Byl to obrovský pokoj, kam vstoupila – 
to bylo slovo, jež jí ihned napadlo jako nejpřiměřenější –, a rozsáh-
lost místnosti byla ještě zdůrazněna téměř úplným nedostatkem 
všeho nábytku. Velmi malý ebenový psací stůl, dvě velmi malé židle 
a dlouhá úzká skřínka s policemi, bez dveří, zasazená do úzkého 
výklenku, bylo vše, co viděla ze zařízení pokoje. Vysoké stěny byly 
pokryty zlatou papírovou tapetou. Čtyři jasně červené příční trámy 
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nesly černý strop a podlaha byla úplně pokryta hluboce purpu-
rovým kobercem. Nad anglickým krbem bylo cosi, co vypadalo jako 
mapa, svinutá na mechanicky otáčivém válci – dlouhá tenká šňůra 
visela od římsy dolů a končila na dosah ve třapec.

Celý pokoj se svým nedostatkem zařízení byl tak neočekávaným 
pohledem, že dívka stanula, zírajíc od stěn ke stropu, až uzřela, že jí její 
průvodce dává naléhavá znamení, a teprve pak se hnula k muži, jenž 
stál obrácen zády k malému ohni, hořícímu v postříbřeném ohništi.

Byl vysoký a šedivý. Její prvým dojmem byl dojem ohromně vy-
sokého čela. Žlutě bledá tvář byla velmi dlouhá, a když se přiblížila, 
uviděla, že je pokryta bezpočetnými čarami, vráskami a brázdami. 
A přece vypadal tak, že ho odhadovala na padesát, pokud nepromlu-
vil – a pak viděla, že je o mnoho starší.

„Slečna Mirabella Leicesterová?“
Jeho angličina nebyla zcela dokonalou. Výslovnost byla velmi 

rozvážná a trochu šišlal.
„Sedněte, prosím. Jsem doktor Eric Oberzohn. Nejsem Němec. 

Obdivuji se Němcům, ale jsem Švéd. Stačí vám to k upokojení?“
Dívka se zasmála, a když se Mirabella Leicesterová zasmála, 

méně vnímaví muži nežli byl dr. Eric Oberzohn zapomněli na 
všechna svá jiná zaměstnání. Nebyla příliš veliká, ale její štíhlost 
a její dokonalá, souměrná postava činila, že vypadala veliká. Ve tváři 
a jasných šedých očích měla cosi ze vzdušného venkova. Patřila do 
zahrad, kde jabloňový květ visel na holých větvích jako těžký sníh; 
a k chladným potokům, bublajícím šumně pod hlohovými ploty 
a keři. Dubnový sluneční svit zářil v jejích očích a jarní samet luk 
byl neodlučitelným od jejích nohou.

Pro dr. Oberzohna byla děvčetem v modrém anglickém krej-
čovském kostýmu. Viděl, že má malý klobouček s rovnou střechou, 
jenž vroubil její obličej právě nad čarou jejího obočí, když je zdvihla. 
Němec by byl viděl vše, protože Němec je beznadějně sentimentálním. 
Doktor Oberzohn nebyl Němcem. Nenáviděl sentimentálnost.
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„Neposadíte se? – Máte vědecké vzdělání?“
Mirabella zavrtěla hlavou.
„Nemám,“ vyznala žalostně. „Ale mám zkoušky v oborech, které 

jste uvedl ve svém inzerátu.“
„Ale váš otec – ten byl učencem?“
Přikývla vážně.
„Ale ne velikým učencem,“ řekl doktor. „Anglie a Amerika neplodí 

takových mužů. Ach – nemluvte mi o vašich Kelvinech, Edisonech 
a Newtonech! Byli to neúplní, tupí lidé, těžkopádní lidé – nebylo 
v nich ohně.“

Byla trochu zaražena, ale zároveň ji to náramně bavilo. Jeho 
chladné pohrdání muži, kteří byli nesporně váženi v celém vě-
deckém světě, bylo zcela zřejmě docela upřímným.

„Ale teď mluvme o vás,“ řekl doktor. Posadil se na tvrdou židli 
s kolmým, vysokým opěradlem u malého psacího stolu.

„Bojím se, že toho je velmi málo, co vám mohu povědět, doktore 
Oberzohne. Žiji se svou tetou ve dvorci v Heavytree v Gloucesteru 
a máme byt zde v Doughty Courtu. Moje teta a já máme malý dů-
chod – a to je, myslím, vše.“

„Pokračujte, prosím,“ řekl tónem muže zvyklého rozkazovat. 
„Povězte i o svých pocitech, když jste obdržela můj dopis – přeji si 
poznat vaši mysl. To je způsob, jak si vytvářím všechna svá mínění 
o lidech. A to je způsob, jak jsem vytvořil svoje ohromné jmění. 
Analýzou myslí.“

Očekávala mnoho zkoušek. Zkoušku z elementární vědy. A snad 
i zkoušku ze psaní na stroji (a té se bála nejvíce). Ale ani na okamžik 
nepomyslila, že květnatý dopis, zvoucí ji, aby se představila v kan-
celáři pp. Oberzohna & Smittse v City Road, povede k pokusu v psy-
choanalýze.

„Mohu vám říci toliko, že jsem byla překvapena,“ řekla a ztvrdlý 
rys jejích úst byl by mu pověděl velmi mnoho, kdyby byl skutečně 
tím znalcem lidské povahy, jak tvrdil. „Ovšem, plat se mi líbí – deset 
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liber týdně je tak vysoký plat, že si nemohu myslit, že jsem vhodně 
kvalifikována –“

„Jste kvalifikována.“ Jeho drsný hlas stal se ještě pronikavějším, 
když promluvil, aby jí dodal toto přesvědčení. „Potřebuji labora-
torní sekretářku. Vy jste kvalifikována –,“ zaváhal a pak pokra-
čoval – „z důvodů ušlechtilého původu. A pak –,“ zaváhal opět na 
zlomek vteřiny, „a pak pro své všeobecné vzdělání a vychovanost. 
Vaše povinnosti počnou brzy!“ Zamával dlouhou, suchou rukou ke 
dveřím v koutě pokoje. „Ujměte se svého místa ihned,“ řekl.

Dlouhá tvář, groteskně vysoké čelo, cibulovitý nos a veliká, 
zkroucená a nepravidelná ústa zdály se vesměs spolupůsobit, 
když promluvil. V jednom okamžení bylo čelo přeplněno vráskami 
a brázdami – okamžik poté bylo poměrně hladké. Konec jeho nosu 
pohyboval se nahoru a dolů při každém slově a jedině jeho malá, 
hluboce vpadlá očka zůstávala pevná, bez mrknutí. Viděla již oči 
jako tyto, hnědé a patetické. Nač jí připomínaly? – Jeho poslední 
slova ji přivedla na pokraj zděšení.

„Oh, já nemohu počít ještě dnes,“ řekla v úleku.
„Dnes – anebo nikdy,“ řekl s výrazem rozhodnuté určitosti.
Byla postavena před krizi. Plat byl více nežli žádoucím. Byl 

nutností. Dvorec se sotva zaplatil, neboť Alma nebyla nejlepší 
správkyní. A důchod se neustále menšil. Minulého roku společnost, 
do níž bylo vloženo její malé jmění, nevyplácela dividendy a ona 
byla nucena vzdát se prázdnin ve Švýcarech.

„Začnu tedy ihned!“ Bylo jí zatít zuby, aby učinila toto rozhodnutí.
„Velmi dobře. To je, co si přeji.“
Mluvil s ní dosud, jako by byla ne osobou, ale veřejným shromáž-

děním. Vstav se židle, otevřel dvířka v rohu pokoje a Mirabella vešla 
do menšího pokoje. Viděla již laboratoře, ale žádnou tak pěkně 
vypravenou jako tato – police za policí plná bílých porcelánových 
kelímků a váziček a lahvic z broušeného skla s nápisy, udávajícími 
obsah vyleptaným ozdobným písmem. Pultový stůl při jedné stěně 



– 15 –

po celé délce pokoje nesl všemožné přístroje srovnané v nejlepším 
pořádku. Uprostřed pokoje byl dlouhý stůl se skleněnou deskou 
a na něm byly pod prachuvzdornými skleněnými příkrovy jemné 
přístroje a nástroje, od jemných vah, o nichž věděla, že je možno 
jimi vážit zrnka prachu, až po elektrické stroje, tak složité, že jí při 
pohledu na ně klesalo srdce.

„Co mám dělat?“ ptala se sklesle.
Vše bylo tak krásně nové. Byla jista, že upustí některou z těchto 

krásných nádobek. Všechno vědění a všechna učenost ze školní 
laboratoře náhle vyprchaly z její hlavy a zanechaly po sobě velmi 
citelnou prázdnotu.

„Budete pracovat.“ Ku podivu, zdálo se jí, že je doktor na okamžik 
právě tak zmaten jako ona sama. „Nejdříve – množství. V každé 
nádobě a lahvi je nějaké množství. Mnoholi? Kdož ví! Minulá se-
kretářka byla nedbalá a hloupá. Nevedla vůbec záznamů. Někdy 
si přijdu pro něco – a není to tam! Vše spotřebováno – pryč. To je 
velmi smutné.“

„Přejete si, abych udělala inventář zásob?“ ptala se a její naděje 
stouply nad prostotou úlohy.

Vah a odměrek tu bylo dost a dost. Odměrky stály v řadě jako 
fronta vojáků, srovnány podle velikosti a obsahu. A vše bylo velmi 
nové, velmi čisté. Byl pach schnoucího laku v pokoji, jako by byl celý 
pokoj nově natřen.

„To je vše,“ řekl muž s dlouhým obličejem.
Vsunul ruku do kapsy šosatého kabátu a vytáhl velikou tobolku. 

A z té vyjmul dvě nové bankovky.
„Deset liber,“ řekl krátce. „Platíme předem. – Jest jen ještě jedno, 

co si přeji vědět,“ řekl. „Týká se to vaší tety. Je v Londýně?“
Mirabella zavrtěla hlavou.
„Ne, je na venkově. Myslila jsem, že se hned odpoledne vrátím, 

a budu-li přijata, měli jsme přijít do Londýna zítra.“
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Sešpulil své tlusté rty. Hleděla upoutána jeho čelem, svraštělým 
spoustou vrásek, jak přemýšlel. „Bude to pro ni něco velmi nervóz-
ního, zůstanete-li dnes přes noc v Londýně?“ zeptal se.

Usmála se a zavrtěla hlavou.
„Ne. Zůstanu v našem bytě. Zůstala jsem tam už často a docela 

sama, ale ani toho nebude potřebí. Budu jí telegrafovat, aby přijela 
nejbližším vlakem.“

„Počkejte!“ Zdvihl efektně ruku a odběhl do svého pokoje. Vrátil 
se se složkou telegrafních formulářů. „Napište svůj telegram,“ velel. 
„Zřízenec jej dá ihned na poštu.“

Vzala vděčně formuláře a napsala svoji zprávu a výzvu.
Doktor Oberzohn se uklonil, šel ke dveřím, uklonil se znovu, 

a dveře se za ním zavřely.
Na štěstí pro klid své mysli Mirabella Leicesterová neměla 

příčiny jít na potaz ke svému zaměstnavateli anebo otevřít dveře. 
Kdyby to byla učinila, byla by objevila, že byly zamčeny na zámek. 
A telegram, jejž napsala, byl teď už hromádkou scvrklého černého 
popela na ohništi pokoje páně Oberzohnova.
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2  
Tři muži z Curzonovy ulice

Číslo 233 v Curzonově ulici byl velmi malý dům. Ani nejnadšenější 
agent, měl-li jen trochu péče o spásu své duše, nemohl vypisovat 
jeho rozměry s nějakým nadšením. Mohl se rozplývat o jeho 
drobných krásách, mluvit s úctou o jeho historických vzpomínkách, 
mluvit pravdivě o jeho ústředním topení a elektrickém zařízení, ale 
byl-li jen trošku poctivým člověkem, nemohl nežli vzbudit dojem, 
že č. 233 patřilo k malým domům.

Dům měl za sousedy dva veliké moderní domy s kamenným 
průčelím a vraty z kovu a skla, jež v noci vydávaly záři až do ulice. 
Oba domy přečnívaly skromnou střechu svého souseda o mnoho 
poschodí. Číslo 233 vypadalo jako malý človíček, zmizelý v davu 
a neschopný hnout se, a v jeho skromném průčelí bylo cosi, co pů-
sobilo dojmem trpělivé rezignace a pokory.

Pro celou část Curzonovy ulice, v níž stálo, bylo č. 233 urážkou 
a pohanou a v právním smyslu obtíží. Učený soudce z kancléřství, 
k němuž bylo učiněno podání od majitelů sousedních pozemků, po-
zemkových velkopodnikatelů a podobných, odmítl povolit žádost, 
kterou hájili, totiž aby „zakázal uvedenému Georgovi Manfredovi 
vedení své živnosti, to jest Detektivní agentury ‚Trojúhelníku‘, 
umístěné ve zmíněném čísle dvě stě třicet tři v Curzonově ulici, 
City Westminster v hrabství Middlesex.“

V rozsudku, jenž zabral třetinu sloupce v The Times, vyslovil 
soudce nález, že soukromý detektiv je spíše odborným znalcem 
nežli živnostníkem nebo obchodníkem, kterýžto nález bude shle-
dáván sporným pro všechny věky.

A tak malý stříbrný trojúhelník zůstal nade dveřmi čísla 233 jako 
vývěsní štít a majitel přijímal dále návštěvy svých klientů – jichž 
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bylo málo na počet, neboť byl velmi dbalým toho, aby přijal jen 
takové případy, které slibovaly skutečné uplatnění jeho génia.

Vysoký, nápadně hezký muž, s tváří patricije a s rameny atleta – 
Curzonova ulice anebo ti z ní, kdo i jen trochu si něčeho všímali – vi-
děli jej vždy za každých okolností do krajnosti dobře oblečeného. 
Byl chodící reklamou pro krejčího z Hannoverské ulice, jenž byl tak 
módně „nóbl“, že by byl zemřel hrůzou, kdyby měl vůbec myslit na 
reklamu. – Lidé, zadržení v automobilech na lidnatých křižovatkách, 
hleděli do jeho limuzíny a viděli čistě kreslený profil a osmahlou 
mužnou tvář a hádali, že to je jeden z velkých lékařů-specialistů 
z Harleyské ulice. Velmi málo lidí se s ním společensky znalo. Doktor 
Elver, lékař Scotland Yardu, přicházíval někdy do Curzonovy ulice 
a podával své fantastické názory o hadu a jeho okolnostech, a George 
Manfred a jeho přátelé naslouchali tiše, aniž nabízeli svoji pomoc. Ale 
mimo dr. Elverta a místonáčelníka policie, mlčenlivého muže, jenž 
časem přicházel vykouřit dýmku a pohovořit o starých časech, bylo 
společenských návštěvníků pramálo a přicházeli velmi, velmi zřídka.

Jeho šofér-lokaj byl opravdu lépe znám nežli on sám. V uličce, 
kde měl garáž pro svůj vůz, říkali mu „Blesk“, a byla obecná shoda 
o tom, že tento muž se suchou lící a čilýma očima dojde dříve či 
později svého konce, jaký nevyhnutelně čeká na všechny šoféry, 
kteří berou ostré zatáčky na dvou kolech vozu při šedesáti mílích 
v hodině. Někteří z těchto kritiků setkali se s jeho velikým spatzem 
na silnici a činili mu pak výčitky – mírně nebo prudce – podle stupně 
svého úleku.

Málo lidí znalo páně Manfredova domácího správce, cizinecké 
tváře s temným obočím, trochu tlustého a trochu suše uzavřeného. 
Byl to muž, jenž velmi málo mluvil i s kuchařkou a oběma služkami, 
které přicházely každého rána o osmé hodině a opouštěly dům 
přesně o šesté, neboť pan Manfred většinu večerů jedl mimo dům.

Inzeroval jenom ve výlučnějších novinách a ne svým jménem. 
Žádná návštěva nebyla přijímána bez předchozího dohodnutí, 
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a tak byl nenadálý příchod pana Sama Barbertona nepravidelností 
v každém smyslu.

Zaklepal na dveře, právě když služky odcházely, a protože věděly 
velmi málo o panu Manfredovi a jeho způsobech mimo to, že jedl 
rád k snídani sázená vejce a špenát, dovolily cizinci vstoupit do síně, 
kde jej nalezl mlčenlivý správce, přivolaný nakvap ze svého pokoje.

Návštěvník byl krátký, zavalitý a složitý muž s cihlově rudou 
tváří a s hlavou, jež byla stejně šedivá jako holá. Jeho šat a jeho 
mluva byly stejně hruby. Správce viděl, že to nikterak není obyčejný 
řemeslník, neboť jeho boty byly druhu zvaného veldtschoons. Byly 
z nebarvené kůže a sluncem skvrnitě vybíleny.

„Chci vidět pána tohohle Trianglu,“ řekl hlasně, a vsunuv ruku 
do kapsy, vytáhl z ní zamazaný novinový výstřižek.

Správce jej od něho přijal beze slova. Byly to „Kapské noviny“ – 
byl by to poznal podle tisku a řádkových mezer, i kdyby na rubu 
nebyla vytištěna annonce kostelní sbírky ve Wynbergu. Správce 
studoval takové věci.

„Bojím se, že nemůžete vidět pana Manfreda bez předchozího 
sjednání,“ řekl správce. Jeho hlas a způsob byly neobyčejně vlídny 
na tak strašlivě vypadajícího muže.

„Já ho musím vidět, kdybych tu měl sedět celou noc,“ řekl muž 
umíněně, a dal své rozhodnosti symbolický výraz, usazuje se roz-
ložitě v proutěné lenošce síně.

Ani sval ve správcově pozorlivé tváři se nepohnul. Bylo nemožno 
říci, zdali ho to zlobilo, či bavilo.

„Dostal jsem tenhle výstřižek na palubě ‚Benguely‘ – přistála 
v Tilbury dnes odpoledne – a přišel jsem rovnou sem. Nebylo by se 
mi nikdy ani zdálo, abych sem šel, ale já chci správnou hru pro všech-
ny, o které jde. Ten portugalský chlap s jménem jako doutník – Villa, 
ano, tak to bylo! – řekl: ‚Nač chodit do Londýna, když to můžeme 
srovnat vše na palubě.‘ Ale polokrevný Portugalec! U boha, raději 
bych jednal s křováky. Křováci jsou civilizovaní – pohleďte sem!“
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Nežli si správce uvědomil, co muž vlastně činí, svlékl jednu ze 
svých ošklivých bot. Neměl na nohou ani ponožek, ani punčoch, 
a zdvihl bosé chodidlo nohy k prohlídce. Kůže i maso byly plny 
svrasklin a rudých puchýřovitých vypuklin a správce znal jejich 
původ.

„Portugalci,“ řekl návštěvník stručně, obouvaje opět botu. 
„Žádní negři – Portugalci – polokrevní, to připouštím. Pálili mne, 
aby mne přiměli k řeči – a byli by mne zabili, kdyby bylo nebylo 
toho čertovského amerického kupce, jenž se k tomu hodil – plného 
bojovnosti a kořalky. Ten mne přivezl do města.“

„Kde to bylo?“ ptal se správce.
„Mosamedes. Vyšel jsem na břeh, abych se rozhlédl, jako pito-

mec. Byl jsem na Woermanské lodi, která jela do Bomy. Kapitán byl 
Hun – ale bílý, a varoval mne!“

„A co chtěli od vás vědět?“
Návštěvník vrhl na tazatele podezřivý pohled.
„Jste zde pánem?“ ptal se.
„Ne – jsem páně Manfredovým správcem. Jaké jméno mu mám 

říci?“
„Barberton – pan Samuel Barberton. Řekněte mu, že potřebuji 

nalézt a zvědět některé věci. Adresu mladé dámy jménem miss 
Mirabella Leicesterová! A pak vašemu pánu také něco povím. Ti 
Portugalci se jednou v noci opili a žvastali o tom; o nějaké tvrzi, 
kterou si zřídili v Anglii. Vypadá to jako jen tak dům, ale je to sku-
tečná tvrz. Šel tam…“

Ne, nebyl napilý. Shýbaje se, aby zdvihl neexistující sirku, přiblí-
žil správce tvář k návštěvníku. Cítil silný pach tabáku, ale žádnou 
kořalku.

„Račte laskavě počkat!“ řekl a zmizel po schodech vzhůru.
Nebyl pryč dlouho a vrátil se do přízemí a kynul panu Bar-

bertonovi, aby šel za ním. Zavedl návštěvu do pokoje v průčelí 
domu, malého pokoje, jenž byl ještě zmenšen šedými plyšovými 
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záclonami, visícími za empirovým psacím stolem, u něhož stál 
Manfred.

„To je pan Barberton, pane!“ řekl správce, uklonil se a vyšel, 
zavíraje za sebou dveře.

„Usedněte, pane Barbertone.“ Manfred ukázal na lenošku a posa-
dil se sám také. „Můj správce mi praví, že mi chcete vyprávět velmi 
vzrušivý příběh. Jste z Kapska?“

„Ne, nejsem,“ řekl pan Barberton. „Nebyl jsem na Kapu nikdy 
v životě.“

Muž za stolem přikývl.
„Nuže, chcete-li mi povědět –“
„Nepovím vám mnoho,“ zněla překvapivě otevřená odpověď. 

„Nepodobá se, že bych povídal cizinci, co jsem nechtěl povědět ani 
Eliáši Washingtonovi – a ten mi zachránil život.“

Manfred neprojevil nijaké nelibosti při tomto opatrném prohlá-
šení. V tomto pokoji setkal se s mnohými klienty, kteří jevili tutéž 
neochotu přijmout jej za svého důvěrníka. Ale měl už v pozadí mysli 
dojem, že tento muž, na rozdíl od ostatních, snad zůstane tvrdým 
jako démant až do konce. Byl zvědav poznat skutečný účel návštěvy.

Barberton přitáhl si lenošku blíže ke psacímu stolu a opřel loket 
o desku.

„Je to asi tak, pane Jaksejmenujete. Je tu jisté tajemství, které 
nepatří mně, ale přece ano, v jednom směru. A stojí za hromadu 
peněz. Pan Eliáš Washington to věděl a zkoušel mne vypumpovat, 
a Villa sebral rotu Krooů, aby mi popálili chodidla, ale já toho 
dosud neřekl. Co od vás chci, je tohle: Najdete mi slečnu Mirabellu 
Leicesterovou. A musím ji nalézt rychle, protože jsou jenom ještě 
asi dva týdny, abyste mi rozuměl, nežli se ta druhá banda pustí 
do toho – Villa jim dojista telegrafoval a podle něho jsou hrozně 
ostří.“

Pan Manfred se zaklonil a opřel o vycpaný lenoch své židle se 
zábleskem pobaveného úsměvu v očích.
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„Rozumím tedy, že co od nás chcete, je, abychom nalezli slečnu 
Mirabellu Leicestorovou?“

Muž kýval energicky hlavou.
„Máte nejmenší pojem o tom, kde ji lze nalézt? Má v Anglii nějaké 

příbuzné?“
„To nevím,“ přerušil ho muž. „Všechno, co vím je, že žije někde 

tady a že její otec zemřel před třemi lety, devětadvacátého května – 
poznamenejte si to. Zemřel v Anglii dvacátého devátého května.“

To byla ovšem důležitá zpráva a Manfred si myslil, že to činí 
hledání velmi snadným.

„A vy mi chcete povědět o té tvrzi, ne?“ řekl vzhlížeje od svého 
zápisníku.

Barberton váhal.
„Chtěl jsem,“ přiznával. „Ale nejsem si zcela jist, že teď chci, 

pokud nenajdu tu mladou dámu. A nezapomeňte –,“ zaklepal na 
stůl, aby zdůraznil svá slova, „že ta banda je ostrá!“

„Která banda?“ ptal se Manfred v dobré náladě. Věděl o mnohé 
„bandě“, a přemýšlel, zdali při cizincově příběhu jde o některou, 
kterou měl v mysli.

„Ta banda, o které mluvím,“ řekl pan Barberton, jenž mluvil 
s velkou uvážlivostí a zcela patrně vážil každé slovo, než je pronesl, 
z obavy, aby bezděky neprozradil svého tajemství.

Zdálo se, že to je konec jeho požadavků, neboť vstal a stál trochu 
komicky, hledaje v postranní kapse kabátu.

„Není čeho platit,“ řekl Manfred, dohaduje se jeho úmyslu. „Snad 
až zjistíme tu slečnu Mirabellu Leicesterovou, požádáme vás, abyste 
nám uhradil naše hotové výdaje –“

„Ale já mohu platit – mám –,“ počal muž.
„A my můžeme čekat.“ A v Manfredových očích hrál zase poba-

vený lesk.
Leč pan Barberton se dosud nehýbal.
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„Je tu ještě něco, co jsem se vás chtěl zeptat. Vy víte o všem, co 
se děje v téhle zemi?“

„Ne docela o všem,“ řekl Manfred s dokonalou vážností.
„Slyšel jste kdy o Čtyřech spravedlivých?“
Byla to překvapující otázka. Manfred se nahnul, jako by byl dobře 

neslyšel.
„O Čtyřech –“
„O Čtyřech spravedlivých – vlastně o třech, doopravdy – rád bych 

se s těmi ptáky dostal do styku.“
Manfred přikývl.
„Myslím, že jsem o nich slyšel,“ řekl.
„Jsou teď někde v Anglii. Dostali milost. Viděl jsem to v Cape 

Times – i v tom čísle, co jsem z něho vyřízl ten inzerát.“
„Když jsem o nich naposledy slyšel, byli ve Španělích,“ řekl 

Manfred a obešed stůl, otevřel dveře. „Proč si přejete vejít s nimi 
ve styk?“

„Protože,“ řekl pan Barberton důrazně, „ta banda se jich bojí – to 
je, proč.“

Manfred vyšel se svým návštěvníkem na chodbu.
„Opomněl jste jednu důležitou informaci,“ řekl s úsměvem, 

„ale nechci vás nechat odejít, pokud mi ji neřeknete. Jaká je vaše 
adresa?“

„Hotel Petworth, Norfolkská ulice.“
Barberton sešel ze schodů. Správce čekal v síni, aby ho uvedl 

k východu, a pan Barberton s neurčitým dojmem, že cosi takového 
je docela obvyklým v tomto aristokratickém domě, vsunul mu do 
ruky stříbrnou minci. Tmavolící muž zamumlal poděkování – jeho 
poklona byla snad o něco hlubší a jeho chování o trošku uctivější.

Zavřel a zamkl domovní dveře a vyšel pomalu po schodech do 
kanceláře. Manfred seděl u empirového psacího stolu, zapaluje si 
cigaretu. Šofér vyšel z šedivých záclon a zaujal lenošku, na níž prve 
seděl pan Barberton.
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„Dal mi půl koruny2 – šlechetný brach,“ řekl Poiccart, správce. 
„Líbí se mi, Georgi.“

„Byl bych velmi rád viděl jeho nohy,“ řekl šofér, jehož pravé jmé-
no bylo Leon Gonsalez. Mluvil s politováním. „Pochází ze západního 
Sussexu a v jeho rodině byly poruchy mysli. Levá skráň je trochu 
stlačena a tvář nesouměrná.“

„Ubohá duše!“ mumlal Manfred, vyfukuje oblak kouře ke stropu. 
„Je to velké utrpení, představovat vám své přátele, Leone!“

„Na štěstí nemáte žádných přátel,“ řekl Leon sahaje, aby si vzal 
cigaretu z otevřené zlaté schránky na stole. „Nuže, co soudíte 
o tajemství našeho přítele Barbertona?“

George Manfred potřásl hlavou.
„Byl neurčitým a ve své snaze, aby jednal diplomaticky, mluvil 

trochu nesouvisle. – Jak je s vaším vlastním tajemstvím, Leone? Byl 
jste po celý den venku… nalezl jste rozluštění?“

Leon přikývl.
„Barberton se něčeho obává,“ řekl Poiccart, pomalý, ale bezpečný 

analytik. „Má pistoli mezi vestou a kalhotami – viděl jste to?“
George přikývl.
„Otázka je, kdo či co je tou ‚bandou‘. Druhou otázkou je, kdo 

a kde je miss Mirabella Leicesterová? Třetí otázkou je, proč pálili 
Barbertonovy nohy… a myslím, to že je vše.“

Ostrá tvář Gonsalezova vykoukla z oblaku kouře.
„Zodpovím většinu těchto otázek – a položím dvě další,“ řekl klidně. 

„miss Mirabella Leicesterová přijala dnes místo u Oberzohna – jako 
laboratorní sekretářka.“

George Manfred se ušklíbl.
„Laboratorní? Nevěděl jsem, že má laboratoř.“
„Neměl – teprve ode tří dnů má. Byla zařízena v sedmdesáti 

dvou hodinách odborníky, kteří pracovali ve dne v noci. Cena jejího 

2  Anglické – rovno 2½ shillingů. Pozn. překl.
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zřízení je šestnáct set liber – a byla vyvolána ve jsoucno za účelem, 
aby poskytla Oberzohnovi záminku k povolání a přijetí Mirabelly 
Leicesterové. Poslal jste mne, abych osvětlil ten podivný inzerát, 
jenž nás v pondělí zajímal – osvětlil jsem ho. Jeho účelem bylo, aby 
přivedl slečnu Leicesterovou do Oberzohnova závodu. Když jsme 
zjistili, kdo je inzerentem, shodli jsme se všichni tři, že Oberzohn 
jde za něčím velkým – a já hlídal jeho kanceláře po dva dny a ona 
byla jedinou, která se o místo osobně hlásila – odpověděli jenom na 
její dopis. Oberzohn s ní dnes obědval v Ritz Carltonu – dnes v noci 
spí na Chesterském náměstí.“

Nastalo mlčení, které pak přerušil Poiccart.
„A které jsou to otázky, jež chcete položit?“
„Myslím, že to vím,“ řekl Manfred a pokývl hlavou. „Otázkou je: 

jak dlouho bude pan Barberton naživu?“
„Přesně,“ řekl Gonsalez s uspokojením. „Začínáte rozumět 

mentalitě Oberzohnově.“
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3  
Vendeta

Muž, jenž toho jitra vešel bez ohlášení do kanceláře dr. Oberzohna, 
byl by mohl zaujmout místo obrázku v ceníku mužských módních 
oděvů. Pro zasvěcenecké oko byl trapně nový. Jeho citronově žluté 
rukavice, jeho zrcadelné střevíce, lesk jeho hedvábného klobouku, 
naprostá korektnost kapesníku v kapsičce – vše mohlo vzbudit po-
zornost i o nejmódnějším sportovním či společenském shromáždě-
ní. Byl hezký, hladký, byť trochu tučné tváře, a měl malý světlý knírek 
a monokl. Lidé, kteří neměli rádi kapitána Montyho Newtona – a bylo 
jich velmi mnoho – říkali o něm, že usiloval o dosažení ideálu, který 
mají služky o hezkém gardistovi. Neříkali toho otevřeně, protože 
kapitán Monty Newton byl mužem, jejž bylo radno si spíše naklonit 
nežli urážet. Měl peníze, majetek na venku, dům na Cherstonském 
náměstí a celou sbírku automobilů. Byl členem několika dobrých 
klubů, jejichž výbory nikdy nehovořili o jeho přijetí za člena, aniž 
se zmínili o zdvořilostech z válečné doby. Nikdo nevěděl, jak nabyl 
svého jmění, aneb bylo-li zděděno, po kom dědil. Pořádal výstřední 
společnosti a výlety, hrál dobře karty a měl při nich podivuhodné 
štěstí, zvláště byl-li hostitelem a držel bank po některé ze skvělých 
večeří, jež dával ve svém velkém domě na Chesterském náměstí.

„Dobré jitro, Oberzohne – jak se vede Smittsovi?“
Byl to jeho oblíbený žertík, neboť nebylo žádného Smittse ve 

firmě od roku 1896.
Doktor odpověděl, zdvihaje hlavu od telegramu, jejž psal.
„Dobré jitro, kapitáne Newtone,“ řekl přesně.
Newton přešel za doktorovu lenošku a četl telegram, který dok-

tor psal. Byl adresován „Slečně Almě Goddardové, Heavytreeský 
dvorec, Daynham, Gloucester,“ a zněl:
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„Dostala jsem to pěkné místo. Nemohu se kvapně navrátit 
dnešního večera. Budu spát v našem pěkném bytě v Doughty 
Courtu. Nejezdi sem, dokud ti nenapíši.

Miss Mirabella Leicesterová.“

„Je tady? Je?“ Kapitán Newton pohlédl na dveře laboratoře. „Snad 
nechcete poslat tenhle telegram? ‚Miss Mirabella Leicesterová!‘ 
‚Kvapně navrátit!‘ To by tady byla za minutu – prokoukla by to na-
ráz. – Kdo je ta Alma Goddardová?“

„Její teta,“ řekl Oberzohn. „Nebyl bych to odeslal, pokud toho 
neuvidíte. Moje angličtina je příliš korektně gramatická, vím to!“

Udělal místo kapitánu Newtonovi a ten vzal list papíru ze složky, 
aby naň s největší péčí uložil svůj hedvábný klobouk, a pak usedl na 
stolici, ze které doktor Oberzohn vstal, povytáhl kolena svých bez-
vadných kalhot, utrhl vrchní list ze složky telegrafních formulářů, 
a opsav adresu, pokračoval:

„Dostala jsem to. Hurrá! Nejezdi, drahoušku, dokud si to neza-
řídím. Přespím v bytě jako vždy. Příliš práce na dlouhý dopis.

Mirabella.“

„To je pravé,“ řekl kapitán Newton, přehlížeje své dílo s uspo-
kojením. „Pošlete to.“ Vstal a rozkročil se u ohniště.

„Nejhorší částí úlohy bude přemluvit tu dámu, aby přišla na 
Chesterské náměstí,“ řekl.

„Můj vlastní malý dům –,“ počal Oberzohn.
„By ji poplašil na smrt,“ doplnil Newton s hlasitým smíchem. 

„Taková psí bouda! Ne, ne! Je to Chesterské náměstí nebo nic. Pošlu 
Janu nebo některou z děvčat, aby se tu stavily odpoledne a skama-
rádily se s ní. – Kdy přijede Benguella?“

„Dnes odpoledne. Ta osoba objednala pokoj rádiem v hotelu 
Petworth.“
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„Norfolkská ulice – hm! Jeden z vašich lidí ho může vyhledat a mít 
na něj oko. Lisa? Tím lépe tedy. Takový chlapík bude žíznit po ženské. 
Myslím, že sotva viděl bílou ženu za celá leta. Měl byste vyhodit Villu – 
surový chlap! Ten chlap se má teď ovšem důkladně na pozoru.“

„Villa je nejlepším z mých lidí na pobřeží,“ vyštěkl Oberzohn 
zuřivě. Nic na světě nemohlo tak rychle podráždit jeho nesmírnou 
ješitnost jako kritika jeho organizátorských schopností.

„Jak jde obchod?“
„Sle!“ Byl-li dr. Oberzohn podrážděn, jeho přesná výslovnost 

mizela v domorodých návycích mateřštiny. „Výlohy a jen výlohy – 
a nic než výlohy!“

Oberzohn a Smitts kdysi vydělali ohromné příjmy prodejem 
syntetického alkoholu. Vedle mnohých jiných věcí vedli rozsáhlý 
pobřežní obchod. Kupovali slonovinu a kaučuk a platili látkami 
a kořalkou. Potají prodávali zbraně, organizovali války různých 
domorodých kmenů k většímu zisku firmy a blíže k domovu fi-
nancovali aspoň dvě z portugalských revolucí. A se vzrůstem jejich 
jmění vzrůstala a množila se i činnost firmy. Pušky a zase pušky 
a ještě více pušek a střeliva proudilo z belgických a francouzských 
dílen. Kurdským povstalcům, ctižádostivým čínským generálům, 
jihoamerickým politikům, toužícím převést svoje přesvědčení do 
účinnějších kolejí. Nebylo země v celém širém světě, která by ne-
skýtala pohostinství některému agentu O. & S. – a takoví zástupci 
dovedou stát peníze. A právě teď vládl ve světě strašlivě znepoko-
jivý mír. Ve Venezuele velmi slibná revoluce nestoudně zklamala 
a Oberzohn & Smitts nebyli zaplaceni za dva lodní náklady smrto-
nosných zbraní, objednaných generálem, který dva dny po vylodění 
zboží byl postaven ke zdi z nepálených cihel a docela bezohledně 
rozstřílen na hadry od vojáků vlády, proti které se vzbouřil.

„Ale to nebude vadit!“ – Doktor Oberzohn odvál rukou špatné 
obchody pryč od vážnějších činitelů života. „Toto se musí podařit – 
a pak budu volný potrestat dobře –“
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„Budu volným, abych dobře potrestal –,“ opravil ho pravomluvný 
kapitán hladě si vousek. „Nekažte nám anglické vazby, Eriku – je to 
hloupé. Zas myslíte na Manfreda, Gonsaleze a Poiccarta? Nevšímejte 
si jich! Čím jsou vám? Ničím!“

„Ničím!“ zaburácel doktor a jeho žlutě bledá tvář zkroutila se 
okamžitě v největší zuřivosti. „Nevšímat si jich – nevšímat si jich 
mám? A můj bratr, co? Můj bratr na nebi – svatý mučedník!“

Obrátil se trhnutím, uchopil hedvábný třapec šňůry nad ohništěm 
a rozvinul nikoli mapu, ale obraz. Byl malován podle fotografie 
umělcem, jenž se specializoval na křiklavě skvělé malby, visící před 
kdekterou boudou po všech venkovských trzích. V tomto okolí pů-
sobil tento škvár řvoucí nesrovnalostí. Ale pro dr. Oberzohna tato 
mazanina převyšovala krásou všechna mistrovská díla a poklady 
v Pradu. Portrét celé postavy v životní velikosti představoval muže 
v šosatém kabátě. Opíral se o sloupový podstavec v postavě, kte-
rou levní fotografové dosud považují za vrchol elegance a grácie. 
Jeho velký obličej, ač zidealizován „umělcem“, byl surový a hloupý. 
Karmínové rty byly trochu pootevřeny v hloupě strnulém úsměvu. 
V jedné ruce držel svitek papíru, v druhé měkký klobouk, jenž byl 
nápadně špatně kreslen.

„Můj bratře,“ dusil se dr. Oberzohn. „Můj svatý, zvěčnělý Adolfe! – 
Zavražděný! Zavražděn těmi tak zvanými Spravedlivými! – Můj 
bratr!“

„Velmi zajímavé!“ mumlal kapitán Newton, který se nenamáhal, 
ani aby vzhlédl. Odmetl popel cigarety do ohniště a neřekl ničeho 
více.

Adolf Oberzohn byl opravdu zastřelen Leonem Gonsalezen – o této 
skutečnosti nemohlo být sporu, že Adolf v okamžiku své smrti právě 
se pokoušel inkasovat bohatý výdělek plynoucí do kapes těch, kdo se 
účastní jistého ošklivého obchodu mezi Evropou a jihoamerickými 
státy, o tom bylo mnohem méně hovořeno. Bylo v tom děvče. Leon 
sledoval svého muže do Porto Rico, a v kavárně U Sedmi ctností se 
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sešli. Adolf byl celým svým cvikem mužem pistole a vytáhl ji první – 
a zemřel. To byl příběh Adolfa Oberzohna. Příběh děvčete, které 
Leon Gonsalez propašoval zpět do Evropy, patří jinam. Zamilovala 
se smrtelně do svého zachránce a vystrašila ho málem také smrtelně.

Doktor Oberzohn nechal podobiznu s třeskem svinout, profoukl 
si hřmotně nos a otřel slzy ze své bledé líce.

„Ano, ano! Velmi smutné – velmi smutné!“ řekl kapitán vese-
le. – „No tak, jak s tím děvčetem? Nesmí být žádná surovost ani 
hrubost – chápete to, Eriku? Chci tu věc provést hladce a něžně. 
Vypuďte si toho brouka s těmi Spravedlivými z hlavy – nepatří 
to k obchodu! Sníží-li se kdo tak dalece, aby si zařídil detektivní 
agenturu, je to ubohá věc. – Začnou-li něco, pojednáme s nimi 
soustavně – vědecky. Eh? Vě-de-cky!“

Chichtl se vesele tomuto dobrému žertu. Bylo patrno, že kapitán 
Newton nebyl nijak odvislým od firmy Oberzohn & Smitts. Nebyl-li 
vůdčím společníkem, vedl a ovládal přece celý jeden obor, v němž 
kdysi sloužil v nižším postavení. Děkoval za mnoho Adolfově smr-
ti – a nebyl nikdy schopen, aby správně litoval a želel ztráty tohoto 
nechutného muže.

„Pošlu dnes odpoledne jedno z děvčat, aby se na ni podívala – kde 
je váš telefonní záznamník – ten, kam zapisujete obdržené hovory?“

Doktor otevřel zásuvku psacího stolu a vytáhl malý blok papíru. 
Kapitán Newton vytáhl tužku a napsal:

„Mirabelle Leicesterové, fa Oberzohn, (Phono) Londýn. Lituji, že 
nemohu přijít večer. Nespi v bytě sama. Telegrafovala jsem Janě 
Newtonové, aby Tě vzala na noc. Přijde za tebou.

Alma.“

„Zde to máte,“ řekl elegantní kapitán, podávaje blok doktorovi. 
„Tohle přišlo dnes odpoledne. Všechny telegramy došlé pro firmu 
Oberzohnovu předává pošta ihned telefonicky. Nezapomeňte na to!“
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„Důmyslný tvore!“ Obdiv dr. Oberzohna hraničil skorem na úctu.
„Vezměte ji k obědu. Po obědě telegramofon. Ve čtyři Jana anebo 

jiná z děvčat. Vybraná večeře. Zítra ráno laboratoř… Pomalu, mírně, 
jemňounce! Ukvapte to, jděte na to rohama – a vaše plány scípnou 
smrtí psí!“

Pohlédl znovu na dveře.
„Doufám, že sem nepřijde?“ nadhodil. „Proklatě hloupé by to 

bylo, kdyby vyšla a uviděla bratra slečny Newtonovy!“
„Zamkl jsem dveře na klíč,“ řekl dr. Oberzohn pyšně.
Chování kapitána Newtona se rázem změnilo. Jeho tvář zrudla 

zuřivým vztekem.
„Pak jste ale – vy jste úplný blázen! Odemkněte dveře, jakmile 

odejdu – a nechte je nezamčeny! Chcete ji docela vystrašit?“
„Měl jsem na mysli neriskovat ničeho –,“ omlouval se žlutolící 

Švéd.
„Udělejte, co vám povídám!“
Kapitán Newton odhodil posledním hněvivým pohybem zbytek 

cigarety a oprášil svůj neposkvrněný kabát konečky prstů. Navlékl 
rukavice, nasadil si přesně klobouk s pomocí kapesního zrcátka, 
jež vyňal z postranní kapsy, vzal svou šedou hůl a vyšel z pokoje.

„Důmyslný tvor!“ mumlal opět dr. Oberzohn a šel, aby nabídl 
překvapené Mirabelle pozvání k obědu.



– 32 –

4  
Had uštkl

Velký restaurant se svým ovzduším přepychu a bohatství působil 
trochu přemáhavně a únavně. Obsazená místnost, měkké, tlumené 
osvětlení i sama dokonalost a nonšalantnost sklepníků působily 
silným dojmem. Když jí zaměstnavatel řekl, že jest jeho zvykem brát 
svoji laboratorní sekretářku k polednímu obědu – „neboť nemám 
vůbec jindy kdy pohovořit o obchodních záležitostech a vašich 
úkolech –,“ přijala nerada a s nevolností, ale mlčky. Věděla příliš 
málo o obchodní rutině, ale cítila, že není zvykem, aby principálové 
vozili svoje sekretářky z City Road do Ritz Carltonu k tak drahým 
lunchům v tomto shromáždišti nejmódnějšího světa labužníků. 
A k jejímu uklidnění a sebevládě nikterak nepřispělo, že byl její 
společník předmětem zájmu pro všechny, kdo ho viděli. Veselé 
společnosti u stolů zapomínaly na své talíře a ohlížely se, aby zíraly 
na neobyčejně vypadajícího muže s vysokým čelem.

U malého stolku o samotě uzřela muže, jehož tvář jí připada-
la povědomou a její mysl prodělávala Tantalova muka marného 
vzpomínání. Ostrá, suchá tvář s čilýma, veselýma očima. Kde ho už 
viděla? Pak si vzpomněla – ten šofér měl takovou tvář – muž, který 
za ní šel do Oberzohnova domu, když dnes ráno přišla. Byl to ovšem 
nesmysl. Tento muž zřejmě patřil nezaměstnaným vrstvám bohatců 
a lunch v Ritz Carltonu byl mu normální všedností. Ale podobnost 
byla neobyčejná.

Byla ráda, když bylo po jídle. Doktor Oberzohn nemluvil o „ob-
chodních věcech“. Nemluvil vůbec, ale trávil čas metáním neuvěřitel-
ného množství jídel do široce říznutých úst. Jedl důkladně, hřmotně – 
Mirabella byla ráda, že tu hrála hřmotná módní kapela. A zčervenala 
při této komické myšlence. A pak už cítila mnohem méně rozpačitosti.
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Na cestě domů ve velikém voze nepromluvili ani slova. Doktor 
měl vlastní myšlenky a nevšímal si jí. Jediná poznámka, kterou 
učinil o lunchi, byla pronešena při vycházení z hotelu, kdy se ráčil 
zmínit o špatné jakosti v Anglii vařené kávy.

Propustil ji, aby se vrátila k svému vážení a měření, aniž projevil 
nejmenšího zájmu o to, jak daleko s prací pokročila.

A pak přišlo vrcholné překvapení tohoto odpoledne. Dostavilo 
se po obdržení podivně nesrozumitelného telegramu od její tety. 
Vážila jakýsi ošklivě páchnoucí prášek, když se dveře otevřely a jimi 
veplula do laboratoře křehce vypadající dívka, krásně oblečená. 
Drobná tvář, vroubená spoustou drobných zlatohnědých kučer, 
usmívala se, zdravíc ji.

„Vy jste Mirabella Leicesterová, že ano? Já jsem Jana Newtonová – 
vaše teta mi telegrafovala, a tak jsem tady!“ řekla s jarou upřímností.

„Vy znáte moji tetu?“ ptala se Mirabella v naprostém údivu. Jak-
živa neslyšela Almu mluvit o nějakých Newtonových – ale teta Alma 
měla vždy své malé tajnůstky. Mirabella čekala ženu ve středních 
letech – starou pannu – a bylo údivno, že její nezajímavá příbuzná 
mohla činit nárok na přátelské služby tohoto společenského motýla.

„Oh, ano, ovšem – my známe Almu velmi dobře,“ odvětila návště-
va. „Ovšem, neviděla jsem jí od té doby, kdy jsem byla ještě zcela 
malé děvče – ale je to drahoušek.“

Rozhlížela se laboratoří se zvědavým zájmem.
„Jak ošklivě to tu páchne!“ řekla zdvihajíc nos. „A jak se vám líbí 

starý – e – pan Oberzohn?“
„Vy ho znáte?“ optala se Mirabella velmi udivena možností ta-

kové shody náhod.
„Můj bratr ho zná – žijeme společně, já a můj bratr, a ten zná 

kde koho – celý Londýn. Muž z městské společnosti musí – či ne, 
drahoušku?“

„Muž z městské společnosti“ znělo trochu skřípavě. A Mirabella 
nebyla z těch, kdo se nechají udrahouškovat. Kupení omylů a ne-
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vkusností přimělo ji, aby si prohlédla svou návštěvu pozorněji. 
Jana Newtonová byla oblečena krásně, ale ne dobře. Bylo tu cosi… 
Kdyby byla Mirabella měla větší znalost života, byla by snad přišla 
na myšlenku, že toto děvče někdo nastrojil, aby hrála úlohu dámy, 
a to někdo, komu nebyly všechny známky pravé dámy běžnými. 
Tehdy neznala kapitána Newtona, jinak by byla jistě uhodla, kdo 
byl touto ošacovací autoritou.

„Odvezu vás k nám na Chesterské náměstí, až pan Oberzohn – 
směšné jméno, že? – s vámi skončí. Monty trval na tom, abych si 
vzala Rollse. Monty je můj bratr. Je opravdu trochu klasický.“

Mirabella přemýšlela, zdali to má naznačovat lásku k řeckým 
básníkům, anebo zálibu v méně melodických operách. Jana (což 
bylo jejím pravým jménem) měla na mysli společenskou upjatost – 
a užívala tohoto slova velmi ráda. Jiným jejím oblíbeným slovem 
bylo „morbidní“.

Půl hodiny potom zvědavý šofér z jitra stiskl spoušť svého auto-
mobilu a hnal svůj vůz po stopách Rollse, divě se, co má Mirabella 
Leicesterová společného s Janou Alicí Murphyovou, která přivedla 
tolik bohatých mladých mužů k zelenému stolu v krásné návštěvně 
kapitána Newtona, kde se hrálo o vysoké sázky a kde kapitán hrál 
s tak báječným štěstím.

* * *

„Tak tady jsme,“ řekl Leon Gonsalez spokojeně. „Věru, že jsem dnes 
vykonal velmi dobré denní dílo. Oberzohn se vrátil do svého králičího 
doupěte vymýšlet novou revoluci a slečnu Mirabellu Leicesterovou lze 
nalézt v č. 307 na Chesterském náměstí. – A nyní jde o to, co můžeme 
učinit, abychom zachránili cenný život pana Samuela Barbertona?“

Manfred hleděl vážně.
„Nechce se mi líbit myšlenka, že má to děvče strávit noc v domě 

Newtonově,“ řekl.
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„Proč ji tam tedy máme nechat?“ ptal se Poiccart svým těžko-
pádným způsobem.

„Právě!“ přikývl Leon.
George Manfred pohlédl na hodinky.
„Určitě první osobou, po které je nutno se ohlédnout, je přítel 

Barberton,“ řekl. „Podaří-li se nám docílit, aby strávil večer s námi, 
je ostatek jednoduchý –“

Zvonek telefonu zavřeštěl pronikavě a Leon Gonsalez zmocnil 
se nástroje.

„Gloucester? – Ano!“ Pokryl přijímač přístroje dlaní. „Dovolil 
jsem si požádat slečnu Almu Goddardovou, aby se se mnou spojila 
telefonicky. Její adresu jsem sehnal velmi snadno: Heavytreeský 
dvorec, Daynham, u Gloucesteru. Ano, ano, je tu pan Johnson, u apa-
rátu. Chtěl jsem se zeptat, zdali byste laskavě přijala zprávu pro 
slečnu Leicesterovu… Oh, není doma?“ Leon naslouchal pozorně 
a po několika minutách řekl: „Děkuji vám velice. Že je v Doughty 
Courtu? Telegrafovala vám…? Oh, nic zvláště důležitého. Já – e – jsem 
jejím bývalým profesorem a viděl jsem jakýsi inzerát – vzpomněl 
jsem si… oh, ona ho viděla také, opravdu?“

Pověsil sluchátko.
„Nic, čeho bychom se mohli chytit,“ řekl. „To děvče telegrafovalo 

domů, aby sdělilo, že je nadšeno svým místem. Teta nemá přijít, 
pokud nebude řádně usazena, a Mirabella spí v Doughty Courtu.“

„Což je velmi znamenité místo,“ řekl Manfred. „Až odbudeme pana 
Barbertona, nebudu překvapen, zvíme-li, že slečna Leicesterová 
v Doughty Courtu nespí.“

Hotel Petworth v Norfolkské ulici byl usedlým obývacím hotelem, 
velmi oblíbeným u zámořských návštěvníků, zvláště Jihoafričanů. 
Úředník v přijímací kanceláři byl toho mínění, že je pan Barberton 
kdesi venku. A portýr v síni to věděl jistě.

„Šel dolů na nábřeží – říkal, že by rád viděl řeku, nežli se setmí,“ 
řekl tento důvěrník tak mnohých hostí hotelu.
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Manfred vstoupil do vozu vedle Leona – Poiccart málokdy vy-
cházel, vysedaje raději doma, aby sestavoval a luštil drobné křížové 
hádanky života, jež přicházely do Curzonovy ulice pro rozluštění. 
Byl největším z těchto stratégů – i sám Scotland Yard přinášel ně-
které ze svých záhad jemu k prohlédnutí.

„Na nábřeží?“ Manfred hleděl vzhůru na modré a růžové nebe. 
Slunce zapadlo, ale denní světlo dosud trvalo. „Kdyby bylo temněji, 
měl bych starost… Zastavte, tu je dr. Elver.“

Malý policejní lékař, jenž je míjel s veselým pokynem ruky, ob-
rátil se a kráčel zpět.

„Nuže, děti zákona –,“ měl náklonnost k dramatičnosti, „po jaké 
hrůzné válečné stezce pomsty kráčíte právě – smím-li se ptát?“

„Hledáme muže jménem Samuel Barberton, abychom ho pozvali 
k večeři,“ řekl Manfred podávaje mu ruku.

„To mi zní příliš krotce. Má snad nějaké zvláštní známky, které 
by mohly budit můj zájem?“

„Spálená chodidla,“ řekl Leon stručně. „Jestliže by vás těšilo 
zvědět, jak pobřežní zpravodajský departement vytahuje zprávy 
z neochotných občanů, pojďte s námi.“

Doktor Elver váhal. Byl to muž opálený indickým sluncem, vy-
schlý jako sušené žluté jablko, a neměl nijakého zájmu pro širý svět 
mimo svůj oblíbený obor.

„Půjdu s vámi,“ řekl, vstupuje do vozu. „A jestliže svého Bar-
bertona nenajdete, jsem ochoten posloužit vašemu pohostinnému 
pudu sám. Slyším vás rád hovořit. Člověk nemůže dosti mnoho znát 
o duších zločinců, že? A život začíná být v Londýně hloupým od 
doby, co had přestal kousat.“

Automobil směřoval k Blackfriarskému mostu a Manfred hleděl 
pozorně na chodník. Nikde nebylo stopy po Barbertonovi a on dal 
Leonovi pokyn, aby obrátil a jel nazpět. To přivedlo vůz k pobřežní 
straně širokého boulevardu. Projeli pod Waterlooským mostem a blí-
žili se obelisku Kleopatřinu, když Gonsalez uzřel muže, jejž hledali.
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Barberton stál opřen o zábradlí s lokty na desce zábradlí 
a s hlavou skloněnou vpřed, jako by studoval proudění vody v řece. 
Auto zastavilo poblíže policisty, jenž pozoroval zamyšleně zevlouna 
u zábradlí. Strážník poznal policejního lékaře a salutoval.

„Nemohu dobře rozumět tomu chlapíku tam, pane,“ řekl. „Stojí 
tam už deset minut – mám na něj oko, protože mi připadá jako 
sebevrah, jenž si to ještě rozmýšlí.“

Manfred kráčel k muži a náhle se ulekl, uzřev jeho tvář. Byla 
zkroucena podivným úšklebkem – oči byly široce vypouleny a pleť 
měděné zrudlá.

„Elvere! Leone!“
Když Leon vyskočil z vozu, dotkl se Manfred mužova ramene 

a Barberton se vláčně svalil na zem. Okamžitě byl doktor na ko-
lenou po jeho boku a prohlížel nehybnou postavu.

„Mrtev!“ řekl stručně. A náhle zvolal: „Dobrý Bože!“
Ukázal na šíji, kde byla rudá skvrna.
„Co je to?“ ptal se Manfred pevně.
„Had!“ řekl doktor.
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5  
Zlatá žena

Barberton byl sražen v samém srdci Londýna, a jak se ukázalo, 
přímo před očima policisty, jenž jej pozoroval.

„Ano, pane, pozoroval jsem ho dobře po celou čtvrt hodiny. Viděl 
jsem ho, jak chodí po nábřeží a obdivuje se vyhlídce, dlouho před 
tím, nežli se tuhle zastavil.“

„Přišel někdo k němu nebo s ním někdo mluvil?“ ptal se dr. Elver 
vzhlížeje.

„Ne, pane, stál celou tu dobu zcela sám. Odpřisáhnu, že nikdo se 
mu nepřiblížil na dva yardy. Ovšem, lidé chodili mimo, sem i tam, 
ale já se naň po celou tu dobu díval a neviděl jsem nikoho, ani muže, 
ani ženskou, blíže u něho, a já z něho opravdu ani nespouštěl oka. 
Čekal jsem, že bude chtět skočit přes zábradlí.“

Jiný strážník se dostavil na scénu a byl poslán do Scotland Yardu 
v Manfredově vozu pro ambulanci a policejní zálohu, nutnou k udr-
žení proudění v kupícím se davu. Vůz i policisté přišli zároveň a oba 
přátelé hleděli, jak byly smutné pozůstatky zdviženy na nosidla, 
a čekali, až bíle natřený ambulanční vůz se svým ponurým nákla-
dem zmizel, nežli se vrátili k vlastnímu svému stroji.

Gonsalez zaujal své místo u kola a Manfred usedl vedle něho. Nepro-
mluvili ani slova, pokud se nevrátili do domu v Curzonově ulici. Man-
fred vešel do domu sám a jeho druh odvezl automobil do garáže. Když 
se vrátil, nalezl Manfreda a Poiccarta zabrány do vážného rozhovoru.

„Měl jste pravdu, Raymonde,“ řekl Leon Gonsalez, svlékaje svůj 
lehký kabát a házeje jej na židli. „Přesnost vašich předpovědí až 
skličuje. Čekám po celou dobu na nevyhnutelný omyl, a zlobí mne 
to, že se nechce dostavit. Řekl jste, že se had objeví znovu – a had 
se objevil. Prorokuj teď mně, jasnovidný proroku!“
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Poiccartova těžká líc byla zachmuřena. Jeho tmavé oči byly 
takřka skryty v zamračeném stažení jeho huňatých obočí.

„Není potřebí být jasnovidcem, abychom věděli, že naše spojení 
s Barbertonem pošle hada, aby se plazil směrem Curzonovy ulice,“ 
řekl. „Byl to Gurther, či Pfeiffer?“

Manfred uvažoval.
„Myslím, že Pfeiffer. Je klidnějším z obou. Gurther má mozková 

pobouření – je trochu nervózní. A váš devítiocasý výprask, Leone, 
nemohl nijak přidat k jeho duševní rovnováze. Ne, byl to Pfeiffer, 
zcela určitě.“

„Myslím opravdu, že ho výprask přivedl trochu z rovnováhy,“ 
řekl Leon. Přemýšlel o tom, jako o něčem opravdu hodném úvahy. 
„Gurther je tak trochu takovým dr. Jekyllem a panem Haydem, až 
na to, že v něm ani jako v Jekyllovi není žádné ctnosti. Je těžko věřit, 
vidíte-li ho sedět unyle na jeho místě v opeře, že tento vybraný 
mladý muž ve svých soukromých chvílích nemění prádlo vícekráte 
nežli jednou za měsíc a že by se zachvěl při pomyšlení na otevřený 
kohoutek lázně. Vypadá to skoro, jako by byl posedlý morfiem. 
Vzpomínám si na případ v roce 99 – ale já vás vytrhuji! –“

„Jaká opatření chcete učinit, Leone?“ ptal se George Manfred.
„Proti hadu?“ Leon pokrčil rameny. „Staré vojenské opatření 

proti útokům Zeppelinů; totéž, co podniká farmář proti vosám. 
Nemůžete si kleknout na hruď vose obecné a vytáhnout jí žihadlo 
s milosrdným užitím uspávacího prostředku. Jedinou obranou jest 
zničit hnízdo – bomba do jeho hangaru. Já pro svou osobu jsem 
se nikdy nebál nijakého konce – jakéhokoliv způsobu –, ale mám 
dětinský odpor proti uštknutí hadem.“

Poiccartova saturuinská tvář se na okamžik svraštila úsměvem.
„Vidím, že neváháte před krádeží mých teorií,“ poznamenal suše, 

a Leon se ohnul smíchem.
Manfred přecházel malým pokojem s rukama za zády a tlustou 

egyptskou cigaretou mezi rty.
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„Z Paddingtonu odjíždí vlak do Gloucesteru ve tři čtvrti na 
jedenáct,“ řekl. „Netelegrafoval byste slečně Goddardové, Heavy-
treeský dvorec, a požádal ji, aby poslala k vlaku povoz? A pak budu 
potřebovat dva muže, aby obcházeli v sousedství farmy ve dne 
i v noci.“

Poiccart vytáhl zásuvku stolu, vyndal malou knížku a přejel 
ukazováčkem po seznamu vpředu knížky.

„Mohu obstarat tuto službu v Gloucesteru,“ řekl. „Gordon, Wil-
liams, Thompson a Elfred – jsou to spolehliví lidé a už pro nás 
pracovali.“

Manfred přikývl.
„Pošlete jim obvyklé instrukce dopisem. – Přemýšlím, komu asi 

bude svěřen tento případ Barbertonův. Bude-li to Meadows, budu 
moci pracovat s ním. Je-li to však Arbuthnot, bude nám shledávat 
své zprávy podzemními způsoby.“

„Zavolejte Elvera,“ navrhl Leon a George přistrčil telefon k němu.
Trvalo to chvíli, nežli se podařilo dosíci spojení s dr. Elverem, 

a pak zvěděli ke své úlevě, že celá věc je úplně v rukou inspektora 
Meadowse.

„Přijde k vám, podívat se na tu věc,“ sděloval Elver. „Víte, on tady 
byl zrovna náčelník, když jsem přišel do Yardu, a ten sám vyzval 
Meadowse obzvlášť důrazně, aby se poradil s vámi. Bude ohromný 
poprask v ministerstvu vnitra pro tuhle vraždu. My jsme ujistili 
ministerstvo, že se tyto tajuplné smrti už nebudou opakovat a že 
je had už doopravdy mrtev.“

Manfred položil ještě několik otázek a položil sluchátko.
„Mají starosti s veřejností – člověk nemůže nikdy vědět, jak se za-

chová dav za podobných okolností. Ale můžete se vsadit, oč chcete, 
že anglický dav udělá vždy jen jedno a totéž – vlády nenávidí inte-
ligentní dav. Tohle může ministra vnitra stát jeho křeslo, ubohého 
bracha. A on koná opravdu všechno, co je vůbec možno.“

Pronikavé volání na ulici přimělo jej, aby se ohlédl s úsměvem.
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„Poslední večerníky to už chytily – ovšem! Zrovna jako by se to 
bylo událo u jejich dveří!“

„Ale proč?“ ptal se Poiccart. „Co bylo vlastně Barbertonovým 
hříchem?“

„Jeho prvním proviněním,“ odvětil Leon přesně, předcházeje od-
povědi Manfredově, „bylo, že se pustil do hledání slečny Mirabelly 
Leicesterovy. Jeho druhým proviněním, a největším, bylo, že se po-
radil s námi. Byl už mrtvým mužem, když vycházel z našeho domu.“

Slabý zvuk zvonku z chodby přivolal Poiccarta dolů do síně, aby 
vpustil nenápadného muže středních let, jenž dle vzezření mohl být 
čímkoliv, jenom ne tím, čím byl: jedním z nejobratnějších stopařů, 
jejž Scotland Yard měl za posledních třicet let. Prostý muž pískově 
bledých vlasů, suché tváře, se skřipcem na nose a se vzezřením her-
ce, byl už předtím návštěvníkem malého domku v Curzonově ulici 
a byl teď velmi srdečně, ba vřele uvítán. Ihned po pozdravu přešel 
k pravému předmětu své návštěvy a Manfred mu sdělil krátce, co 
se přihodilo, a obsah své první a poslední rozmluvy s Barbertonem.

„Slečna Mirabella Leicesterová je –,“ počal Manfred.
„Zaměstnána u Oberzohna – vím,“ zněla překvapující odpo-

věď inspektorova. „Přišla do Londýna dnes ráno a přijala místo 
v Oberzohnově laboratoři. Neměl jsem ani potuchy, že by měl 
Oberzohn jakou laboratoř ve svých místnostech či jinde.“

„Neměli – až teprve ode dvou dnů,“ vpadl Leon. „Celá laboratoř 
byla uvedena na scénu schválně jen kvůli ní.“

Meadows přikývl a obrátil se k Manfredovi.
„Neudal Barberton vůbec žádného důvodu, proč chtěl nalézt 

slečnu Leicesterovou?“
George zavrtěl hlavou.
„Ne. Byl opravdu neobyčejně tajemným o celé věci a opatrným 

až do nejasnosti,“ řekl.
„Přijel na Benguelle, eh?“ řekl Meadows, čině si záznam v knize. 

„Musíme vypátrat něco na lodi, nežli propustí a vyplatí své kabi-
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nové služebnictvo. Není-li někdo trochu sdílným za cesty na lodi, 
nepromluví vůbec! A snad najdeme něco v jeho majetku. Nešel 
byste se mnou, Manfrede?“

„Půjdu se skutečnou radostí,“ řekl George vážně. „Snad vám budu 
moci trochu pomoci – nebudete mít námitek, budu-li mít svoje 
vlastní vysvětlení pro věci, které uvidíme?“

Meadows se usmál.
„Bude vám povoleno mít své vlastní mystérium,“ řekl.
Autodrožka je dovezla k hotelu Perth v Norfolkské ulici a byli 

ihned poukázáni nahoru do pokoje, jejž si zemřelý najal, ale do-
sud neobýval. Jeho kufr, dosud ovázaný řemením a zamčený, stál 
na malé dřevěné stoličce, jeho svrchník visel na háčku za dveřmi; 
v jednom koutě pokoje byl naditý měkký vak, pevně ovázaný ře-
menem, a v něm, jak později nalezli, počasím ovetšelý nepromokavý 
plášť, dvě značně opotřebované vlněné pokrývky, pneumatický 
polštář a skládací stolice s plátěným sedadlem, nesoucí rovněž 
známky značného opotřebení. To bylo prvním, do čeho se pustili 
s prohlídkou.

Zámek kufru povolil při třetím klíči, jejž detektiv zkusil. Mimo 
trochy prádla a dvou obleků, z nichž jeden byl úplně novým a nesl 
přišitou značku obchodu v St. Paolo de Loanda, nebylo tu téměř 
ničeho, co by jim mohlo pomoci vrhnout trochu světla do věci. 
Nalezli obálku plnou papírů a rozložili je list vedle listu na postel. 
Barberton byl patrně velmi pečlivým mužem. Uschoval všechny své 
hotelové účty, napsav na jejich rub stručné, ale pichlavé poznámky 
o pohodlí a obsluze, které v hotelu užil, nebo spíše zakusil. Byl hotel 
v Lobuo plný hmyzu; jiný hotel v Mossamedes, o němž tu napsáno: 
„Krysy sežraly jen jednu botu. Hostinský nedal náhradu. Vzal jsem 
si tedy tři ručníky a povlak z polštáře.“

„Jeden ze Čtyř spravedlivých v zárodku,“ poznamenal Meadows 
suše.

Manfred se usmál.
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Na rubu jednoho účtu byly těsně napsané sloupce číslic: „12/6, 
13/15, 10/7, 17/12, asi 24“ atd. Při mnohých z těchto číslic stálo 
slůvko „asi“, a Manfred zpozoroval, že tato poznámka vyznačovala 
vždy vyšší čísla. U čísla 10/7 byla tlustá čára tužkou.

Mezi papíry bylo i několik jiných potvrzenek. V St. Paolo si koupil 
„pistoli automatickou, precizní“ a munici k ní. „Pistole, automatická, 
precizní“ nebyla v kufru.

„Našli jsme ji v jeho kapse,“ sdělil Meadows krátce. „Ten chlapík 
čekal nesnáze a měl k tomu plnou příčinu, je-li to pravda, že ho 
mučili v Mozamódes.“

„Mos-sam-odys,“ opravil Manfred chybnou výslovnost cizího jmé-
na. Bylo to u něho až mrzutou vlastností, že pocítil skutečné malé 
bodnutí pokaždé, když slyšel chybné vyslovení nějakého cizího jména.

Meadows četl jakýsi dopis, obraceje pomalu stránky.
„Toto je od jeho sestry… žije v Brightlingsea, a není v tom nic 

mimo snad toto:“ Četl část dopisu nahlas.

„… děkuji ti za ty knihy. Děti z nich budou mít radost. Bylo to 
ještě jako za starých dob, když jsi je psal – ale dovedu pochopit, 
jak ti to pomáhalo strávit čas. Pan Lee přišel k nám a ptal se, 
mám-li od tebe zprávy. Je to znamenitý člověk.“

Rukopis ukazoval písmo vzdělané ženy.
„Nepůsobil na mne jako člověk, který by psal knihy,“ řekl Mea-

dows a pokračoval ve své prohlídce.
Rozevřel před sebou důkladně potrhanou mapu – mapu Angoly. 

Byla kreslena v trochu malém měřítku, takže zahrnovala do svého 
rámce i kus Kalaharské pouště na jihu a na severu kroutivé závity 
Konga.

„Nikde vůbec žádné značky,“ řekl Meadows, když byl s mapou 
přistoupil k oknu a prohlédl ji pečlivěji u světla. „A to je, myslím, 
asi tak vše – ačli toto není něčím.“
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„Toto“ bylo zabaleno do kusu plátna a upevněno ke dnu a ke 
stranám kufru dvěma improvizovanými plátěnými popruhy. Mea-
dows zkusil vytáhnout to a hvízdl.

„Zlato!“ řekl. „Nic jiného nemůže být tak těžkého, jako je tohle.“
Konečně vyzdvihl balíček, rozvinul příkrov a hleděl v údivu na 

podivný předmět, jenž se objevil jejich zrakům. Byl to africký bete – 
nahá, sedící modla, hrubě vytvářená – postava domorodé ženy.

„Zlatá?“ řekl Manfred nedůvěřivě a zkoušel zdvihnout figurku 
palcem a ukazováčkem. Ale pak ji uchopil pevněji celou rukou 
a prohlížel objev důkladněji.

Nebylo pochybnosti, že to bylo zlato, a to velmi ryzí zlato. Nehet 
Manfordova palce vryl do spodku sošky hlubokou rýhu. Bylo vidět 
místa, kde nůž neumělého sochaře se smekl a zanechal své značky.

Meadows znal africké pobřeží dosti dobře. Bylť vykonal mnoho 
výletů do Afriky a stavil se cestou v mnohých přístavech.

„Neviděl jsem nikdy nic, co by vypadalo zrovna takhle,“ pozna-
menal, „a pak to jistě není novější práce – má to starý ráz. Když vidí-
te tohle –,“ ukazoval na jakousi fyzickou zvláštnost figurky, „můžete 
vsadit, že máte v rukou něco, co bylo uděláno přinejmenším před 
dvěma sty let, a nejspíše i dávno předtím. Domorodci v západní 
a střední Africe nenosili kupř. prsteny na prstech nohou od dob 
Césarových.“

Vážil modlu v ruce.
„Přibližně deset liber,“ řekl. „Jinými slovy, osm set liber šterlinků 

v ryzím zlatě.“
Prohlížel látku, do které byla modla zabalena, a vykřikl lehce.
„Podívejte se na to,“ řekl.
Napsána v růžku nesmazatelnou tužkou stála slova:
„Druhá police nahoře v levo, předsíň bohů, šestá.“
Náhle prolétla Manfredovou hlavou vzpomínka.
„Nedal byste tu figurku teď ihned přesně zvážit?“ žádal inspek-

tora. „Velmi rád bych znal její přesnou váhu.“
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„Proč?“ ptal se Meadows s údivem, tlače knoflík zvonítka.
Majitel hotelu sám, jenž věděl, že je tu konána policejní pro-

hlídka, uposlechl zvonění a na detektivovu žádost odkvapil dolů 
do kuchyně, odkud se za chvíli vrátil s váhami, které postavil na stůl. 
Byl patrně velmi zvědav, za jakým účelem byly žádány, ale inspektor 
Meadows ho nijak neuspokojil, stoje výmluvně u dveří, dokud jich 
hoteliér neopustil.

Figurka vzata zpod plátna, jímž ji byli zakryli po dobu hotelié ro-
vy přítomnosti, a vložena na mělkou misku vah.

„Deset liber sedm uncí!“ řekl Manfred s vítězoslavným zářením 
očí. „Myslil jsem si, že to je ta!“

„Ta – co?“ ptal se udivený Meadows.
„Podívejte se na tenhle seznam.“
Manfred vyhledal hotelový účet se sloupcem číslic na rubu 

a ukázal na číslici, jež byla označena černou čarou.
„10/7,“ řekl. „To je naše malá soška, a vysvětlení je zcela jasné. 

Barberton nalezl nějakou pokladnici plnou takovýchto figurek. Vzal 
si s sebou tu nejlehčí. Podívejte se na ty číslice. Barberton sošky 
vážil pérovou váhou, jednou z těch, které váží jen do 21 liber. Výše 
nad to mohl toliko hádat odhadem – proto napsal ‚asi 24, asi 22‘.“

Meadows hleděl na svého soudruha v bezvýrazné tuposti, ale 
Manfred tím nebyl oklamán. Detektivův bystrý mozek pracoval 
zimničně.

„Ne kvůli loupeži – kufr je nedotčen. Oni ani nepálili jeho nohou, 
aby našli figurku nebo tu pokladnici – dojista nevěděli ničeho o celé 
této věci. Bylo tak snadno oloupit ho – anebo, věděli-li o jeho zlaté 
modle, považovali to za příliš nepatrnou kořist, aby se tím zabývali.“

Rozhlížel se pomalu pokojem. Na římse krbu byl kus hnědého 
papíru složeného jako fidibus k zapálení dýmky.

Vzal jej, prohlédl z obou stran, a naleznuv papír prázdný, položil 
jej zpět tam, odkud jej vzal. Manfred jej vzal a v zamyšlení pro-
tahoval skrze své citlivé prsty.
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„První věc, kterou nutno učinit,“ řekl Meadows, vrhaje poslední 
pohled kolem po pokoji, „jest, vyhledat slečnu Leicesterovou.“

Manfred přikývl.
„Je to jednou z prvých věcí,“ řekl pomalu v zamyšlení. „Druhou 

ovšem jest nalézt Johnyho.“
„Johnyho?“ Meadows se podezřivě ušklíbl. „Kdo je to Johny?“ ptal 

se.
„Johny je mým soukromým mystériem,“ usmíval se George Man-

fred, „slíbil jste mi, že mi bude dovoleno, abych něco takového měl.“
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6  
Na Chesterském náměstí

Když přišla Mirabella Leicesterová na Chesterské náměstí, byly 
její city podivnou změtenicí údivu, zvědavosti a rozpaků. Rozpaky 
byly vyvolány neobyčejnou hovorností a rozplývavostí její družky, 
která zaujala náhle a bez nejmenšího oprávnění chování nejmilejší 
přítelkyně a staré známé od dětských let. Mirabella si myslila, že je 
děvče nejspíše asi herečkou, v kterémžto povolání náhlá a prudká 
přátelství nejsou ničím tak docela zvláštním. Divila se, proč teta Alma 
neučinila pokusu, aby přišla do Londýna. A divila se ještě více, že 
nevěděla o Almině přátelství s Newtonovými. Bylo pravda, že starší 
teta měla své tajnosti, ale přece nebylo příčiny, proč by se byla měla 
tak dokonale zdržet hovoru o rodině, s níž byla dosti blízce spřáte-
lena, aby ji požádala, by posloužili její neteři za ochránce ve městě.

Měla dosti času k přemýšlení, neboť Jana Newtonová žvatlala 
po celou dobu bez ustání a položila-li Mirabelle otázku, buď vůbec 
nečekala na odpověď, anebo byla otázka zodpověděna k Janině 
spokojenosti dříve, nežli byla položena.

Chesterské náměstí, tento důstojný kousek Belgravie, je velmi 
impozantním sídlištěm. Velký dům, do něhož byla Mirabella uvede-
na sluhou, měl ono vzezření přepychového pohodlí, jež by se bylo 
velmi líbilo povaze méně vnímavé pro pravou zjemnělost, nežli byla 
Mirabella Leicesterová.

Byla uvedena do veliké návštěvny, táhnoucí se od průčelí nazad 
domu. A nekončila ani tam, neboť veliký, chladný skleník, plný 
skvělých květin, táhl se ještě značný kus dále.

„Monty se dosud nevrátil z City,“ žvatlala Jana dále. „Má drahá. 
Je teď hrozně zaměstnán, s papíry a akciemi a podíly a takovými 
věcmi.“
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Mluvila jako by „papíry a akcie a podíly a takové věci“ byly úkazy, 
vešlé v jsoucno teprve včera či předevčírem jenom za tou příčinou, 
aby měl Monty Newton co dělat.

„Je nějaký run?“ ptala se Mirabella s úsměvem, a výraz zdál se 
působit Janě nesnáze.

„A – no – myslím, že jest,“ odpověděla v nesnázi. „Vy přece víte, 
co to znamená burza, že? Každý, kdo je s ní ve spojení, je boháčem 
nad všechny sny a pomyšlení lakomců. Peníze, které nadělají, jsou 
prostě strašny! A poskytují děvčatům strašně dobré časy – divadla, 
výlety, společnosti, šaty, perle. Monty by se ani chvilku nerozmýšlel 
dát šňůru perel děvčeti, které by se mu zalíbilo!“

Vpravdě kráčela Jana po půdě velmi nejisté. Její instrukce byly 
velmi stručné a účelné: „Jdi do Chesterských zahrad, učiň se její 
přítelkyní, a nezmiňuj se o tom, že znám Oberzohna.“ – Co bylo 
účelem přivedení Mirabelly Leicesterové do domu, co vůbec vězelo 
za tímhle tahem Montyho, o tom neměla Jana tušení. A tak hrála 
jen kvůli bezpečnosti, aby nedala dívce příležitosti k nepohodl-
ným otázkám, a ohledávala půdu ve všech směrech, a pro všech-
ny případy rozhazovala kolem sebe vnadidla a lákadla v podobě 
nadhozených zmínek o dobrých časech a ohromném bohatství, pro 
případ, že by toho bylo potřebí. Neboť Jana stejně jako mnohé její 
přítelkyně měla zdravý strach z nelibosti Montyho Newtona, jež 
obyčejně na se brala velmi určitý a ošklivý tvar.

Mirabella se tiše smála.
„Nevěděla jsem, že by makléři byli tak bohatí,“ řekla suše. „A mohu 

vás ujistit, že mnozí z nich dokonce nejsou.“
Pominula taktně Janinu nemotornost s perlami, které by Monty 

dal děvčeti, jež by se mu zalíbilo. Tou dobou již zařadila Janu do 
určité rubriky. Zvěděla něco o její vychovanosti, uhodla velmi dobře 
rozsah její inteligence a trochu se divila, že muž v postavení nezná-
mého pana Newtona nechal svoji sestru, aniž by jí dopřál dobrodiní 
trochu slušného vzdělání. Bylo to vše zajímavě podivným –
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„Pojďte nahoru do svého pokoje, má nejdražší,“ pobízela Jana. 
„Zařídili jsme pro vás dokonale roztomilý malý byteček, a já jsem 
jista, že se tam budete cítit dokonale doma. Je to v průčelí domu, 
a zvyknete si na vyvolávání mlékařů ráno při větrání, budete tam 
jistě mít zlaté časy.“

Když si Mirabella prohlédla pokoj, byla opravdu dokonale okouz-
lena. Splňoval úplně Janin neurčitý popis. Byl zde přepych a pohodlí 
nade všechny její představy a sny. Obdivovala se stříbrné posteli 
a tlustému modrému koberci, stěnám vyčalouněným hedvábím, 
skvělému, vybranému zařízení, a stála unesena u vchodu malé 
koupelny, lesklé stříbrem a sklem, s okny tak mile zastíněnými 
a mramorovými stěnami.

„Pošlu vám šálek čaje sem nahoru, drahoušku, viďte? Budete 
si chtít odpočinout po tom svém strašlivém dni v tom strašlivém 
obchodě, a divím se, jak dovedete snést Oberzohna, ač mi říkají, že 
je to zcela hodný člověk…“

Zdálo se, že touží, aby mohla odejít, a Mirabella měla nemenší 
touhu, aby už už byla sama.

„Přijďte dolů, kdy se vám bude líbit,“ řekla Jana při odchodu a se-
běhla dolů ze schodů, a přišla do síně včas, aby se setkala s panem 
Montym Newtonem, jenž právě podával svůj klobouk a rukavice 
lokaji.

„Nuže? Je tu?“
„Je tu, docela dobře,“ řekla Jana, jež necítila nejmenších rozpaků 

z přítomnosti lokajovy, „Monty, není trochu hloupá? Nedovedla by 
rozeznat kraví bučení od štěbotu husy. – Jaký to má všechno účel?“

Monty Newton si pečlivě česal vlas před zrcadlem nad stojanem 
na deštníky a hole.

„Co jaký má účel?“ ptal se, když sluha odešel, a šel nedbale do 
návštěvny před ní.

„Přivést ji sem – hraje úlohu v nějaké hře?“
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„Nebuď hloupá,“ řekl Monty bez rozčilení. Hodil sebou unaveně 
na nízký divan a stáhl si za sebe hedvábný polštář. „Netaž se mnoho 
zbytečně –,“ dodal. „Nepoplašila’s ji snad – či ano?“

„Náramně hezké od tebe!“ řekla rozhořčeně.
Byla jednou z těch žen, které dovedou mnohem snáze a bez-

pečněji a plynuleji hovořit, je-li v jejich okolí zrcadlo, a Jana upírala 
oči po celou dobu svého řečnění na vlastní obraz, točíc hlavu sem 
a tam, aby docílila lepší efekt, a nepohlédla ani jednou na Montyho, 
pokud sám neupoutal její pozornost.

„Poplašit! Vsadila bych co chceš, že ještě jakživa nebyla v tak hez-
kém domě! Kdo je to, Monty? Čím je? Strojní písařka či co? Nemohu 
jí nijak rozumět.“

„Je to skutečná dáma,“ řekl Monty urážlivě. „To je typ, jenž tobě 
bude vždy neznámou řečí.“

Jana nadzdvihla delikátně levé rameno.
„Nedělám se, jako bych byla dámou, a čím jsem, tím jsi mne udě-

lal ty,“ řekla a výčitka byla pronesena zcela mechanicky, beze vzru-
chu. Slyšel ji už častěji, nejen od Jany, ale od mnohých v podobném 
postavení. „Nemyslím, že je hezké předhazovat mi moji výchovu, 
pomyslím-li na peníze, které jsem ti vydělala.“

„A sobě samé!“ Zívl. „Pošli mi trochu čaje.“
„Mohl bys tu a tam přidat ‚prosím‘,“ řekla rozmrzele a Monty 

se jen usmál, bera do ruky večerní noviny. Nevěnoval jí už vůbec 
pozornosti, až zazvonila na zvonek se zlostným trhnutím; pak při-
nesen stříbrný podnos a byl postaven na stolek poblíž něho.

„Kam jdeš dnes večer?“
Jeho zájem o její konání byl něčím docela neobvyklým a Janě to 

bezděky zalichotilo.
„Víš to sám docela dobře, Monty, kam půjdu dnes večer!“ řekla 

s předhůzkou. „A slíbil jsi mi, že mne vezmeš s sebou. Myslím si, že 
bys vypadal obdivuhodně jako křižácký rytíř – jeden z nich – z těch 
starých rytířů v brnění a zbroji.“
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Přikývl – ale ne k její poznámce.
„Vím – vzpomínám, ovšem – ples umělců!“
Jeho překvapení bylo tak dobře líčeno, že jím byla opravdu 

oklamána.
„Představ si – tys zapomněl?“ zvolala. „Já půjdu jako Popelka – 

a Minnie Grayová půjde za pierrotku –“
„Minnie Grayová ať si jde, zač chce –,“ řekl Monty, srkaje svůj čaj. 

„Už jsem jí telefonoval, abych jí sdělil, že je schůzka odvolána. Půjde 
s tebou slečna Leicesterová!“

„Ale Monty –,“ protestovalo děvče.
„Ne ‚ale-montuj‘ mne!“ odsekl příkře. „Povídám ti! Jdi a podívej 

se na tu holku a namluv jí, žes dostala přebytečný lístek do plesu.“
„Ale její maska, Monty! Vždyť to děvče přece nemá žádnou mas-

ku. A Minnie –“
„Nech na pokoji Minnii, ano? Mirabella Leicesterová půjde dnes 

v noci na umělecký ples.“ Klepal na podnos před sebou, aby dodal 
důraz jednotlivým slovům. „Máš přebytečný lístek a prostě vůbec 
nemůžeš jít sama, protože já mám velmi důležitou a neodkladnou 
obchodní schůzku a tvoje přítelkyně tě nechala v kaši. Její kostým tu 
bude za chvíli – je to jasně zelené domino s jasně červenou kapucí.“

„Jak dokonalá šerednost!“ Jana na okamžik zapomněla na své 
zklamání nad touto příšerností. „Jasně zelená! Nikdo na světě nemá 
pleť, která by to snesla!“

Ale Monty jí vůbec nedbal.
„Vysvětlíš slečně Leicesterové, že kostým je od tvé dobré pří-

telkyně, která pro churavost anebo z nějaké jiné příčiny, která se 
ti lépe líbí, nemůže jít s tebou na ples, ač ti to slíbila. Ona se jistě 
chopí té příležitosti všemi desíti. Je to přec jedna ze senzací sezóny 
a lístky se prodávají za premium.“

Ptala se, co to znamená, a Monty jí to trpělivě vysvětlil.
„Možná, že bude chtít raději strávit večer sama v klidu – třeba 

z toho všeho má bolení hlavy,“ pokračoval pak. „Jestliže tomu bude 
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tak, můžeš jí vyložit, že dostanu sem do domu společnost na noc 
a že tu bude trochu důkladně hlučno. – Chtěla zvědět něco o mně?“

„Ne, nechtěla,“ odsekla Jana pohotově. „Nechtěla vůbec nic vědět 
o ničem. Nemohla jsem ji dostat k řeči. Je němá jako ústřice.“ –

Mirabella seděla u okna hledíc dolů na náměstí, když bylo za-
klepáno a Jana vešla.

„Mám pro vás nádhernou novinu,“ řekla jaře.
„Pro mne?“ ptala se Mirabella v údivu.
Jana proběhla pokojem, podávajíc, jak byla přesvědčena, obdivu-

hodně životné představení mladičké bytosti, překypující nevinnou 
radostí.

„Dostala jsem lístek na ples umělců na dnešní noc – prodávají 
je za – – nu, jsou hrozně drahé. – Nemáte vy ale opravdu hrozné 
štěstí?“

„Já?“ ptala se překvapená Mirabella. „Proč myslíte, že mám tak 
hrozné štěstí.“

Jana vstala s postele, na kterou usedla, a poodešla pohněvaně 
od ní.

„Přece půjdete dojista se mnou? Nepůjdete-li, nebudu vůbec 
moci jít. Lady Mary a já měly jsme jít spolu, a teď je churavá – ne-
může! Považte si!“

Mirabella otevřela oči trochu šířeji.
„Ale já přece nemohu. To je přece kostymní ples – není? Čítám 

o tom v novinách. A já jsem dnes opravdu strašlivě unavena.“
Jana špulila rty s roztomilou rozmrzelostí.
„Má drahá, lehnete-li si na hodinku, budete docela v pořádku. 

Mimo to – ani byste tu dnes nemohla tak brzy usnout, dnes v noci. 
Monty má jednu ze svých pánských společností a je to hrozně hlu-
čivá banda – ač jinak naprosto ctihodní lidé –,“ dodala kvapně.

Ubohá Jana měla dnes úlohu přesahující její obyčejný dosah.
„Šla bych velmi ráda,“ Mirabella si dokonce nepřála zkazit něko-

mu radost, „kdybych si mohla opatřit kostým.“
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„Já mám!“ odpověděla Jana radostně a vyběhla z pokoje.
Vrátila se velmi brzy a hodila domino na postel.
„Není to příliš hezké na pohled, ale má to tu velikou výhodu, že 

pod tím můžete mít vlastně cokoliv.“
„V kolik hodin ples začíná?“ Mirabella, zkoumajíc své nitro, shle-

dala, že nemá nikterak nechuti jít na tento ples. Byla velmi lidskou, 
a skvělý kostymní ples bude novým zážitkem.

„V deset hodin,“ řekla Jana. „Můžeme povečeřet, nežli Montyho 
přátelé přijdou. Chtěla byste ráda vidět Montyho, viďte že ano? Je 
dole – takový gentleman, drahoušku!“

Mirabella by se byla s chutí dala do smíchu.
Chvíli poté byla představena znamenitému a obávanému Mon-

tymu, a jeho hladké a volné chování zdálo se jí skutečnou úlevou po 
křečovité, trhavě vedené námaze Janině, aby byla pokud jen možno 
milou a zábavnou. Monty viděl větší část celého světa a dovedl 
hovořit zábavně o všem, co viděl. Mirabelle se skoro líbil, ačkoliv 
si myslila, že je v něm cosi šaškovitě hejskovitého. A nemrzelo ji 
nikterak, když zvěděla, že ačkoliv čeká na večer přátele, nečeká 
jejich příchod dříve, nežli bude ona s Janou už pryč.

Večeře ji uvedla v pevnější náladu. Monty byl uhlazeným mužem 
světa, zdvořilý až k mezím honosnosti. Nepronesl ani nenaznačil 
toho nejmenšího, co by se jí bylo mohlo jakýmkoliv způsobem 
dotknout nebo ji zarazit. – Byli uprostřed večeře, když bylo z uli-
ce slyšet volání roznašeče novin. Oknem jídelny viděla Mirabella 
lokaje jdoucího dolů po schodech, aby koupil noviny. Pohlédl na 
titulní list a vracel se pak pomalu po schodech, ponořuje se ve 
čtení listu. – Za chvíli potom přišel do jídelny a patrně dal svému 
pánovi nějaké znamení, neboť Monty okamžitě vyšel do chodby 
a Mirabella slyšela hovořící hlasy. Jana upadla v patrnou nevolnost.

„Divím se, oč jde –,“ poznamenala Jana trochu pohněvaně. „Jsou 
to velmi ošklivé způsoby, opustit dámy uprostřed večeře.“
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Ale v tu chvíli se Monty vracel. Bylo to jen zdáním Mirabelliny 
představivosti, anebo opravdu náhle zbledl? Jana to viděla a její 
obočí se svraštilo. Ale byla příliš moudrou, aby učinila zmínku 
o jeho změněném vzezření.

Pan Newton zaujal znovu své místo s krátkou omluvou a nalil 
si sklenku šampaňského. Jenom na jedinou vteřinu se jeho ruka 
zachvěla, a pak, usmáv se, byl opět úplně ve své míře.

„Co se stalo, Monty?“
„Stalo? Nic!“ řekl krátce a ujal se rozmluvy opět na místě, kde ji 

přerušil, aby vyšel za lokajem.
„Nejde snad zase o toho starého hada, či ano?“ ptala se Jana se 

zachvěním. „Bože! Jak mi to jde na nervy! Nejdu ani jednou do po-
stele, aniž bych se nepodívala pod ni a nevytřepala všechno ložní 
prádlo rub na rub! Měli ho chytit už před měsíci a nenechat ho 
řádit – ale naše policie –“

Ale tu zachytila Montyho pohled – chladný, hrozivý, zlý ‒ a osta-
tek řeči odumřel na rtech.

Mirabella šla nahoru do svého pokoje, aby se oblékla, a Jana 
chtěla jít za ní, ale Monty jí pokynul.

„Ty trochu příliš mnoho žvaníš, Jano,“ řekl, o mnoho mírněji, 
nežli se bála. „Had není věcí, o které by lidé rádi mluvili při ve-
čeři – nezdá se ti? – A dej teď pozor!“ Vyšel do chodby a rozhlédl 
se vpravo i vlevo, pak se vrátil a zavřel dveře. „Drž to děvče těsně 
u sebe, rozumíš?“

„Kdo bude tančit se mnou?“ ptala se rozmrzele. „Mně se zdá, že 
budu mít proklatě veselou noc!“

„Bude tam Benton, aby si tě všímal, a jeden ze ‚Staré gardy‘.“
Uviděl ulekaný pohled v její tváři a zachichtl se.
„Copak ti je, ty blázínku?“ ptal se s dobromyslnou veselostí. 

„Bude tančit s tou dívkou –“
„Chtěla bych, aby tam ti chlapi nebyli,“ řekla nevolně, ale Monty 

pokračoval, jako by ji neslyšel:
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„Já přijdu o půl dvanácté. Bude nejlépe, setkáš-li se se mnou 
v tu dobu poblíže vchodu do amerického baru. Moje společnost se 
nedostavila, rozumíš? Vrátíš se sem do domu o půlnoci.“

„Tak brzy?“ řekla zklamaně. „Vždyť to přece neskončí, až –“
„Budeš zde zpět o půlnoci,“ řekl klidně. „Půjdeš do jejího pokoje 

a odstraníš vše, co by snad byla nechala tady. Rozumíš? Nic tu nesmí 
zůstat!“

„Ale až se vrátí –“
„Nevrátí se!“ řekl Monty Newton a Janina krev tuhla v žilách.
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7  
„Mravní nátlak“

„Je tu nějaký muž a chce s vámi mluvit, pane!“
Bylo čtvrt na deset, děvčata před deseti minutami odešla, 

a Monty Newton usadil se pohodlně, aby strávil hodiny, nežli se 
mu bude obléci. – Odložil karty, s kterými si pohrával.

„Muž – chce mne vidět? Kdo je to, Frede?“
„Nevím. Neviděl jsem ho nikdy dosud. Připadá mi jako čmuchal.“
„Detektiv!“ Montyho obočí se zdvihlo, ale ne v záchvěvu. Setkal 

se s mnoha detektivy v příběhu své pestré kariéry a ztratil už dávno 
všechnu hrůzu před nimi.

„Ukaž mu sem,“ řekl s pokývnutím hlavy.
Štíhlý muž ve večerním úboru, jenž tiše vešel do pokoje, byl 

Montymu cizincem. Znal většinu vynikajících postav ze světa ob-
jevů zločinu. A přece se mu jeho tvář zdála jaksi známou.

„Kapitán Newton?“ ptal se cizinec.
„Jmenuji se tak.“ Newton povstal s úsměvem.
Návštěvník se pomalu obrátil směrem ke dveřím, skrze něž lokaj 

zmizel.
„Naslouchají vaši sluhové pokaždé u klíční dírky?“ zeptal se 

cizinec klidným, odměřeným tónem, a Newtonova tvář zrudla do 
temna.

Dvěma skoky byl u dveří a rozevřel je zrovna včas, aby uzřel paty 
sluhy mizícího za rohem.

„Sem, vy!“ zahřměl volaje muže zpět, s temným mrakem v líci. 
„Chcete-li něco vědět, přijďte dovnitř a zeptejte se,“ hřímal. „Chytnu-li 
vás ještě jednou, jak nasloucháte u mých dveří, zabiji vás!“

Muž zamumlal cosi na omluvu a chvatně odešel.
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„Jak jste to věděl?“ bručel Newton, vrátiv se do pokoje a za-
klapnuv za sebou dveře.

„Mám svůj instinkt pro špionáži,“ řekl cizinec, a pokračoval bez 
odmlčky. „Přišel jsem pro slečnu Mirabellu Leicesterovou.“

Newtonovy oči se zúžily.
„Oh, přišel jste – přišel opravdu?“ řekl jemně. „Slečna Leicesterová 

není v domě. Odešla zrovna před čtvrt hodinou.“
„Neviděl jsem jí vycházet z domu.“
„Nikoli – odešla opravdu zadním vchodem. Moje – eh!“ – Byl by 

málem řekl „sestra“ ale rozmyslil si to. „Moje mladá přítelkyně –“
„Řekněme třebas Jana Smithová,“ řekl cizinec. „Nuže?“
Newtonova líc ztemněla. Přicházel rychle k bodu, kdy jeho 

chladnokrevnost, tvořící devět desetin jeho mravní síly, byla v ne-
bezpečí, že ho opustí.

„Kdo jste vůbec?“ optal se.
Cizinec si navlhčil rty špičkou jazyka, což u něho bylo z jakéhosi 

nevysvětlitelného důvodu skutečně rozčilujícím zvykem.
„Moje jméno je Leon Gonsalez,“ řekl prostě.
Bezděky Monty ustoupil o krok.
Ovšem! Teď si vzpomínal! A barva mizela z jeho lící, nechávajíc 

jim pouze ošklivě šedivou bledost. – S námahou se donutil k úsměvu.
„Jeden ze strašlivých Čtyř spravedlivých? Jací jste to prapodivní 

ptáci!“ řekl. „Vzpomínám si, před patnácti lety, že jsem byl na smrt 
polekán pouhou zmínkou o vašem jméně. Přicházeli jste trestat, 
kde zákon zklamal – eh?“

„To musíte ponechat ve svých vzpomínkách,“ řekl Leon mírně. 
„Pro tento okamžik nejsem v náladě pro líčení svého životopisu.“

Ale Newtona nebylo lze snadno umlčet.
„Znám jednoho muže,“ mluvil pomalu, s klidnou prudkostí, 

„který vám jednoho dne způsobí důkladnou dávku mrzutostí, pane 
Leone Gonsalezi! Muže, jenž na vás nikdy nezapomíná ve svých 
modlitbách. Nepovím vám jeho jméno –“
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„Bylo by to zbytečno. Máte na mysli obdivuhodného dr. Erika 
Oberzohna. Zabil jsem jeho bratra, že? Ano, a mám za to, že jsem 
udělal velmi dobře. Byl to muž s oxycephalickou – ostrolebou – 
hlavou a podivně prognatickou čelistí. Velmi zajímavý případ. Byl 
bych býval hrozně rád, kdybych ho byl mohl řádně změřit – ale měl 
jsem trochu nakvap.“

Mluvil, jako by se chtěl skorem omlouvat za svůj tehdejší kvap.
„Ale uchylujeme se od svého předmětu, pane Newtone. Pravíte, 

že ta mladá dáma opustila váš dům zadním vchodem, a chtěl jste 
právě naznačit, že odešla v průvodu či pod ochranou slečny – ne-
vím, jak jí teď říkáte. Proč odešla zadním vchodem?“

Leon Gonsalez měl něco více nežli pud pro špionáž – měl pu-
dový smysl pro pravdu a věděl dvě věci přesně: předně, že Newton 
nelhal, když řekl, že dívka opustila dům; a za druhé, že tu byl jistě 
velmi dobrý, byť ne nutně ponurý důvod pro její pokradmý odchod.

„Kam šla?“
„Domů,“ řekl Monty Newton lakonicky. „Kam jinam měla jít?“
„Přišla na večeři… s úmyslem zůstat tu přes noc.“
„Podívejte se, Gonsalezi,“ přerušil jej Monty Newton divoce. „Vy 

a vaše banda byli jste podivuhodnými lidmi před dvaceti lety; ale 
od té doby přihodilo se ve světě velmi mnoho věcí, a my se dnes 
už nechvějeme při jméně Tří spravedlivých. Já nejsem malé dítě – 
chápete to? A vy nejste zblízka tak hrozně strašným. Chcete-li si 
stěžovat na policii –“

„Meadows čeká venku. Přemluvil jsem jej, aby mne nechal na-
vštívit vás napřed,“ řekl Leon a Newton sebou trhl.

„Venku?“ řekl nedůvěřivě.
Dvěma kroky byl u okna a odsunul okenici. Na druhé straně 

ulice stál muž na kraji chodníku, prohlížeje napjatě kanál. Poznal 
ho naráz.

„Dobře – přiveďte ho sem.“
„Kam šla ta mladá dáma? – To je vše, co si přeji zvědět.“
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„Šla domů, povídám vám.“
Leon šel k oknu a pokynul Meadowsovi. A pak Meadows vešel 

do domu a promluvil několik tichých slov s Gonsalezem u vchodu. 
Vešel do pokoje a byl pozdraven upjatým pokynem od pána domu.

„Co je to za nápad, Meadowsi – poslat mi sem tohohle ptáka, aby 
mne vyslýchal?“

„Ten pták přišel z vlastního nápadu,“ řekl Meadows chladně, 
„myslíte-li totiž pana Leona Gonsaleze. Nemám práva překážet 
komukoliv na světě, aby vás vyslýchal. – Kde je ta mladá dáma?“

„Řekl jsem už, že šla domů. Nevěříte-li mi, prohledejte si dům – 
oba třebas.“

Nelhal, Leon to viděl určitě. Obrátil se k detektivovi.
„Já pro svou osobu nemám přání znepokojovat déle tohoto 

gentlemana,“ řekl.
Vycházel z pokoje a cestou řekl přes rameno:
„Ten had je už opět při práci, Newtone.“
„O jakém hadu mluvíte?“
„Zabil muže dnes večer na temžském nábřeží. Doufám však, že 

to nijak nepokazí večer slečny Lizy Marthonovy.“
Meadows, jenž hleděl pozorně na Montyho, viděl, jak změnil 

barvu.
„Nevím, o čem mluvíte,“ řekl Monty hlasitě.
„Smluvil jste s Lizou, že sebere dnes Barbertona a přivede ho 

k řeči. A teď tu je, ubohé děvče, navlečena a našňořena v plné zbroji, 
a nemá nežli mrtvého muže – jenom zavražděného muže.“ Obrátil 
se náhle a jeho hlas zněl tvrdě. „To je velmi dobré slovo, viďte, 
Newtone, vražda?“

„Nevím ničeho o té věci.“
Newtonova ruka sáhla po zvonku.
„My nalezneme svou cestu sami!“ řekl Leon.
Zavřel za sebou dveře – a pak bylo slyšet zapadnutí dveří u domu. 

Monty došel k oknu příliš pozdě, aby viděl své nevítané hosty od-
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cházet, a vyšel nahoru do svého pokoje, aby se převlékl více než 
trochu zmaten a vzrušen ve své chladnokrevné mysli.

Lokaj naň zavolal ze síně:
„Pane – lituji té příhody – ale já myslil, že to je čmuchal – –“
„Myslíte trochu příliš, Frede,“ – Newton vrhl tato slova dolů ke 

svému sluhovi s vrčivým zaštěknutím. „Jděte na své místo a to je 
sluhovská předsíň. Zazvoním, až vás budu potřebovat.“

Pokračoval ve svém výstupu na schody a lokaj se obrátil zamra-
čeně k odchodu.

Monty otevřel dveře svého pokoje, rozsvítil světlo, zavřel dveře 
a byl v polou cesty k toaletnímu stolu, když se kolem jeho hrdla 
sevřela ruka tvrdě jako ocel a Monty byl náhle stržen nazad na 
podlahu a hleděl v nevýzpytnou tvář Gonsalezovu.

„Vykřikněte a jste mrtev!“ pošeptal mu Leon.
Newton ležel tiše.
„Zahraji vám za tohle,“ zakoktal.
Leon potřásl hlavou.
„Myslím, že nikoli – ačli zahráním myslíte stížnost na policii. 

Byl jste už trochu příliš dlouho pod mými bdělými zraky, kapitáne 
Monty Newtone, a budete asi trochu udiven, zvíte-li, že jsem byl už 
několikráte hostem ve vašem domě. Je malá pokladna zazděna ve 
zdi tam za tou záclonou –,“ pokynul hlavou ke koutu pokoje, „a vás 
asi překvapí, že jsem ji měl otevřenou a ofotografoval si veškeré 
dokumenty, které jsou v ní uzavřeny.“

Viděl strach v očích svého zajatce, když navlékl a zaklapl pár alumi-
niových pout podivného tvaru kolem jeho zápěstí. Sotva se viditelně 
namáhaje, zdvihl jej Leon, ač byl těžký muž, a hodil jej na postel. Pak 
zamkl dveře, vrátil se, usedl na postel a nejdříve spoutal Montyho kot-
níky šátkem a pak počal pohodlně a pomalu zouvat střevíce své oběti.

„Co chcete dělat?“ ptal se Monty v poplašené hrůze.
„Chci nalézt, kam byla slečna Mirabella Leicesterová odvedena,“ 

řekl Gonsalez, jenž zatím už zul jeden střevíc, a stáhnuv hedvábnou 
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ponožku, prohlížel kriticky mužovu bosou nohu. „Obyčejné a přísně 
zákonité metody dotazu stojí čas a nakonec zklamou – a na neštěstí 
pro vás nemohu mařit a tratit čas – ani minutu.“

„Povídám vám, že šla domů!“
Leon neodpověděl. Vytáhl zásuvku stolu, chvilku hledal a nalezl, 

co hledal: tenký hedvábný šátek na krk. Přes Montyho zápas a jeho 
kroucení a hrozby uvázal jej Montymu kol úst.

„V Mossamodes –,“ vykládal Leon pokojně, „– a vyslovíte-li to 
slovo kdy před mým přítelem Georgem Manfredem, dejte pozor, 
abyste to vyslovil správně podle mne; on je trochu nedůtklivým 
na tyhle věci – v Mossamodes několik vašich přátel chytilo muže 
jménem Barbertona, kterého potom tady zavraždili a pokoušeli se 
přimět ho k řeči tím, že mu pálili šlapadla. Barberton byl hrdinou. 
A já se chci podívat, jakým hrdinou jste vy.“

„Pro Boha, nedělejte toho!“ ozval se Newtonův dušený hlas.
Gonsalez držel v ruce ploché kovové pouzdro, které vyndal 

z kapsy, a zajatec naň hleděl upoután, jak sejmul víčko a křísl 
doutníkovým zapalovačem těsně u jeho černého povrchu. Modrý 
plamen vyskočil a zaplápolal v průvanu.

„Policie je velmi znamenitým zřízením,“ řekl Leon stále týmž 
pokojným způsobem. Vzal ze stolu stříbrnou lžíci k obouvání střeví-
ců a ohříval ji klidně v plameni svého ohřivadla, drže hák v hed-
vábném kapesníku. „Ale na neštěstí, kde máte co činit s násilnými 
zločinci, mravní nátlak a jemné zacházení nevyvolají v srdci vašeho 
protivníka nic palčivějšího nežli pocit pobaveného a posměšného 
pohrdání. Angličané, kteří si udělali ze zákona skutečnou modlu, 
vzdali se zavírání thugů3 a určili jim řádný výprask. Zbylo teď už 
jen velmi málo thugů. Když přišli do Londýna ruští pistolníci, úřad 

3  Thugové (čti -thag-), původně východoindická sekta ctitelů krvavé Kali, 
pak spiklenců proti Angličanům a konečně vražedné bandy škrtičů, odpravují-
cích své oběti uškrcením. – Užíváno pro všechny řemeslné zákeřné vrahy. Pozn. 
překl.



– 62 –

udělal jedinou rozumnou věc – zadržel policii a povolal dělostřel-
ce – hořící jedinou touhou: pobít pistolníky za každou cenu. Násilí 
bojí se násilí. Pistolář žije v hrůze před pistolí. – Mimochodem 
myslím, že je Stará garda zpět v plném počtu, že?“

Když Leon spustil tímto tónem, dovedl vytrvat celé hodiny.
„Nevím, co myslíte,“ mumlal Monty.
„Nechcete.“ Vetřelec zdvihl očerněnou a kouřící lžíci a přiblížil ji 

tak blízko ke své tváři, jak se odvážil.
„Ano, myslím, že to stačí,“ řekl, jda pomalu k posteli.
Monty vytáhl nohy k tělu v předtuše bolesti, ale dlouhá ruka 

chopila jeho kotník a natáhla mu nohy železnou silou.
„Šli na ples umělců!“ I skrze šátek zněl Montyho hlas chraptivě.
„Ples umělců?“ Gonsalez naň hleděl a pak odhodil lžíci na ohniště 

a odstranil šátek. „Proč šli na ples umělců?“
„Chtěl jsem je mít dnes v noci z cesty.“
„Bude snad – Oberzohn na plese umělců?“
„Oberzohn!“ Mužův smích hraničil na hysteričnost.
„Či Gurther?“
Tentokráte se Monty nezasmál.
„Nevím, koho míníte,“ řekl.
„O tom si promluvíme později,“ odvětil Leon lehce, tahaje za uzel 

šátku, jímž byly spoutány Newtonovy nohy. „Můžete teď vstát. Kdy 
je čekáte zpět?“

„Nevím. Říkal jsem Janě, aby nechvátala, protože jsem se tu měl 
dnes s někým setkat.“

To znělo pravděpodobně. Leon věděl, že ples umělců je kostymní 
ples, a v tom byl jakýsi důvod pro odchod zadním vchodem místo 
lidnatou ulicí. Jako by četl jeho myšlenky, Newton řekl:

„Byl to nápad slečny Leicesterové, aby šli zadem. Byla trochu 
ostýchavá… Měla na sobě domino.“

„Barvy?“
„Zelené, s červenou kápí.“
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„Trochu velmi zvláštní a nápadné. Bylo toto důvodem?“
„Nevíra, jaký byl důvod,“ bručel Newton, sedě na kraji postele 

a navlékaje si ponožku. „Ale vím toto, Gonsalezi,“ řekl s náhlým vý-
buchem vzteku, jenž byl na polovic strachem: „Že vás bude hezky 
mrzet, že jste mi tohle provedl.“

Leon šel ke dveřím, otočil klíčem a otevřel.
„Doufám jen, že nebudete nucen litovat, že jsem vás nezabil,“ 

řekl a odešel.
Monty Newton čekal, až uzřel ze svého okna Leonovu štíhlou 

postavu kráčet po chodníku a mizet za rohem, a kvapil dolů 
s jedním střevícem obutým a druhým dole, aby zavolal telefonem 
New Cross 93.
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8  
Oberzohnův dům

V trojúhelníku, jehož dvě strany byly tvořeny železničními viadukty 
dvou spojujících se tratí a třetí strana temnými a línými vodami 
Velkého surreyského průplavu, stály ponuré zříceniny velikého 
skladiště, kde bylo kdysi uloženo zboží firmy Oberzohn & Smitts. 
Zeppelin při svém přeletu shodil zápalnou bombu jen tak namát-
kou nazdařbůh a vyrazil ošklivou díru do střechy skladiště. Požár, 
jenž následoval, nechal železné rámy oken zkrouceny a roztrhány. 
Střecha zůstala jakýmsi zázrakem nedotčena mimo zčernalé okraje 
díry, skrze niž plameny vyrazily do výše dobrých sta stop.

Skladiště bylo v jedné rovině s vlečnou dráhou průplavu. 
Třístěžňové lodi tu přistávaly, aby vyložily balíky kaučuku, pal-
mových ořechů, i třaskavin, a byly opět naloženy manšesterskými 
látkami a spoustami beden v Birminghamu vyrobených tretek 
a ozdob z mosazi a laku.

Mr. Oberzohn vždy nakládal své lihoviny v Hamburku, neboť 
Germanie je vlastí syntetických výrobků.

Ve středu trojúhelníku byla vila z rudých cihel, ještě méně hezká 
na pohled nežli skladiště, neboť se jí úplně nedostávalo té nevypsa-
telné velkoleposti, spojující tragédii s patosem a vždy se pojící ke 
spáleným budovám, byť byly ve svém květu sebeošklivějšími.

Vila byla postavena podle plánu chovaného panem Oberzohnem, 
a byla přesnou kopií domu ve Švédsku, kde se tento pán narodil. 
Měla vysoké vidlicovité vršky a mnoho podivných a nečekaných 
koutů. Střecha byla kryta šedivými taškami. V podivně vypadají-
cích vratech byty skleněné tabule a železné ozdoby ve tvaru jeřábů 
a psů vroubily nízkou cestičku skrze vlhké kopřivy a býlí, tvořící 
zahradu vily.
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Tam bydlel o samotě, a přece ne o samotě, neboť dva muži byd-
leli v domě s ním a byla tu i tlustá švédská kuchařka a velmi prostá 
dánská služka, děvče prázdné tváře, která pracovala od východu 
slunce neúnavně a bez oddechu až do půlnoci, beze stesku, a která 
zřídka promluvila a nikdy se neusmála. Oba muži byli kdesi upro-
střed třicátých let. Bydlili v pokojích, zabírajících dvě věže, pojící 
se k domu po obou jeho stranách, a měli spolu pramálo společných 
zájmů. Někdy spolu hrávali karty starou a zamaštěnou, skorem 
neznatelnou hrou, ale ani jeden, ani druhý nepromluvili více nežli 
nutnost žádala. Byli to hubení muži vyschlých lící s jistou fyziogno-
mickou vzájemnou podobností. Oba měli tenké, rovné rty. Oba měli 
kulaté strnulé tmavé oči, plné jasné, ale děsivé zvědavosti.

„Vypadají,“ sděloval Leon Gonsalez po výpravě, kdy se vydal, aby 
prozkoumal tuto půdu, „jako by se právě dívali na porážení prasat 
a měli z každé podrobnosti náramnou radost. Jeden se jmenuje Ivan 
Pfeiffer, druhý Sven Gurther. Oba unikli v Německu vězení, anebo 
spíše popravčí sekeře. Oba dva byli usvědčeni a odsouzeni. Jsou to 
úplně typičtí, v Německu vycvičení zločinci – nelítostní jako vlci. 
Odlidštěni do poslední možnosti.“

„Trojka“, jako obyčejně, uvedla v činnost celý aparát zákona 
a shledala, jako obyčejně, že jsou ruce policie svázány. Jenom 
zneužitím zákona bylo možno oba muže vypovědět a vyvézt, a zá-
kona se velmi těžko úředně zneužívá. Podle všeho zevního zdání 
nepřestupovali zákon naprosto v ničem. Jakási žena – nikterak to 
žádoucí anglická občanka – podala stížnost na jednoho z nich. Bylo 
provedeno vyšetřování, ale nebylo podáno skutečných důkazů. A již 
sám charakter žalobkyně vylučoval usvědčení a věc byla puštěna – 
policií.

Ale někdo jiný hýbal se čileji.
Jednoho jitra, právě před rozedněním, policista konající službu 

na vlečné cestě, uslyšel zuřivé vrčení a ohlížel se po psu. Místo psa 
nalezl však nahoře na jedné z úzkých cest, vedoucích ke břehu, 
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muže. Byl přivázán k silnému trámovému zábradlí a jeho záda 
ukazovala vážné stopy biče. Někdo ho v noci zadržel, když se po-
tuloval po břehu, hledaje zábavu, svázal a důkladně spráskal bičem. 
Dvacet pět ran. A znalec usoudil, že bylo užito úřední „devítiocasé 
kočky“.

Scotland Yard, zvědav, podezřivý, vyhledal „Tři spravedlivé“. Měli 
tak důkazná alibi, že nebylo možno jimi hnout. Sven Gurther vyšel 
nepomstěn – ale nevycházel vícekráte na vlečnou dráhu.

V tomto Oberzohnově domě byly prostory, kam nepřicházel nikdo 
nežli dr. Oberzohn sám. Dánská služka stěžovala si kuchařce, že když 
šla kolem dveří jednoho z těchto pokojů, právě když dr. Oberzohn 
z nich vycházel, vyrazil odtamtud závan teplého, zkaženého vzduchu, 
a že ji to pak celou hodinu nutilo ke kašli. Byl tu jiný pokoj, v němž 
doktor čas od času umístil divnou směs přístrojů. Vulkanizační pří-
stroje, elektrické přístroje (starší a opotřebovanější, nežli spatřila 
Mirabella za svého krátkého pobytu v City Road), stroj na výrobu 
tekutého vzduchu, ne zrovna nejmodernější, ale velmi výkonný.

A přece dr. Oberzohn nebyl doktorem v lékařském smyslu 
slova. Nebyl ani doktorem chemie. Jeho doktorát byl doktorátem 
písemnictví a zákona. Jeho experimenty byly pouhými koníčky – 
koníčky, jimiž se zabýval od svého dětství.

Byl vyrušen – vyrušení se dostavilo ve způsobě volání telefonem. 
Naslouchal, huče odpovědi.

„Tak!“ řekl nakonec a promluvil několik slov v podivné angličtině.
Odsunuv stranou knihu, v níž četl, a kulhal ve svých plyšových 

střevících přes pokoj a smáčkl dvakráte knoflík zvonítka vedle krbu. 
Po chvíli vešel neslyšně Gurther a stanul čekaje.

Byl špinavý, neholen. Hrotitá brada a krátký horní ret byly mod-
ry. Trojúhelný kus košile, viditelný ve výstřihu jeho vesty byl špi-
navý a na okrajích téměř černý. Stál v pozoru, usmívaje se prázdně, 
s očima upřenýma na bod nad doktorovou hlavou.

Doktor Oberzohn zdvihl oči od knihy.
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„Přeji si, abyste byl dnes gentlemanem po způsobu členů dobrých 
klubů,“ řekl Oberzohn. Promluvil oním tvrdým severoněmeckým 
jazykem, jejž si Švéd tak rychle osvojí.

„Ja, Herr Doktor!“
A muž zmizel neslyšně z pokoje.
Doktor Oberzohn z nějakého důvodu nenáviděl Němce. A stejně 

je doopravdy nenáviděli Gurther a Pfeiffer, jenž byl původem polský 
Rus. Gurther nenáviděl Němce, protože provedli útok na malou věz-
nici v Altstadtu, aby ho zabili, když psi našli tělo paní Seidlitzové. 
Byl by tehdy přišel o život, kdyby nebylo zelené policie, která čila 
komunistické povstání, rozehnala dav a poslala Gurthera pod do-
hlídkou po silnici do nejbližšího velkého města. Oba provázející 
policisté zmizeli a nebyli více spatřeni – Gurther se tajuplně objevil 
v Anglii dvě léta po tom. Nebylo důkazů ani, že byl Gurtherem. Ale 
Leon to věděl, Manfred to věděl, Poiccart to věděl.

Byla jiná možnost mimo spráskání bičem.
„Bylo by velmi prostou věcí podržet mu hlavu pod vodou, až se 

utopí,“ mínil Leon.
Prodebatovali tuto otázku a rozhodli se proti utopení ne pro ně-

jaké mravní nebo sentimentální důvody – jenom z důvodů radnosti 
a účelnosti. Gurther dostal svůj výprask a nikdy nezvěděl, jak blízko 
byl černé, mastné vodě kanálu.

Doktor Oberzohn vzal opět svoji knihu – poutavou knihu, jed nající 
nádherně o lidské duši a o nesmrtelnosti, věčnosti a čase. Byl právě 
pohroužen do rozboru věčnosti, když se Gurther vrátil oblečen jako 
„gentleman po klubovním způsobu“. Jeho kabát padl mu dokonale. 
Košile i vesta měly dokonale přesný střih. Sněhobílá košile, prýmkem 
vroubené kalhoty, motýlková vázanka, límec s hroty…

„To je dobře!“ Doktor Oberzohn přehlédl zvolna celou postavu 
Gurtherovu. „Ale knoflíky by měly býti perle – ne email. A hodinkový 
řetěz není moderní – a nenosí se. Mravy klubovního gentlemana 
nedovolují viditelných šperků. A pak myslím knírek –“
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„Ja, Herr Doktor!“
Gurther, jenž býval kdysi hercem, zmizel opět. Když se vrátil, byly 

emailové knoflíky odstraněny a na jejich místo posazeny knoflíky 
s perlemi a přes vestu nebylo zlatého řetězu. A na jeho horním rtu 
vypučel malý hnědý knírek, tak přirozený, že ani Oberzohn, ač jej 
prohlédl z těsné blízkosti, nemohl na něm nalézt vady. Doktor vyn-
dal z kapsy schránku a z té tři šustivé bankovky.

„Vaše ruce, prosím?“
Gurther pokročil tři kroky k doktorovi, stanul, srazil podpadky 

a natáhl ruce k doktorovi k prohlídce.
„Dobře! – Znáte Gonsaleze? Bude na plese umělců. Nemá kostý-

mu. Je to ten muž, který vás spráskal.“
„Je to ten muž, který mne spráskal,“ opakoval Gurther bez rozo-

hnění.
Byla chvilička mlčení a dr. Oberzohn špulil rty.
„A udělal také, co jej znamená znamením hanebného vraha…. 

Myslím… – ano, myslím, můj drahý Gurthere… bude tam také děvče, 
ale budou tam lidé mé policie, aby obstarali tyto věci. Benton vám 
dá pokyny. Pro vás – jenom Gonsalez.“

Gurther se toporně uklonil.
„Prosil jsem za tento rozkaz,“ řekl a uklonil se opět a odešel. 

Později slyšel dr. Oberzohn bzukot malého auta, houpajícího se 
a poskakujícího po hrbolatém trávníku k ulici. Pohroužil se opět 
do své knihy. Ta záhada věčnosti byla opravdu nesmírně zajímavou.

* * *

Ples umělců v Korinthském sále byl jednou z velkých událostí sezó-
ny a lístky, vydávané výlučně jenom členům tří klubů, byly horlivě 
hledány lidmi vysoké společnosti, kteří nemohli být ani vzdáleně 
uváděni ve spojení s jiným uměním nežli s uměním žít.
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Když Mirabella Leicesterová vstoupila do naplněného sálu, 
rozhlížela se udivena. Balkony, ovroubené tlumenými lampičkami 
a napolo ukryté v květinách, byly proměněny v lože. Stropní střecha 
byla potažena modrou a zlatou tkaninou. Na jednom konci veliké-
ho sálu byl skutečný růžový hájek, za kterým hrála jedna z obou 
kapel. Masky všech myslitelných nápadů houpaly se rytmicky po 
vyleštěné podlaze. Pro blazeované bylo málo rozdílu mezi indiány, 
pieroty a rytíři, které bylo vidět zde, a těmi, které už viděli stokráte 
na stu jiných podlah.

A zatímco se dívka takto dívala v údivu a nadšení, zapomínajíc 
na všechny své mrzutosti, vyšli ze stínu balkonu dva muži – jeden 
byl ve společenském úboru, druhý v kostýmu italského loupežníka. 
Oba se blížili k Mirabelle.

„Zde jsou naši kavalíři,“ řekla Jana s náhlou živostí. „Mirabello, 
představuji vám lorda Evingtona.“

Muž ve večerním úboru pohladil si malý vousek, srazil podpadky 
a poklonil se neohebnou poklonou. Byl to muž vyhublé líce, trochu 
bledý, neúsměvný. Jeho kulaté oči prohlídly na vteřinu dívčinu po-
stavu a lord Evington promluvil:

„Jsem šťasten, že vás vidím, slečno Leicesterová,“ řekl vysokým 
drsným hlasem, v němž zněla jen malá stopa cizího přízvuku.

Ale dívku to překvapilo stejně jako jeho studený polibek, jejž jí 
lord vtiskl na hřbet ruky. – A jako by četl její myšlenky, řekl lord 
rychle:

„Žil jsem tak dlouho v cizině, že se mi Anglie a anglické způsoby 
staly úplně cizími. – Nechtěla byste si zatančit? A nevzala byste 
si raději škrabošku? – Musím se vám omluvit za svůj šat!“ Pokrčil 
rameny. „Ale nebylo lze vzít jiného úboru.“

Upevnila si svoji rudou škrabošku a okamžik nato plynula davem 
a ztratila se Janě z očí.

„Vůbec tomu nerozumím, Bentone!“
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Jana byla rozmrzelá a ustrašena. Počala si uvědomovat, že hra, 
v níž má dnes účast, je čímsi docela odlišným od její obvyklé úlohy… 
a že je její úloha čímsi pochmurnějším nežli každá, kterou dosud 
hrála. Lákat a vábit pozlacenou mládež k zeleným stolům kapitána 
Montyho Newtona bylo jednou věcí. Ale dosud nikdy neviděla jeho 
bandy v práci proti ženě.

„Já nevím,“ bručel bandita, jenž nebyl věru nevhodně oblečen. 
„Byl velmi nakvap povolán kdekdo.“ Ohlížel se nevolně, jako by se 
bál, že budou jeho slova slyšena. „Jsou tu všechny pistole – Dewson, 
Cuccini, Jewy Stubbs…“

„Pistole?“ šeptala s hrůzou a zbledla pod svým rudým líčidlem. 
„Vy myslíte…“

„Pistole jsou na scéně – to je vše, co vím,“ řekl umíněně. „Počali 
přicházet půl hodiny předtím, nežli jste přišla vy.“

Jana mlčela, ale její srdce bušilo zuřivě. Monty jí tedy řekl prav-
du. Věděla, že kdesi za Oberzohnem, za Montym Newtonem, byla 
celá moc dokonale rozdělená ve stroj, z níž viděla při práci jenom 
jeden kolečkový zub. Tyto karetní společnosti u Montyho byly dosti 
výnosny, ale Jana měla již dávno podezření, že jsou pouhou vedlejší 
linií čehosi většího. Organizace vydržovala zcela pravidelnou tlu-
pu revolverových střelců, naverbovaných po všech koutech celého 
světa. Monty někdy ve svých méně střízlivých chvilkách mluvil 
o čemsi, co nazýval žertovně „Starou gardou“. Jak jich bylo užíváno, 
k jakým účelům, pod jakými záminkami, o tom jí nikdy nenapadlo 
přemýšlet. Přicházeli a odcházeli z Anglie v tlupách. Jednou jí Monty 
řekl, že Oberzohnovi lidé šli do Smyrny a mluvil nejasně o špinavé 
konkurenci, která se vyskytla pro obchodníky domu O. & S. A potom 
četla v novinách o „náboženském povstání“, jež mělo za následek 
vypálení a zničení velkého čtverce skladišť v obchodní čtvrti. Stará 
garda se vrátila do Anglie bez jednoho ze svých členů, jenž byl stře-
len do žaludku v průběhu tohoto „náboženského povstání“. Jakou 
zvláštní víru choval do takové míry, aby ho to přimělo, by se pro ni 
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chopil zbraní, o tom nikdy nezvěděla. Věděla, že byl mrtev – protože 
Monty psal vdově, která žila v Bronxu.

„Kdo je ten muž s tím knírkem? Je jedním z nich?“ ptala se Jana.
„Ne. Je to Oberzohnův člověk. – Pro Boha, ne abyste Montymu 

pověděla, že jsem vám tohle všechno řekl! Dostal jsem dnes rozkaz, 
abych mu dal zprávu o tom děvčeti.“

„A co je s ní… co s ní chtějí udělat?“ vydechla Jana s hrůzou.
„Pojďme tancovat,“ řekl Benton a napolo jí dovedl, napolo donesl 

do zástupu tancujících.
Dostali se doprostřed sálu, když náhle bez předchozí výstrahy 

všechna světla v sále zhasla.
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9  
Než zhasla světla

Hudba ustala, hluk potlesku rozlehl se z dlaní rozpálených taneční-
ků a skorem ještě dříve, nežli potlesk ustal, spustila druhá kapela 
módní „Kulloo“.

Mirabella se necítila zvlášť šťastnou. Její partner byl naprosto 
přesným tanečníkem, ale nebylo mezi nimi oné jednoty cílů a cí-
tění, oné jednoty zájmu, která činí celý rozdíl mezi dobře a špatně 
složenými dvojicemi.

„Nesedneme si raději?“ žádala. „Je mi trochu horko.“
„Nešla by milostivá paní do malého salonku?“ ptal se lord Eving-

ton. „Je tam chladněji a křesla jsou velmi pohodlná.“
Pohlédla naň s údivem.
„Milostivá paní je německým oslovením – proč ho užíváte, lor-

de Evingtone? – Myslím, že zní velmi pěkně,“ pospíšila si, aby ho 
uklidnila.

„Žil jsem tak dlouhá léta v Německu,“ řekl pan Gurther. „Nemám 
rád německé lidi… jsou tak hloupí – –“

Kdyby byl řekl „německé policie“, byl by zůstal mnohem blíže 
pravdě. A kdyby byl dodal, že nenávist byla vzájemná, byl by si 
zasloužil pochvalu za upřímnost.

Na konci sálu, ukryty květinovou dekorací hudebního kůru, byly 
dveře vedoucí k menší místnosti, obyčejně oddělené od hlavního 
sálu skládacími stěnami, jež byly zřídka otevírány. Dnešní noci bylo 
místnosti užito za květinový skleník. Palmy a květiny plnily celou 
místnost. Byly tu vytvořeny celé umělé hájky a byly tu důvěrné 
koutky, poloukryté v keřích, odloučené lavičky a stolky a vše, co 
důmysl dovedl vymyslit, aby vyhověl přání účastníků.
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Guther stanul s vyzváním u vchodu malé jeskyňky, nejasně ozá-
řené čínským lampiónem.

„Myslím, že zůstaneme raději sedět venku,“ řekla Mirabella a vy-
táhla křeslo.

„Promiňte mi.“
Byl okamžitě vedle ní a rovnal stolici a nalezl polštář a Mirabella 

sklesla do měkkého křesla s povzdechem úlevy. Bylo dosud příliš 
brzy pro uprchlíky ze sálu a Mirabella, rozhlížejíc se, viděla, že až 
na osamělého číšníka, jenž si teprve uvazoval zástěru a díval se 
po příchozích jako pravděpodobných zákaznících, byli v místnosti 
úplně sami.

„Budete pít víno…? Ne? Oranžádu? Dobrá!“ Pokynul číšníkovi 
a dal mu rozkazy. „Musíte mne omluvit, jsem-li snad trochu divným. 
Byl jsem tolik mnoho let v Německu – ovšem mimo čas války – kdy 
jsem byl ve Francii.“

Pan Gurther byl ovšem po velmi mnoho let v Německu, ale nebyl 
nikdy ve Francii. A také neslyšel za celou válku ani jediného vý-
střelu. Je pravda, že bomba, vržená z letadla vybuchla nebezpečně 
blízko u věznice v Mainzu, kde si odpykával desetiletý žalář pro 
vraždu, ale to byla celá jeho válečná zkušenost.

„Vy žijete na venkově, ovšemže?“ mínil lord Evington.
„V Londýně. Pracuji s panem Oberzohnem.“
„Tak? Je to dobrý člověk. Gentleman.“
Mirabella neměla příliš dobrý dojem o doktorově dobrém vy-

chování, ale bylo to velmi uspokojivým, že slyšela od tohoto cizince 
mluvit s takovou srdečností o jejím zaměstnavateli. Její mysl byla 
v tu chvíli v Heavytreeském dvorci, v chladné návštěvně s jejími 
kartounovými záclonami – celá místnost voněla v této chvíli noční 
vůní květu, vkrádající se otevřenými okny. Byl tam čilý foxteriér, 
Jim jménem, jenž jistě bloudí bezútěšně z pokoje do pokoje a čeni-
chá nešťastně u domovních dveří. A Mirabella pocítila tlak v hrdle. 
Cítila se tak vzdálenou domova a tak osamělou. Chtělo se jí vstát 
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a uprchnout nazpět tam, kde nechala Janu, a říci jí, že změnila úmysl 
a že musí ještě dnes v noci do Gloucesteru. Ohlédla se netrpělivě 
po číšníkovi. – Pan Gurther robil něco se stébly slámy, které vzal 
ze skleněné nádoby uprostřed stolu. Konec jednoho stébla ukázal 
se nad stolem, druhé byly vstrčeny hluboko do malé širokohrdlé 
lahvičky, kterou měl v druhé ruce. Dutá stébla obsahovala pak na 
půl palce vysoko rudého prášku, jenž vyplňoval lahvičku.

„Promiňte!“
Číšník postavil oranžádu na stůl a odešel vyměnit drobné za 

obdrženou bankovku. Mirabelliny oči upíraly se zamyšleně na malé 
dveře na konci místnosti. Vedly na ulici a tam byla taxi a auta, která 
by ji dovezla v deseti minutách na Paddingtonské nádraží.

Když se ohlédla zpět, míchal lord Evington hnědožlutý obsah 
její sklenice dlouhou lžičkou. Dvě slámky vyčnívaly vábivě z pěnící 
oranžády. Mirabella se usmála a lord Evington vpravoval cigaretu 
do své dlouhé černé špičky.

„Smím kouřit – ano?“
První chuť, kterou měla, vsrknuvši nápoj slámkou, byla chuť 

hrozné hořkosti. Zkroutila tvář a postavila sklenici.
„Jaká to strašlivá chuť!“
„Chutnalo to špatně?“ ptal se, ale Mirabella si nalévala vody z láhve.
„Bylo to strašlivě hořké –“
„Nechcete okusit mé?“ nabídl jí svoji sklenici, když pila vodu. 

„Snad bylo něco ve slámce.“ – A mluvil při tom pravdu.
„Bylo to…“
Pokoj se s ní začal točit dokola – podlaha se zdvihala a klesala 

jako paluba lodi v prudké bouři. Mirabella vstala, zapotácela se 
a chytila se ho za rameno.

„Otevřte ta dvířka, číšníku, prosím – dámě se udělalo špatně – 
omdlela!“

Číšník se obrátil ke dveřím a otevřel je. Stál v nich muž – právě 
venku ze dveří. Měl přes večerní úbor dlouhý plášť po španěl-
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ském způsobu. Gurther hleděl strnule, obraz pobaveného úleku, 
s cigaretou dosud nezapálenou. Nehnul rukama. Gonsalez tu če-
kal, čilý, pohotový… smrt se naň usmívala… a pak se pokoj ponořil 
v inkoustovou tmu.

Někdo otočil páku vypínače.
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10  
Když světla zhasla

Pět, deset minut uplynulo, nežli zřízenec ze sálu nalezl a proklopý-
tal a proklel si cestu do menší místnosti, a srážeje najaté květiny, 
prošel troskami hliněných hrnců a vysypané hlíny k vypínači. 
Vteřinu poté byly místnosti opět skvěle osvíceny – kapela spustila 
two-step a omdlévající dámy byly vyprovoděny do cudného přítmí 
svých toalet.

Správce sálu přilétl do místnosti.
„Co se stalo – praskla hlavní pojistka?“
„Ne,“ řekl zřízenec. „Nějaký blázen otočil páku hlavního vypí-

nače.“
Rozčilený číšník namítal, že tu vůbec nebyl nikdo, kdo by se byl 

přiblížil k rozváděcí desce.
„Byla tu jen jediná dáma a pán a jiný pán stál venku u dveří,“ 

ukazoval k dosud otevřeným dveřím.
„Kde jsou?“
„Nevím. Ta dáma omdlela.“
Trojlístek zmizel, když správce vyšel ven do malého dvorce, jenž 

vedl okolo rohu budovy do postranní uličky. Pak se vrátil ze své 
prohlídky.

„Někdo to provedl zvenčí. Je tu otevřené okno – můžete odtam-
tud lehce dosáhnout na vypínač.“

Okno bylo zavřeno a bezpečně upevněno.
„Není žádná dáma ani pán venku,“ řekl správce. „Jste si jist, že 

neodešli do velkého sálu?“
„V té tmě – možná!“
Číšníkova nervóznost byla pochopitelná. Pan Gurther mu dal 

pětiliberní bankovku a číšník dosud neodvedl drobné. A ten pán se 
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jistě nikdy nevrátí, aby je od něho požadoval, jestliže bylo pravdou, 
co zaslechlo číšníkovo bystré ucho!

Čtyři muži se objevili na dvorku. Jeden zavřel dveře a stál u nich. 
Tři ostatní byli provázeni správcem, jenž zavolal číšníka Phillipse.

„Tento muž je obsluhoval,“ řekl mrzutě. Ani nejnevinnější lidé 
nemají rádi policejní návštěvy.

„Jak ten pán vypadal?“
Phillips podal stručný, ale nikoli nepřesný popis.
„To byl náš muž, myslím, Herr Fluen?“
Třetí muž ze společnosti byl vousatý a tělnatý. Měl derbyský 

klobouk a večerní šat.
„Ano, to je Gurther,“ přisvědčil. „Bude velkou radostí setkat se 

s ním. Po osm měsíců naše vyslanectví zápolilo o jeho vydání. Ale 
naši lidé doma…!“

Pokrčil rameny. Všichni řádně ustanovení úředníci chovají se 
takto, mluví-li o svých vládách.

„A ta dáma –“ Inspektor Meadows byl zřejmě rozmrzen. – „Pra-
víte, že omdlela? Pila něco?“

„Oranžádu – z téhle sklenice. Říkala, že bylo něco ošklivého ve 
slámce. V těchhle.“

Phillips je podal detektivovi. Meadows navlhčil prst od slámky, 
a dotknuv se jím jazyka, vyplivl chvatně.

„Ano,“ řekl a vyšel malými dveřmi.
Gonsalez, ovšem. Ale kam odešel a jak, s omámeným děvčetem 

v rukou a s dítětem hada? Gurther byl nesmírně rychlým k ráně 
a mužem ledového srdce. Přítomnost ženy by Leona nebyla za-
chránila.

„Když světla zhasla –,“ počal sklepník, a zmatek v inspektorově 
líci se vyjasnil.

„Ovšem – na to jsem zapomněl,“ řekl jemně. „Světla zhasla!“
Po celou cestu zpět do Yardu se pokoušel dostat něco z pozadí 

své mysli, co tam bylo, ukazujíc mučivě blízko koneček, jejž nemohl 
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zachytit, ale stále unikajíc pokusům o vyjasnění. Nemělo to co činit 
se světly – ani s Gonsalezem – ani s tou dívkou. Gurther? Ne. Ani 
Manfred? Co to bylo? Byla dnes k němu učiněna zmínka o nějakém 
jménu – mělo to tajuplný význam. – Zlatá modla! Už zachytil cípek 
své myšlenky… Johny! Manfredovo malé mystérium. To byl příkrov, 
jenž dnes pokrýval všechny inspektorovy myšlenky. A teď, když si 
to připamatoval, byl zklamán. Bylo to příliš směšně nepatrnou věcí, 
aby ho to takto znepokojovalo.

Opustil své průvodce na rohu Curzonovy ulice a šel sám do 
malého domu. Pruh světla pronikal mezi záclonami pokoje v patře. 
Chodba byla osvětlena – a Poiccart přišel na prvé zazvonění.

„Ano, George a Leon byli tu před chvilkou. Dívka? Ne, neříkali ni-
čeho o nijaké dívce. Vypadali trochu rozmrzele, zdálo se mi. Slečna 
Leicesterová, myslím, že? Nechcete vstoupit?“

„Ne, nemohu čekat. Je světlo v Manfredově pokoji.“
Záblesk letmého úsměvu osvítil Poiccartovu těžkou tvář a zmizel 

opět okamžitě.
„V Manfredově a mém –,“ poznamenal. „Lokajové si někdy dovo-

lují velké svobody, když jejich páni nejsou doma, že? Mám vyřídit 
nějaký vzkaz Georgovi?“

„Že ho prosím, aby mne zavolal do Yardu.“
Poiccart za ním zavřel dveře. Zastavil se v chodbě, aby urovnal 

ubrus na stole a pověsil ležící tu klobouk. Vše to viděl Meadows 
skrze okénko nade dveřmi pomocí svého periskopu na holi, jejž 
možno tak lehce nasadit a jenž může být tak cenným pomocníkem. 
A tento pohled rozptýlil jeho pochybnosti.

Poiccart vyšel pomalu po schodech do malého úředního pokoje, 
roztáhl záclony a otevřel hoření okno. Okamžik nato viděl číhající 
detektiv světlo zhasnout a odešel.

„Lituji, že vás nechávám po tmě,“ řekl Poiccart.
Muži, kteří byli v pokoji, čekali, až byly okenice zavřeny a záclo-

ny staženy přesně, a pak světla opět zasvítila. Bílá v tváři, s očima 
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zavřenýma, s hrudí sotva se hýbající, Mirabella Leicesterová ležela 
na divanu. Její domino bylo hromádkou zářivé zeleně a červeně na 
podlaze a Leon jí omýval něžně tvář houbou. George Manfred hleděl 
na ni ze záhlaví divanu se svraštěným obočím.

„Zemře?“ ptal se přímo.
„Nevím. Umírají někdy od toho svinstva,“ odpověděl Leon chladno-

krevně. „Dostala to dle všeho notně hrubě. Gurther je surový chlap.“
„Co to bylo?“ ptal se George.
Gonsalez roztáhl prsty své volné ruky s posuňkem nejistoty.
„Dovedete-li si představit morfium s kopancem dohromady, tak 

to bylo to. Nevím. Doufám, že nezemře. Je ještě mladá – byla by to 
skutečně hrozná smůla.“

Poiccart sebou nevolně zavrtěl. Jenom on měl v sobě, co by byl 
Leon nazval „stopou citu“.

„Mohli bychom zavolat Elvera?“ ptal se úzkostně a Leon se naň 
podíval s chlapeckým úsměvem.

„Pěstování cibulí v Seville vás učinilo trochu měkkým, Raymondo 
mio!“ Leon nikdy neopomenul v okamžicích velkého napětí škádlit 
těžkopádného soudruha pro jeho dvouletý agrikulturní experiment 
a všichni věděli, že posměšky jsou činěny s rozvahou za účelem 
uklidnění myslí. „Cibule jsou hrozně sentimentální věc – přivádějí 
lidi k pláči. Rostlinné muchos simpatico! – Ta žena žije!“

Víčka jejích očí sebou dvakráte trhla. Leon zdvihl její holé rámě, 
vsunul jehlu malinké podkožní stříkačky a vtiskl píst.

„Zítra se bude cítit, zrovna jako by byla bývala notně opilá,“ řekl 
klidně. „A v jejích ústech bude chuť špatných, plesnivých doutníku. 
Oh sennoritto, otevři svá krásná očka a pohleď na své přátele!“

Poslední věta byla pronesena španělsky. Slyšela jej; její víčka 
sebou opět zaškubala a zdvihla se.

„Jste trochu daleko od Heavytreeského dvorce, slečno Leices-
terová.“

Zdvihla oči v údivu a pohlédla ve vlídnou tvář George Manfreda.
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„Kde jsem?“ ptala se chabě a zavřela opět oči s úšklebkem bolesti.
„Ptají se tak vždycky – zrovna tak, jak to činí v knihách,“ řekl 

Leon věštecky. „A neptají-li se ‚Kde jsem‘, volají maminku. – Je úplně 
mimo nebezpečí!“

Položil jí jednu ruku na zápěstí, druhou na šíji.
„Obdivuhodně pravidelný. Má dobrou hlavu – nejspíše matema-

tickou.“
„Je velmi krásná,“ řekl Poiccart zdušeným hlasem.
„Všichni lidé jsou krásní – zrovna jako jsou všechny cibule 

krásné. Jaký je rozdíl mezi roztomilou dívkou a nejškaredější ze 
všech dueň – nežli trochu zbarvení v kůži a činnosti tkaniva? Pod 
tím – údivná podobnost cirkulatorních, sustentacularních, moto-
ricko-vasculárních –“

„Jak dlouho máme čas?“ přerušil ho Manfred a Leon potřásl 
hlavou.

„Nevím – ne dlouho, myslím. Ovšem, byli bychom mohli povědět 
vše Meadowsovi a on by byl poslal všechny policejní zálohy – ale já 
bych je raději vynechal ze hry.“

„Byla tam Stará garda?“
„Do posledního mezka – všichni ti ostří hoši! Budou tu ihned, 

jakmile Herr Doktor objeví, co se děje. A teď, myslím, můžete 
cestovat. Chci ji mít z cesty.“

Povstav sehnul se a vsunul ruce pod ni a zdvihl ji. Síla jeho útlé 
postavy byla neutuchajícím zdrojem údivu pro oba jeho přátele.

Šli za ním dolů po schodech a krátkou chodbou a po jiných 
schodech dolů do kuchyně. Manfred otevřel dveře a vyšel na dláž-
děný dvůr. Byly těžší dveře v ohrazující zdi. Otevřel je pomalu a vy-
hlédl ven. Byla zde nevyhnutelná zadní ulička. Z nedaleké garáže 
zazníval sem zvuk auta v chodu. Patrně tu někdo na ně čekal. Auto 
s dlouhou karoserií přijelo bez hluku a z něho vystoupila žena. 
Vedle řidiče u kola seděli dva muži.
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„Myslím, že jen právě tak ujdete pravé mele,“ řekl Gonsalez 
a pak řekl několik slov pokynů ošetřovatelce a zavřel za ní dveře 
vozu.

„Jeďte přímou cestou,“ nařizoval řidiči. „Swindon-Gloucester. 
Dobrou noc.“

Hleděl úzkostně za vozem, jak zahnul na hlavní ulici. Ještě čekal 
s hlavou předkloněnou. Dvě minuty uplynuly a pak zazněl vzdálený 
zvuk automobilní trubky – dlouhý zvuk a dva krátké – a Leon si 
oddychl.

„Minuli nebezpečné pásmo,“ řekl.
Bum!
Leon zahlédl blesk a slyšel úder koule narazivší na dveře a jeho 

ruka ztuhla. Zazněl zvuk úderu – výkřik bolesti z tmavého kouta 
uličky a zvuk hlasů. Leon ustoupil zpět do dvora a zavřel dveře na 
závory i zámek.

„Měl nějaký nový druh tlumiče. Oberzohn je opravdu obratný 
chlapík, ale moje vzdušná pistole je přece jen nehlasnější proti 
jejich pistoli s tlumičem.“

„Nečekal jsem útoku z téhle strany uličky,“ řekl Manfred, vsou-
vaje browning do kapsy.

„Kdyby byli přišli z druhé strany, byl by vůz neprojel. – Dostal 
bych rád jeden z těch jejich tlumičů.“

Vrátili se do domu. Poiccard byl již zhasil světlo v chodbě.
„Zasáhl jste svého muže – zabíjí ta vaše věc?“
„Náhodou je to možno. Mířil jsem mu na žaludek a bojím se, že 

jsem ho trefil do hlavy. Nebyl by zakvičel po ráně do žaludku. Bojím 
se, že je živ.“

Tápal cestou vzhůru po schodech a vzal do ruky telefon. Ihned 
ozval se hlas: „Číslo?“

„Dejte mi 8877, poklade!“
Čekal a pak se ozval jiný hlas.
„Ano – Scotland Yard mluví.“
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„Můžete mi dát inspektora Meadowse?“
Manfred naň hleděl s úšlebkem.
„To jste vy, Meadowsi…? Střelili Leona Gonsaleze. Můžete sem 

poslat policejní zálohu a ambulanci?“
„Ihned!“ –
Leon pověsil sluchátka a smál se tiše, házeje rukou.
„A smysl toho –,“ ptal se Poiccart.
„Jsou to obratní hoši,“ Leonův hlas byl pln upřímného obdivu. 

„Nepřeřezali dráty – prostě jej na jednom konci vypjali a přivedli 
do nepořádku jeho spojení.“

„Fí!“ hvízdl Manfred. „Oklamal jste mne. Mluvil jste s Ober-
zohnem?“

„Kapitán Monty a Lew Cuccini. Snad budou, snad nebudou 
oklamáni – ale nebudou-li, zvíme o tom dobře.“

Ustal náhle. Zazněl úder na dveře v průčelí – jediný, těžký úder. 
Leon se ušklíbl rozkoší.

„Předpokládá se, že teď jeden z nás otevře opatrně první okno 
a vyhlédne, načež po něm bude ihned střeleno. Půjdu těm chlapcům 
poskytnout malý úlek.“

Vyběhl po schodech do nejvyššího patra a tam na chodbě, ve-
dle dveří na půdu, zatáhl za provaz. Požární žebřík visící u stropu 
spustil se dolů a současně se otevřela malá padací dvířka ve stropě. 
Leon vešel do jednoho pokoje a pomocí kapesní svítilny nalezl, čeho 
potřeboval: malý váleček z papírové masy, ne nepodobný sedmi-
librovému šrapnelu. S tím v ruce vystoupil po žebříku na střechu, 
postavil válec na rovný konec, škrtl sirkou a zapálil papírový 
doutnák. Papír syčel a prskal – náhlý blesk a silné „búm!“ tupého 
výbuchu a bílá koule vystoupila vysoko k nebi, opsala krásnou 
křivku a rozpukla se v déšť skvělých karmínových hvězd, čekal, 
až poslední dohasla. Pak s horkým válcem pod paží sestoupil po 
žebříku, uvolnil provaz, jenž žebřík poutal k zemi, a vrátil se ke 
svým dvěma přátelům.
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„Budou se domýšlet celého tajného systému dorozumívacích 
znamení s policií,“ řekl, „leda by moje znalost jejich psychologie 
nestála docela za nic – a my budeme mít od nich už pokoj.“

O deset minut později zazněl jiný úder na domovní dveře, veli-
telský, téměř úřední již svým zvukem.

„Tohle,“ řekl Leon, „je policista, aby nás volal k pořádku pro vy-
pouštění ohňostroje na veřejné ulici.“

Seběhl lehce dolů do síně a bez váhání otevřel domovní dveře. 
Vysoká postava v přilbě stála na prahu se zápisní knihou v ruce.

„Jste vy ten, jenž vypustil tu raketu –,“ počal.
Leon vyšel kolem něho a pohlédl oběma směry do Curzonovy 

ulice. Jak čekal, Stará garda zmizela.
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11  
Gurther

Monty Newton se dovlekl domů – unaven a rozhněván do ne-
možnosti a otevřel si sám dveře klíčem. Nalezl lokaje ležícího na 
zemi v síni v hlubokém spánku, se svrchníkem přehozeným přes 
sebe, a vyburcoval jej ze spaní špičkou boty.

„Vstaňte,“ bručel. „Byl tu někdo?“
Fred vstal, trochu zmámený a protíral si oči.
„Starý je v návštěvně,“ řekl a jeho zaměstnavatel šel dále beze slova.
Když vešel do dveří, viděl, že všechna světla návštěvny jsou 

rozsvícena. Doktor Oberzohn přitáhl si malý stolek ke krbu a seděl 
u něho strnule vzpřímen, maje před sebou malou kapesní šachovni-
ci a pohřížen do luštění šachové úlohy. Pohlédl k příchozímu na 
vteřinu a pak se opět pohroužil do své šachové studie, až učinil tah.

„Ach!“ řekl tónem opravdového uspokojení. „Leskina se mýlil. Je 
možno docílit mat v pěti tazích.“

Nárazem prstů na šachovnici rozházel figurky a obrátil se přímo 
k Newtonovi.

„Nuže – skonči] jste ty záležitosti uspokojivě?“
„Přivedl zálohy,“ řekl Monty, otevíraje schránku na postranním 

stolku a nalil si důkladnou dávku whisky. „Střelili Cucciniho skrze 
čelist. – Nic vážného.“

Doktor Oberzohn položil své kostnaté ruce na kolena.
„Gurther musí být potrestán,“ řekl. „Zcela patrně ztratil du-

chapřítomnost. A ztratí-li kdo ducha a nervy, zratí i smysl pro čas. 
A jeho odhad času – jaká ubohost! Vůz nedojel – má znamenitá 
policie nezaujala pozice – ubohé! Ubohé!“

„Policie mu je v patách – myslím, že o tom víte?“ Newton naň 
hleděl přes sklenici.
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Doktor Oberzohn přikývl.
„Vydání tak obratně mařené je teď hotovou věcí. Ale Gurther je 

přece jenom příliš dobrým mužem pro nás, abychom, ho mohli jen 
tak ztratit. Opatřil jsem pro něj úkryt – dobrý úkryt. Je užitečným 
v mnohém způsobu.“

„Kam šel?“ ptal se Monty.
Doktor Oberzohn zdvihal a snižoval obočí.
„Kdož ví to?“ řekl. „Má ten malý vůz. Možná, že šel do domu – 

zelené světlo v horním okně mu dá výstrahu a bude se pohybovat 
opatrně.“

Newton přistoupil k oknu a vyhlédl ven. Chesterské náměstí 
vypadalo v šedém přísvitu prvého rozbřesku opravdu duchovitě. 
A pak zahlédl postavu vynořující se ze stínu a pohybující se zvolna 
k jižní straně náměstí.

„Hlídají dům,“ řekl a zasmál se.
„Kde je moje mladá dáma?“ ptal se Oberzohn, jenž hleděl 

pochmur ně do ohně.
„Nevím. Když jeden z našich mužů uzavíral vchod, vyjížděl 

ze zadní uličky automobil. Nejspíše, že ji poslali nazpátek do 
Heavytreeského dvorce a vy můžete tu svoji skvělou laboratoř zase 
pěkně prodat. Zbývá teď už jenom jediná cesta – cesta drsná. Máme 
dost času – je možno velmi mnoho vykonat v šesti nedělích. Villa 
přijde dnes ráno. Přál bych si, abychom byli vzali tu zlatou modlu – 
může to přivésti policii na pravou stopu.“

Doktor Oberzohn sešpulil dle svého zvyku rty, jako by chtěl 
hvízdnout, ale neprovinil se žádnou podobnou malicherností.

„Jsem rád, že ji nalezli,“ řekl určitě. „Bude to pro ně žhavá stopa. 
Co jiného si budou myslit, nežli že nešťastný Barberton přišel na 
starobylou pokladnici domorodců? Ne, toho se nikterak nebojím.“ 
Potřásl hlavou. „Nejvíce ze všeho se bojím pana Johnsona Leea 
a toho Američana, Eliáše Washingtona.“

Vsunul ruku do kapsy kabátu a vytáhl tenký balíček dopisů.
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„Johnson Lee je pro mne opravdu těžko srozumitelný. Neboť 
co by měl skutečný gentleman společného s takovým hrubým 
chlapem, aby mu psal tak přátelské dopisy?“

„Jak jste k nim přišel?“
„Villa je mu vzal. Byl to jeden z jeho inteligentních činů – rovněž 

to, že tu sošku nechal.“
Podal jeden z listů přes stůl Newtonovi. Byl adresován: „Mosa-

medes, Poste restante. Vyčkat jeho příchodu.“ Dopis byl psán po-
divně oblým rukopisem chlapeckého rázu. Jinou pozoruhodnou 
okolností bylo, že byl dopis napříč přes papír proražen řadou 
pravidelně řaděných bodů a pan Johnson Lee psal mezi tyto řádky.

Dopis zněl:

„Drahý Barbertone, dal jsem poukaz svému bankéři, aby Vám 
poslal kabelogramem 500 £. Doufám, že Vám to pomůže ve 
Vaší věci a že Vám zbude dosti na zaplacení cestovného domů. 
Můžete být jist, že neřeknu ani slovíčka a Vaše dopisy ovšem 
nemůže nikdo v domě číst nežli já. Váš příběh je údivný a radím 
Vám, abyste přišel ihned domů a vyhledal slečnu Leicesterovou.

Váš přítel 
Johnson Lee.“

Dopis byl datován Rath Hall, 13. ledna.
„Dostal jsem jej dnes. Kdybych jej dříve byl viděl, nebylo by 

bývalo potřebí celé té politováníhodné příhody.“
Hleděl zamyšleně na svého přítele.
„Budou nesnadní – měl jsem to očekávání,“ řekl a Monty věděl, 

že mluví o Třech spravedlivých. „Ale i oni jsou smrtelní – pamatujte 
si to, můj drahý Newtone: I oni jsou smrtelní.“

„Zrovna tak jako my,“ odvětil Newton mrzutě.
„To je otázkou – aspoň pokud se týče mne,“ řekl dr. Oberzohn.
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Doktor Oberzohn nikdy nežertoval. Mluvil i teď s největším kli-
dem a bezpečnou jistotou. A Monty Newton nemohl učinit jiného, 
nežli že se naň zahleděl.

* * *

Ač bylo už světlo, ukazovala se v okně věžičky doktorova domu zře-
telně zelená svítilna, když se doktor Oberzohn přiblížil na dohled 
tohoto šeredného místa. A vida tuto výstrahu, nečekal, že se v chodbě 
setká s Gurtherem. Gurther se převlékl ze svého skvělého úboru a byl 
už zas ve svých špinavých a otřelých šatech, které předtím byl odložil.

„Přišel jste, Gurthere?“
„Ja, Herr Doktor.“
„Do mé hovorny!“ zaštěkl dr. Oberzohn a šel napřed.
Gurther šel za ním a stanul pak zády ke dveřím, vojensky vzpří-

men, s bradou zdviženou, jasné, zvědavé a zvláštní oči upřeny na 
bod několik palců nad hlavou svého pána.

„Vyprávějte teď!“ – Doktorova nehezká tvář pracovala směšně 
neklidným způsobem.

„Viděl jsem toho muže a dal jsem ránu, Herr Doktor, a pak světla 
zhasla a já se vrhl na podlahu čekaje, že střelí… Myslím, že vzal tu 
milostivou dámu. Neviděl jsem, neboť byla mezi námi palma. Vrátil 
jsem se ihned do velkého sálu a šel jsem skrze lidi v tančírně. Byli 
všichni velmi ustrašeni.“

„Viděl jste je?“
„Ano, Herr Doktor,“ řekl Gurther. „Není pro mne nijak obtížno 

vidět po tmě. Potom jsem běžel k druhému vchodu, ale byli již pryč.“
„Pojďte sem!“
Muž učinil dva tuhé kroky směrem k doktorovi a dr. Oberzohn 

mu vyťal dlaní dvě důkladné facky. Ani sval v mužově tváři se 
nepohnul. Stál vzpřímen, se rty staženými napolo k úsměvnému 
úšklebku a jeho divné oči hleděly přímo vpřed.
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„To je za vaše špatné řízení časů, Gurthere. – Neviděl vás nikdo, 
když jste se vracel?“

„Ne, Herr Doktor. Přišel jsem pěšky.“
„Viděl jste světlo?“
„Ano, Herr Doktor. A myslil jsem, že bude nejlépe, budu-li zde.“
„Měl jste pravdu,“ řekl Oberzohn. „Marš!“
Šel napřed k zakázanému pokoji, odemkl klíčem, a vstoupil do 

přehřátého ovzduší. Gurther stál v pozoru u dveří. Pak doktor vyšel, 
nesa pod ramenem dlouhou truhlici potaženou flanelem. Podal ji 
čekajícímu Gurtherovi, vrátil se do pokoje a po několika dalších 
minutách vrátil se ke Gurtherovi s druhou truhlicí, o něco větší.

„Marš!“ řekl.
Gurther šel za ním ven z domu a skrze vlhkou, býlím zarostlou 

„zahradu“ ke skladišti. Bílá mlha valila se územím od průplavu 
a skladiště i okolí bylo zahaleno jejím závojem.

Doktor šel, veda svého sluhu skrze obdélnou díru ve zdi skladiště, 
kde kdysi bývaly dveře, a pak dále kroutivou cestou mezi zčernalými 
zuhelnatělnými trámy a zkroucenými traverzami, jimiž byla země 
pokryta. Byl učiněn jen velmi polovičatý pokus o odstranění trosek 
po požáru a podlaha byla pokryta po kotníky vysoko spálenými cáry 
látek. Poblíž druhého konce budovy se dr. Oberzohn zastavil, položil 
svoji truhlici a odhraboval popel nohou, až očistil místo asi tři stopy 
do čtverce. Sehnul se, uchopil železný kruh v podlaze a zdvihal – 
kamenná deska se zdvihla téměř bez námahy, patrně velmi dobře 
vyrovnovážena. Vzal opět svoji truhlici a sestupoval po kamenných 
schodech, zastavuje se cestou, jenom aby otočil vypínač elektrické-
ho světla.

Sklepy bývalého skladiště zůstaly požárem celkem nedotknuty. 
Byly tu police dosud nesoucí uprášené balíky bavlněného zboží. 
Oberzohn velmi chvátal. Přešel rychlými kroky kamennou chodbou, 
sňal závoru z jiných dveří, a vstoupiv do tmy, postavil svoji truhlici 
na zemi.
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Elektrický proud skladiště byl za bývalých dob veden dvěma 
rozdílnými vedeními a spojení se sklepy zůstalo po explozi celkem 
nedotčeno.

Byli teď v malém prostoru, velmi slušně a pohodlně zařízeném. 
Gurther jej velmi dobře znal, neboť to bylo zde, kde strávil větší 
část svých prvých šesti měsíců v Anglii. Ventilace procházela tře-
mi malými mřížemi poblíže stropu. Byla tu plotna, a jak Gurther 
věděl, dobrá zásoba paliva v jednom ze tří sklepů, připojených ke 
sklepním místnostem skladiště.

„Zde zůstanete tak dlouho, až pro vás pošlu,“ řekl Oberzohn. 
„Dnes večer snad, až si odbudou svoji prohlídku. Máte pistoli?“

„Ja Herr Doktor.“
„Potrava – voda – lože – vše, čeho potřebujete.“ Oberzohn vytrhl 

dokořán dveře jednoho ze sklepů a prohlížel zásoby potravin. „Snad 
přijdu pro vás dnes v noci – snad až zítra v noci – kdož to může 
vědět? Rozdělejte oheň ihned.“ Ukázal na obě flanelem pokryté 
truhlice. „Dobré jitro, Gurthere.“

„Guten Morgen, Herr Doktor!“
Oberzohn vrátil se nahoru do vrchního skladiště, zapustil ka-

menný příkrov padacích dveří a nahrnul nohou opět popel, jenž 
kryl jejich existenci, a s opatrným rozhlédnutím vyšel ven a vrátil se 
do svého domu. Byl sotva zpět ve svém pokoji, nežli první policejní 
vůz zarachotil na nerovné půdě doktorova pozemku.
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12  
Leon dělá teorie

Při svém pátrání objevil detektivní inspektor Meadows, že minulého 
večera o osmé hodině navštívili Barbertona dva muži. Jeden z nich 
byl popsán jako vysoký muž aristokratického vzezření. Měl tmavé, 
rohem obroubené brýle. Správce hotelu byl toho mínění, že byl snad 
invalidou, neboť kráčel opíraje se o hůl. Druhý muž vypadal jako 
nějaký sluha, neboť mluvil s druhým velmi uctivě.

„Ne, neudal žádného jména, pane Meadowsi,“ řekl správce. „Řekl 
jsem mu o té hrozné věci, která se stala panu Barbertonovi, a on byl 
tak rozčilen, že jsem tu věc pokud možná neprotahoval.“

Meadows byl na své oklikové cestě do Curzonovy ulice, když se 
toto dověděl, a přišel tam právě v době snídaně. Manfredovy služky 
hleděly jako na jednu z výstředností svého jinak normálního pána, 
že vždy snídal ve společnosti svého domovního správce a šoféra. 
O té věci bylo velmi důkladně debatováno v malém pokoji služek 
a už dávno nebudila nijakého údivu. Dnes telefonoval Manfred dolů, 
aby byl přinesen ještě jeden příbor a jídlo.

Trojúhelník byl ve velmi dobré náladě. Leon Gonsalez byl zvláště 
veselý a zábavný, jako byl vždy po podobné noci, jakou strávil včera.

„Prohledali jsme Oberzohnův dům od střechy po sklep,“ řekl 
Meadows, když mu byl předložen jeho podnos.

„A ovšem že jste nenalezli ničeho. Elegantní Gurther?“
„Nebyl tam. Ten chlapík se bude držet opodál, ví-li, že je naň 

vydán zatykač. Podezřívám nějaký druh signálu. Bylo velmi jasné 
zelené světlo v jedné z těch směšných gotických věžiček.“

Manfred udusil zívnutí.
„Gurther se vrátil brzy po půlnoci a byl tam až do Oberzohnova 

návratu,“ řekl.
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„Jste tím jist?“ ptal se překvapený detektiv.
Leon přikývl a jeho oči vesele zamhouraly.
„Potom jedna z těch pekelných říčních mlh překazila naše pozo-

rování,“ řekl, „ale představuji si, že Herr Gurther dokonce není příliš 
daleko. Viděl jste jeho soudruha, Pfeiffera?“

„Ano. Čistil boty, když jsem přišel.“
„Jak malebné!“ řekl Gonsalez. „Myslím, že bude mít s sebou vlast-

ního sluhu, až přijde příště do vězení, leda že by se byl systém od 
vašich dob změnil, viďte, Georgi?“

George Manfred, jenž kdysi zaujímal celu odsouzených v Chelm-
fordském vězení, usmál se lehce.

„Zajímavý muž, Gurther,“ rozvažoval Gonsalez. „Mám pocit, že 
unikne šibenici. – Tak vy jste ho nemohli nalézt? Našel jsem ho minu-
lé noci. Kdyby nebylo té dámy, která byla jednak obtíží, jednak příliš 
zajímavá, byli bychom mohli učinit konec jeho působení.“ Zachytil 
Meadowsovo oko. „Byl bych jej ovšem odevzdal vám, inspektore.“

„Ovšem,“ řekl inspektor suše.
„Podivuhodný muž, ale nervózní. – Půjdete vyhledat pana John-

sona Lee?“
„Co vás přimělo k této otázce?“ ptal se detektiv v čirém údivu, 

neboť dosud nijak nesvěřil trojlístku tohoto úmyslu.
„Překvapí vás,“ řekl Leon. „Povězte mi, inspektore Meadowsi; 

když jste vy a Manfred důkladně prohledávali Barbertonův kufr, 
našli jste něco, co by naznačovalo, že je ševcem, ku příkladu – anebo 
knihařem?“

„Myslím, že v dopise jeho sestry byla zmínka o knihách, které 
udělal. Jinak jsem nenalezl nic zvláštního, vyjma šídlo a dřevěný 
obdélník pokrytý dírkami od vpíchaných špendlíků. Pravda je ale 
vskutku, že když jsem to ponejprve uviděl, bylo mou první myš-
lenkou, že pro člověka, který žije takovým životem jako on, v divo-
čině, je to velká výhoda, dovede-li si sám spraviti své boty. Nápad 
s vázáním knih je mi novinkou.“



– 92 –

„Řekl bych, že nikdy nesvázal ani jediné knihy za celý svůj život, 
v obyčejném smyslu slova,“ poznamenal Manfred. „A jak Leon praví, 
naleznete, že je Johnson Lee velmi překvapujícím člověkem.“

„Znáte jej?“
Manfred vážně přikývl.
„Měl jsem ho právě před chvilkou u telefonu,“ řekl. „Bude vám být 

velmi pozorným s panem Leem, Meadowsi. Náš přítel, had, možná 
kouše v jeho směru a uštkne ho jistě, bude-li mít i jen záblesk pode-
zření, že byl nějak Barbertonovým důvěrníkem.“

Detektiv odložil nůž i vidličku.
„Poslyšte, hoši – přál bych si, abyste už přestali s tímhle vaším 

tajnůstkářstvím,“ řekl napolo rozmrzele, napolo pobaveně. „Co je 
za tou celou vaší řečí? Mluvíte o hadu, jako byste naň mohli vložit 
ruku.“

„A mohli bychom,“ řekli všichni tři zároveň.
„Kdo je to?“ vyzval je detektiv.
„Der Herr Doktor,“ usmál se Leon.
„Oberzohn?“
Leon přikývl.
„Myslili jsme, že jste to už objevil, spojiv všechny tři původní 

vraždy v jediný souvislý řetěz,“ řekl vysvětlivě. „Neboť přece víte, 
že to byly vraždy, že? Nejprve –,“ vypočítával případy ukazovákem 
na prstech levice, „máme tu bankéře. Tento gentleman byl bohatým 
spekulantem, jenž občas financoval velmi neurčité a – nu, podezřelé 
obchody. Šest měsíců před svou smrtí vyzdvihl z banky velmi veliký 
obnos v bankovkách. Podivnou shodou okolností bankovní úředník, 
jda na polední přesnídávku, viděl svého klienta a Oberzohna jet 
spolu v taxi, a zrovna když jej míjeli, viděl velikou modrou obálku 
mizící v Oberzohnově kapse. A peníze byly v bance při výplatě 
vloženy do velké modré obálky. Bankéř financoval doktora, a když 
se podnik nezdařil a peníze byly ztraceny, žádal velmi přirozeně 
jejich vrácení. Nevěřil vůbec nijak Oberzohnovi. Nosil stvrzenku 
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u sebe v kapse a vůbec nevycházel neozbrojen – o tomto faktu se 
nemluvilo při líčení, ale vy víte, že je správný.“

Meadows přikývl.
„Hrozil Oberzohnovi odhalením při schůzce, kterou měli ve 

Winchesterské ulici, v den své smrti. Té noci vracel se z divadla či 
ze svého klubu a byl nalezen mrtev na schodech u svého domu – 
zemřel hadím uštknutím. Nebyla nalezena žádná stvrzenka. – Co 
následuje potom?“

„Muž, prokázaný vyděrač, bez domova a bez krejcaru, prochází 
se po Bayswaterské cestě, nejspíše vyhlížeje nějaké snadné peníze, 
a uzří bankéřův vůz vyjíždět na Ormské náměstí. Jde za ním v ne-
určité naději, že si vyžebrá několik měďáků. Šofér ho uviděl. Ale 
tulák ze své strany patrně viděl cosi jiného. Příští noci spal v Rowton 
Housu a řekl příteli, jenž s ním byl ve vězení, že má milion liber tak 
dobře jako už v kapse, a –“

Meadows se bezmocně zasmál.
„Váš pátrací systém je patrně o mnoho důkladnějším nežli náš,“ 

řekl nevolně.
„Doplňuje se s vaším,“ řekl George klidně. „Pokračujte, Leone.“
„Nuže, a co se stalo našemu příteli lupiči? Patrně viděl někoho 

na Ormském náměstí, koho buď poznal, anebo vystopoval až domů. 
Po příští dva dny byl neustále ve veřejných telefonních budkách, 
ačkoliv nebylo možno vystopovat žádné číslo. Jde do Hyde Parku – 
patrně na smluvené dostaveníčko – a had jej uštkne!“

„Přišlo nové nebezpečí pro znamenité bratrstvo. Bankovní úřed-
ník, zvěděv o smrti svého klienta, je zmaten. Mám důkazy, že volal 
Oberzohna telefonem. Pamatujete-li se, když bylo pátráno v záleži-
tostech bankéřových, bylo shledáno, že je skorem insolventním. Veliký 
peněžní obnos byl vyzdvižen z banky a vyplacen jakémusi ‚X‘. Jistota, 
že ví, kdo je tímto neznámým X, trápila poctivého úředníka banky a on 
zavolal Oberzohna, nejspíše aby se ho zeptal, proč nesložil u soudu 
žádného sdělení. – Téhož dne, kdy telefonoval hadímu muži, zemřel.“
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Detektiv naslouchal v tichém údivu.
„To zní jako stránka ze senzačního románu,“ řekl. „Ale souvisí to 

dobře dohromady.“
„Souvisí to dobře dohromady a souhlasí to dobře s událostmi, 

protože to je pravda.“ Poiccartův hluboký hlas vpadl do rozhovoru. 
„Takovou byla Oberzohnova metoda po celý jeho život. Je velmi sil-
ný v logice, a není v životě logičtějšího činu nežli zničení těch, kdo 
ohrožují vaši bezpečnost nebo váš život.“

Meadows odsunul svůj talíř s polodojedenou snídani.
„Důkaz,“ řekl stručně.
„Jaký důkaz můžete ještě chtít, můj drahý příteli?“ ušklíbl se Leon.
„Důkazem je had,“ trval na svém Meadows. „Ukažte mi, jak mohl 

vycvičit svrchovaně jedovatého hada, aby uštknul, koho on určí, 
a to, jak se to dálo ve chvíli, kdy je vyhlédnutá oběť těsně pozo-
rována, jak tomu bylo v případě Barbertonově – a pak vám uvěřím.“

Trojlístek díval se vzájemně na sebe a všichni tři se usmívali.
„Jednoho krásného dne vám to ukáži,“ řekl Leon. „Opravdu, vy-

cvičili si znamenitě svého zkroceného hada! Dovede se pohybovat 
tak rychle, že ho žádné lidské oko nepostřehne. Vždy uštkne do nej-
choulostivější části – a v nejvhodnější chvíli. Kousl po mně minulé 
noci, ale chybil mne. Až příště uštkne,“ mluvil pomalu a hleděl na 
detektiva jenom skrze pouhé štěrbiny svých polozavřených víček, 
„nezachrání ho ani celý Scotland Yard na jedné straně, ani celá tato 
milá společnost na straně druhé.“

Poiccart náhle vstal. Jeho bystré ucho zaslechlo zvuk zvonku a on 
sešel neslyšně dolů po schodech.

„Celá ta věc mně zní jako román – dobře udělaný román,“ řekl 
Meadows, mna si podrážděně bradu. „Čumím na desky knihy, a vy 
si zatím čtete v jejích stránkách. – Myslím si tedy, že vy ďábli máte 
už A i Z celé té věci?“

Leon přikývl.
„Proč mi to tedy nepovíte?“



– 95 –

„Protože si ceníme váš život, inspektore,“ řekl Leon prostě. 
„Protože si přeji – my všichni si přejeme – soustředit hadovu po-
zornost jenom na nás samotny.“

Poiccart se vrátil a vstrčil hlavu do dveří.
„Chtěli byste vidět pana Eliáše Washingtona?“ ptal se, a viděli 

podle lesku jeho očí, že pan Eliáš Washington stál za to, aby byl 
viděn.

Přišel po několika okamžicích. Vysoký, širokoramenný muž se 
zarudlou tváří. Měl skřipec a za nevroubenými skly byly jeho oči 
čilé a živé a plny kypivého smíchu. Od hlavy do paty byl oblečen 
bíle. Vázanka, visící přes měkkou hedvábnou košili byla jasně žlutá, 
a pás kolem jeho slabin byl ostře červený.

Stál, hledě se zářivým úsměvem na sedící společnost, svůj bílý 
panamský klobouk maje smáčknutý pod paží a obě ruce vsunuty 
do kapes kalhot.

„Rád, že vás poznávám, vy lidé!“ pozdravil je hlubokým hří-
mavým hlasem. „Hádám, že vám Barberton pověděl o mně vše. 
Ubohý dobrý malý hoch! – Poslyšte! Byl to mužský muž, docela all 
right, ale trochu tajemnůstkář. Řekli mi, že zde najdu policejního 
šéfa – kapitána Meadowse?“

„Pana!“ – řekl inspektor., „Já jsem jím.“
Washington natáhl svou velikou pracku a sevřel detektivovu 

ruku v stisku, jenž by byl činil čest i hroznýši.
„Rád, že vás poznávám. Moje jméno je Eliáš Washington – od 

Syndikátu pro Přírodovědu, Čikégo.“
„Usedněte, pane Washingtone!“ Poiccart mu přisunul lenošku.
„Chci vám, gentlemanům, říci, že ten muž Barberton byl za-

vražděn. Had? Poslyšte, já znám hady – vyrostl jsem s nimi. Hadi 
jsou mým koníčkem – důkladným. Znám je, od požíračů vajec po 
,tygry‘ – notechis sentatus – mokasíny4, mědihlavce, korály, mamby, 

4  Jedovatý had příbuzný chřestýši (ploskolebec mokasínový). Pozn. red.



– 96 –

kopinatce – pša! Hadi jsou tak obyčejná věc jako vaše mouchy. A já 
vám povídám, hoši, zde na tom místě a jednou provždy, že vůbec 
není na tomto světě ani na onom světě žádný jedovatý had, který 
by mohl vyšplhat na zábradlí, uštknout muže a zase zmizet s poli-
cajtem čumícím zrovna naň, aby ho neviděl.“

Jeho tvář a pohled zářily z jednoho na druhého. Tvářil se skorem 
otcovsky.

„Byl bych vám lidem ukázal rád jednoho trochu safrmentsky 
horšího, nežli je mamba –,“ řekl s politováním. „Ale nosit s sebou 
po ulicích hady v kapse je trochu žhavý lívanec. Je to, jako když 
milionářka nosí diamantové náušnice, jen aby ukázala, že si to může 
dovolit. – Měl jsem toho malého hocha opravdu rád. Je mi hrozně 
líto, že je mrtev – ale řekne-li vám kdokoliv na světě, že ho kousl 
had, jděte rovnou k němu, prašťte ho po nose a řekněte: ‚Lháři!‘“

„Budete trochu kávy?“ – Manfred zazvonil. 
„Dojista že budu, dáte-li mi! Nikdy jsem neuvykl tomuhle zvyku 

pít čaj. – Jsem také v tom samém voze. Byl jsem vyplašen tam dole 
v zázemí v Angole –“

„Co jste tam, dělal?“ zeptal se Leon.
„Hady,“ řekl Eliáš Washington stručně. „Reprezentuji organiza-

ci, která dodává exempláře zoologickým zahradám a muzeím. 
Hledal jsem tam létacího hada – není nic takového, ovšem, ačkoliv 
domorodci tvrdí, že jest. Dostal jsem nový druh kobry – viperidae 
crotalinae – a přece ne!“

Poškrabal se na hlavě, přinášeje svoje vědecké rozpaky s sebou 
do společnosti. Leonovo srdce letělo dobrému muži vstříc.

Setkal se s Barbertonem náhodou. Beze studu se přiznal, že 
šel do jedné vsi ve vnitrozemí na opravdový malý osamělý flá-
mek, a vraceje se pak k té civilizační úrovni, jakou představuje 
Mosamedes, padl na tlupu portugalských míšenců, sedících okolo 
ohně, ve kterém se pekly Barbertonovy nohy.
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„Nevím, čím vlastně byl – kovkopem – prospektorem, myslím. 
Byl jedním z těch ,Co je tohle?‘, s nimiž se shledáte všude na po-
břeží. Setkal jsem se s lidmi jeho druhu skorem všude – až na jihu 
u Port Nottosk. V Angole jich jsou tucty. Nakonec se z nich stávají 
domorodci a žijí s nimi.“

„Nemůžete nám povědět ničeho o Barbertonovi?“
Mister Eliáš Washington potřásl hlavou.
„Ne, pane. Znám jej asi zrovna tak, jako bych znal vás. Posedla 

mne trochu zvědavost, když jsem zvěděl příčinu toho mučení. 
Nechtěl říci, kde to je.“

„Co kde je?“ zeptal se Manfred rychle a pan Washington se dal 
překvapit.

„Nu, to písmo, které chtěli dostat. Myslil jsem, že vám to snad 
řekl. Řekl mi, že půjde rovnou sem, aby vyklopil celou tuhle část 
celé té věci. Byl to list, jejž našel v plechové krabici – to bylo vše, co 
mi chtěl říci.“

Hleděli jeden na druhého.
„Nevím o tom sám docela nic víc nežli toto,“ dodal Mr. Washington, 

vida Gonsalezovy rty hýbající se k otázce. „Byl, to dopis. Od koho 
ale byl, o čem jednal – to mi nikdy neřekl. Mou první myšlenkou 
bylo, že tam někde trochu příliš flirtoval, ale rozvodové zákony jsou 
tam hrozně šlechetny a nikomu by nenapadlo vymáhat důkazy ta-
kovýmto způsobem. Člověk nepotřebuje žádné dokumenty, aby se 
zbavil své ženy. – Sázím, že se vy lidé divíte, proč že jsem sem vůbec 
přišel,“ Mr. Washington zdvihl svůj šálek kouřící kávy, jež byla jistě 
téměř úplně vřelá, a vypil ji jediným douškem. „To je znamenité,“ 
řekl, „nejblíže skutečné kávě ode dne, co jsem odešel z domu.“

Otřel si rty pestrobarevným hedvábným kapesníkem.
„Přišel jsem sem, gentlemani, protože jsem dostal hezky dobrou 

myšlenku, že mohu být užitečným každému, kdo honí hady v téhle 
malé vesničce.“
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„Je to trochu nebezpečné zaměstnání, že ano?“ poznamenal 
Manfred.

Washington přikývl.
„Pro vás jistě – pro mne ne,“ řekl. „Jsem hadojistý.“
„Co?“
„Hadojistý. Na mne hadi neúčinkují.“
Vykasal rukáv kabátu a košile. Předloktí bylo zjizveno a pobo-

dáno starými ranami.
„Hadi,“ řekl stručně. „Tohle je kobra – brejlovec,“ ukazoval hrdě. 

„Když ten had sekl, moji hoši už nečekali na nic a začali se hned dělit 
o moje věci. Jaksi se sami ustanovili prováděči mé závěti a zároveň 
dědici mého rodinného jmění. – Trochu jsem je zklamal, chudáky.“

„Ale byl jste velmi nemocen?“ ptal se Gonsalez.
Pan Washington zavrtěl hlavou.
„Ne, pane – vůbec ne více, nežli kdyby mě štípla včela – a ani 

ne tolik, jako bych dostal vosí první žihadlo. – Víte, to je tak: ně-
kteří lidé mohou jíst arzenik, někteří lidé si mohou udělat oběd 
z morfia – z dostatečné dávky, aby otrávila celou provincii – já jsem 
hadojistý. Byl jsem jimi kousán od svých pěti let.“

Naklonil se k nim a jeho pěkná, veselá tvář náhle velmi zvážněla.
„Jsem mužem, kterého máte zapotřebí.“
„Myslím, že opravdu jste,“ řekl Manfred pomalu.
„Protože tenhle starý had ještě neskončil svoje kousání. Je v tom 

někde nějaký vyděračský dráp, v tomhle hadím zubu, a já ho chci 
nalézt. Ale především chci pomstít a očistit hady. Kdo řekne, že je 
had od přírody zlým zvířetem, nerozumí docela ničemu. Hadi jsou 
bázlivá, pokojná, uctivá zvířata a nežádají si s nikým žádných svárů 
a praček. Vidí-li vás had přicházet, přirozeně vždy žene se domů. 
Když mamá hadice promenuje se svou rodinou, je ovšem trochu ne-
důtklivá – ze strachu, abyste nešlápl na některého z jejích chlapců 
a děvčat, ale je to dáma, a dáte-li jí čas, odvede celou familii domů 
do salonu, kam noha bělochova nikdy nevkročila.“
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Leon naň hleděl zamyšleným okem.
„Je to podivná věc,“ řekl, mluvě napolo k sobě samému, „že snad 

jste vy jediným z nás tady, který bude ode dneška za týden na živu.“
Meadows, ač nebyl snadno dotčen, cítil, jak mu po zádech proudí 

studený mráz.
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13  
Mirabella přišla domů

Předpověď, kterou Leon Gonsalez pronesl, nebyla zcela vyplněna, 
ač on sám se důkladně přičinil, aby zabránil vrcholnému zlu, které 
prorokoval. 

Když se Mirabella Leicesterová probudila, cítila, jako by měla 
hrozně tlustou a tupou hlavu, a ležela dlouho uprostřed mezi 
spaním a bděním, marně se pokoušejíc uvést trochu pořádku do 
zmatku svých myšlenek, upírajíc oči ke stropu na sukovitý dubový 
trám, který, jak se jí zdálo, už kdysi kdesi viděla. A když nakonec 
shromáždila dostatečnou energii, aby se mohla zdvihnouti na loket, 
hleděla na známé a milé okolí svého vlastního hezoučkého pokojíku.

Heavytreeský dvorec? – Jaký to měla prapodivný sen! Sen plný 
letmých vizí starých mužů s hrozně prodlouženou hlavou, taneční 
hudby a naplněného tanečního sálu, nějakého trochu příliš vybraně 
oblečeného muže, jenž k ní byl velmi zdvořilým u večeře. – Kde byla 
ta večeře?

Usedla na posteli a v hlavě jí bušilo.
Opět se rozhlédla pokojem a z jejích snů počalo se pomalu vy-

nořovat několik hmatatelných skutečností.
Byla dosud ve stavu úplné zmatenosti, když se dveře otevřely 

a vešla teta Alma, a její nelíbivá tvář byla vzrušena výrazem patrné 
úzkostlivosti.

„Halo, Almo!“ řekla Mirabella trochu tupě. „Měla jsem takový 
podivný sen.“

Alma sevřela pevně rty a postavila na stolek vedle postele 
podnos.

„Myslím, že to bylo o tom inzerátu, co jsem včera viděla,“ řekla 
ještě Mirabella. A pak náhle vydechla: „Jak jsem přišla sem?“
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„Přivezli tě,“ řekla Alma. „Ošetřovatelka je dole u snídaně. Je to 
roztomilá ženská a také si dělá z novin výstřižky.“

„Ošetřovatelka?“ ptala se Mirabella v poplašeném údivu.
„Přišla jsi sem ve tři hodiny ráno v automobilu. Ošetřovatelka 

byla s tebou.“ Alma vypočítávala události a okolnosti v neúprosně 
časovém pořadí. „A dva muži. Nejdřív vystoupil z vozu jeden z mužů 
a zabušil na vrata. Polekala jsem se na smrt. Vpravdě jsem byla 
polekána už odpoledne, hned jak jsem dostala telegram, abych 
nejezdila do Londýna.“

„Ale já jsem ti neposlala žádný takový telegram –“
„Když jsem přišla dolů, ten muž – byl to skutečný gentleman 

a mluvil velmi příjemně – řekl mi, že jsi ochuravěla a že tě ošetřova-
telka přivezla domů. A pak tě donesli – ti dva muži a ošetřovatelka – 
nahoru do pokoje a položili tě na postel a já jsem tě s ošetřovatelkou 
svlékla. Vůbec jsem tě nemohla nijak vzbudit. To jediné, co jsi 
promluvila, bylo o nějaké oranžonádě.“

„Vzpomínám si na ni. Byla tak hořká a lord Evington mi dal napít 
trochu své vlastní. A pak já se vůbec nepamatuji, co se stalo potom,“ 
řekla, mračíc se přemýšlením.

„Pan Gonsalez objednal vůz a najal ošetřovatelku z ústavu,“ vy-
světlovala Alma.

„Gonsalez? Snad ne můj Gonsalez – Gonsalez od Tří spraved-
livých?“ ptala se Mirabella v udýchaném překvapení.

„Jsem jista, že to byl Gonsalez. Nedělali s tím žádného tajemství. 
Můžeš mluvit s tím pánem, který tě přivezl – je tu někde v domě či 
okolo – viděla jsem ho před pěti minutami na Heavytreeské silnici – 
chodil sem a tam a kouřil. Dýmku!“ dodala důkladná Alma.

Mirabella vystoupila s postele – vyskočit nebyla schopna. Její 
kolena byla neobyčejně slabá a podlamovala se pod ní, ale podařilo 
se jí doklopýtat a dovrávorat k oknu a vytáhnout rám o trochu výše. 
A rozhlížela se po barevně skvrnité pokrývce domovního okolí. Letní 
květiny byly v plném květu, jemné vůně vznášely se v teplém jitřním 
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vzduchu a Mirabella stála chvíli, pijíc plnými doušky nádherný, ob-
čerstvující vzduch, a pak se obrátila s povzdechem k čekající Almě.

„Nevím, jak se to vše přihodilo a co to všechno vlastně je, ale na 
mou duši, Almo, jsem hrozně ráda, že jsem nazpět! – Ten hrozný 
člověk…! Jedli jsme v poledne v Ritz Carltonu… věru nechci více-
kráte vidět žádný jiný restaurant ani plesový sál ani Chesterské 
náměstí – a nic nežli staré Heavytree!“

Vzala koflík čaje z Alminy ruky a pila žíznivě a pak koflík postavi-
la s malým oddechem.

„To bylo báječné! Ano, čaj také – ale já myslím na Gonsaleze. 
Kdyby to tak byl on!“

„Nemohu pochopit, jak můžeš být takhle vzrušena nadšením 
pro člověka, který spáchal já nevím kolik vražd,“ řekla Alma s ovlá-
daným rozhořčením.

„Nebuď hloupá, Almo!“ hubovala dívka. „Spravedliví nikdy ne-
vraždili – ne více, nežli vraždí soudce nebo porota.“

Pokoj kolem ní měl ještě stále náklonnost točit se dokola a byla 
schopna jen s největší námahou soustředit obě Almy, které stály 
před ní, v jediné hmatatelné a solidní individuum.

„Dole čeká nějaký pán – čekal již od dvanácti hodin.“
A když se zeptala, zvěděla k svému mrzutému udivení, že je půl 

druhé s poledne.
„Budu dole za čtvrt hodiny,“ řekla odhodlaně. „Kdo je to?“
„Nikdy jsem o něm neslyšela, ale je to gentleman,“ zněla neuspo-

kojivá odpověď. „Nechtěli ho nechat vstoupit.“
„Kdo nechtěl?“
„Ti pánové, kteří tě dnes v noci přivezli.“
Mirabella se na ni zadívala.
„Myslíš – myslíš, že hlídají náš dům?“
„Připadá mi to tak,“ řekla Alma rozhořčeně. „Proč se míchají 

do našich věcí, to nevím, a věděla bych to věru hrozně ráda. Ale 
konečně ho nechali. Pan Johson Lee.“
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Dívka se ušklíbla.
„Neznám to jméno,“ řekla.
Alma šla k oknu.
„Tamhle je jeho auto,“ řekla ukazujíc.
Bylo je zrovna vidět, jak stálo u kraje silnice za rohem plotu, dlouhý 

Rolls, bílý prachem. Šofér hovořil s cizím mužem a z okolností, že 
muž kouřil dýmku, soudila Mirabela, že to byl jeden ze samozvaných 
strážců.

Vykoupala se a s pomocí ošetřovatelky se oblékla a sešla chvějivě 
a trochu nejistě dolů ze schodů. Alma čekala v síni cihlami dlážděné.

„Chce s tebou mluvit o samotě,“ řekla divadelním šeptem. „Nevím, 
zdali to mám dovolit, ale zcela patrně je cosi v nepořádku. Ti muži 
potloukající se kolem domu padli mi důkladně na nervy.“

Mirabella se mírně zasmála a otevřela dveře a vešla do návštěv-
ny. Při zvuku zavíraných dveří muž, jenž seděl strnule v hluboké 
lenošce v okenním výklenku, vstal. Byl vysoký a trochu ohnutý 
a jeho tmavá tvář byla zbrázděna vráskami. Jeho očí nemohla vidět. 
Byly skryty za tmavými zelenými skly, jež byly obráceny k ní, když 
vstoupila a šla přes pokoj, aby ho pozdravila.

„Slečna Mirabella Leicesterová?“ ptal se klidným, modulovaným 
hlasem vzdělaného muže.

Uchopil její ruku do své.
„Neusednete si?“ zvala, neboť zůstal stát, když se ona posadila.
„Děkuji vám.“ Usedl jaksi opatrně, drže mezi koleny rukojeť dešt-

níku, jejž přinesl s sebou až do pokoje. „Bojím se, že moje návštěva 
přichází trochu nevčas, slečno Leicesterová,“ řekl. „Slyšela jste snad 
náhodou něco o panu Barbertonovi?“

Její obočí se svraštilo.
„Barberton? Zdá se mi, že jsem to jméno již slyšela.“
„Byl včera večer zabit na temžském nábřeží.“
A tu si vzpomněla.
„Ten muž, jenž byl uštknut hadem?“ ptala se s otřesem hrůzy.
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Návštěvník přikývl.
„Bylo to pro mne velkým otřesem, protože jsem byl po mnohá 

léta jeho přítelem a měli jsme smluveno, že ho navštívím v jeho 
hotelu večer, kdy byl usmrcen.“ A pak náhle převedl hovor na 
jiné, a to velmi překvapující koleje. „Váš otec byl učencem, slečno 
Leicesterová, není-liž pravda?“

Přikývla.
„Ano. Byl hvězdářem – autoritou v meteorech.“
„Správně. Myslím, že to byl ten pán. Teprve nedávno jsem si dal 

přečíst jeho knihu. – Byl několik let v Africe?“
„Ano,“ řekla klidně. „Zemřel tam. Studoval meteory po tři leta 

v Angole. Snad náhodou víte, že veliká část padajících hvězd spa-
dá v oněch končinách. Teorií mého otce bylo, že to je způsobeno 
horami z železné magnetové rudy, které je přitahují – zařídil si ve 
vnitrozemí malou observatoř.“ Její rty se na okamžik zachvěly. „Byl 
zabit v povstání domorodců.“

„Znáte krajinu v Angole, kde jeho observatoř stála?“ ptal se host.
Zavrtěla hlavou.
„Nejsem si jista. Nebyla jsem nikdy v Africe, ale snad teta Alma 

o tom něco ví.“
Vyšla ven a nalezla Almu čekající v chodbě, v rozmluvě s kuřákem 

dýmky. Muž odstranil se chvatně při jejím spatření.
„Almo, pamatuješ se, v které části Angoly měl otec svoji hvěz-

dárnu?“ ptala se dívka.
Alma nevěděla zpaměti, ale jedna z jejích neocenitelných výstřiž-

kových knih obsahovala všechny žádoucí zprávy, které dívka chtěla, 
a Alma ji přinesla a Mirabella ji donesla k panu Leeovi.

„Zde jsou podrobnosti,“ řekla a položila před něj otevřenou 
knihu.

„Nepřečtla byste mi to laskavě?“ žádal jemně. A Mirabella mu 
přečetla tři krátké odstavce, sdělující, že profesor Leicester se usíd-
lil v místě Bishaka.
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„To je to místo,“ přerušil ji návštěvník. „Bishaka! – Jste si jista, že 
vám pan Barberton nepodal zprávy?“

„Mně?“ ptala se v údivu. „Ne – proč by měl? O čem?“
Neodpověděl, ale seděl dlouho, probíraje věc patrně v hlavě.
„Jste úplně jista, že vám nikdo neposlal dokument, nejspíše 

psaný v portugalštině, týkající se –,“ zaváhal trochu, „Bishaky?“
Zavrtěla hlavou, a pak jako by byl neviděl jejího posuňku, pan 

Lee opakoval svoji otázku.
„Jsem si ovšem úplně jista,“ odpověděla. „Máme velmi malou 

korespondenci na našem dvorci a je nemožno, abych mohla pře-
hlédnout něco tak zvláštního.“

Opět rozmýšlel chvíli mlčky.
„Máte nějaké dokumenty v portugalštině nebo angličtině… ně-

jaké dopisy vašeho otce o Angole?“
„Žádné,“ řekla. „Jediná zmínka, kterou kdy otec učinil o Bishace 

bylo, že se mu dostalo mnoho zpráv a informací, o nichž myslí, že 
budou velmi cennými, a že je trochu v nesnázích, protože jeho foto-
grafické aparáty, které rozestavil v různých částech krajiny tak, aby 
obsáhly všechny části oblohy, byly rušeny potulnými hledači kovů.“

„Řekl to? Opravdu?“ ptal se pan Lee horlivě. „Nuže, slečno, to 
vysvětluje velmi mnoho!“

Přese všechno přemáhání se dala do smíchu.
„Mně to nepodává mnoho vysvětlení, pane Lee,“ řekla otevřeně. 

A pak dodala vážnějším tónem: „Přišel snad Barberton z Angoly?“
„Ano, Barberton přišel z oné krajiny,“ řekl tižším hlasem. „Velmi 

rád bych vám pověděl – ale skoro se trochu obávám –“
„Bojíte se mi povědět? Proč?“
Potřásl hlavou.
„Tak mnoho hrozného se přihodilo od nějaké doby ubohému 

Barbertonovi a jiným, že vědomost se zdá být velmi nebezpečnou 
věcí. Chtěl bych, abych mohl věřit, že nebude nebezpečnou pro vás,“ 
dodal vlídně. „Pak bych mohl povědět, co je v mé mysli, a zbavit se 
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veliké úzkosti.“ Vstal pomalu. „Myslím, že nejlepší věcí, kterou mohu 
udělat, jest, že se poradím se svým právním zástupcem. Byl jsem 
hlupákem, že jsem mu to zamlčel tak dlouho. Jest to jediný muž, 
jemuž mohu svěřit prohlídku svých dokumentů.“

Nemohla, nežli naň hledět v údivu.
„Ale přece můžete své dokumenty prohlédnout sám!“ řekla v tro-

chu pobaveném údivu.
„Nikoli – bohužel nemohu,“ řekl s dětskou prostotou. „Protože 

jsem slepý.“
„Slepý!“ vyjekla Mirabella a muž se jemně zasmál.
„Jsem hezky dovedným na slepého člověka, že ano, slečno? – 

Dovedu přejít pokojem a vyhnout se všemu nábytku. Jedinou věcí, 
kterou nedovedu, jest číst – aspoň ne obyčejný tisk. Mohu číst 
Braille – ubohý Barberton mne tomu naučil. Býval učitelem –,“ 
vysvětloval, „ve slepecké škole u Brightlingsea. Nebyl nijak zvlášť 
dobře vychovaným či vzdělaným člověkem, ale byl zázračně hbitým 
písařem v Braillovu písmu. Dopisovali jsme si po léta tímto způso-
bem. Dovedl napsat dopis Braillovým písmem skorem tak rychle, 
jako to dovedl perem a inkoustem.“

Mirabellino srdce bylo plno soustrasti s ubohým mužem. Byl 
tak veselý, tak plný důvěry a tak patrně hrdým na své dovednosti 
a schopnosti, že se její soustrat rychle měnila v obdiv. Měl nevypsa-
telné vzezření nepovolné umíněnosti, která tak vyznačuje mnoho 
lidí podobně postižených, a Mirabella si počala uvědomovat, že 
lítost nad sebou samým, toto nejhorší zlo, jež provází slepotu, byla 
úplně vyloučena z jeho životní filozofie.

„Velmi rád bych vám řekl více,“ řekl opět pan Lee, drže její ruku. 
„Nejspíše vám ráno nadiktuji dlouhý dopis anebo to učiní můj 
právní přítel a vyloží vám všechna fakta. Prozatím však je nutno, 
abych byl jist půdou, na které stojím. Nemám touhy, abych ve vašem 
srdci vzbudil ani strach – ani – naději. – Znáte pana Manfreda?“

„Neznám ho osobně,“ řekla rychle. „George Manfreda?“
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Přikývl.
„Setkal jste se s ním?“ ptala se horlivě. „A s panem Poiccartem, 

tím Francouzem?“
„Ne, nikoli s panem Poiccartem. Manfred mi telefonoval dnes 

ráno velmi časně. Zdálo se, že ví všechno o mých stycích s mým ubo-
hým přítelem Barbertonem. Věděl také o mé slepotě. Podivuhodný 
muž, velmi jemný a zdvořilý – něžný. Byl to on, jenž mi sdělil vaši 
adresu. Snad –,“ rozmýšlel, „snad by bylo nejlépe, kdybych se nejdří-
ve poradil s ním.“

„Jsem docela jista, že by to opravdu bylo to nejlepší,“ řekla 
nadšeně Mirabella. „Jsou to divuplní lidé. Slyšel jste přece o nich – 
že ano? O Čtyřech spravedlivých?“

Usmál se.
„To zní, jako byste se jim obdivovala,“ řekl. „Ano, slyšel jsem 

o nich. Jsou to ti muži, kteří před mnohými lety se odhodlali, že 
budou vyrovnávat nesprávnosti anglických zákonů a trestat, kde 
zákoník neskýtá správného trestu. Podivno – nikdy jsem je neuvedl 
ve spojení…“

Přemýšlel dlouhou chvíli o této věci a pak řekl:
„Divím se a rozmýšlím…,“ ale neřekl jí, čemu se diví a o čem 

rozmýšlí.
Šla s ním dolů po zahradní cestě až na silnici a stála s ním, hovoříc 

o krajině a o květinách, kterých nikdy neviděl, o počasí a podobných 
drobnostech, jako mluví lidé, když jsou jejich mysli zaujaty příliš 
vážnými myšlenkami, o něž se nemohou sdílet, až přijela veliká 
limuzína a pan Lee vstoupil do jejího chladného nitra. Měl všechnu 
neodvislost, které nabývají vychovaní a vzdělaní slepci, a odmítl 
jemně její nabídku, že ho povede, nabídku, kterou se neodvážila 
opakovat, oceňujíc uspokojení, které dojista cítil z toho, že si svou 
cestu nalézá sám bez pomoci. Kynula mu rukou, když se jeho vůz 
rozjížděl a jeho ruka se zdvihla tak přirozeně v odpověď na její 
pozdrav, že v prvé chvíli skutečně myslila, že ji přece viděl.
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A tak vykročil z jejího dohledu a mohl stejně dobře vykročit 
i z jejího žití, neboť pan Oberzohn rozhodl a ustanovil, že zbývající 
hodiny slepého Johnsona Leea jsou sečteny.

Ale stalo se, že Tři spravedliví dospěli k témuž rozhodnutí vzhle-
dem k panu Oberzohnovi, jenom že bylo trochu nerozhodnosti 
o způsobu, jak má odejít z tohoto světa.

Leon Gonsalez měl velmi originální nápady.
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14  
Podomní obchodník

Muž s dýmkou stál asi tucet kroků od ní. Vracela se skrze vrátka 
plotu, když si vzpomněla na tety Almy mínění o tomto hlídání jejich 
domu.

„Budete tu čekat celý den?“ ptala se.
„Až do večera, slečno. Pak máme být vystřídáni několika muži 

z Gloucesteru – my jsme přišli z Londýna a vrátíme se zároveň 
s ošetřovatelkou, jestliže se již můžete obejít bez ní.“

„Kdo vás tady postavil?“
„Pan Gonsalez. Myslil, že bude moudrým, bude-li někdo tady 

trochu dohlížet.“
„Ale proč?“
Velký muž se zašklebil v úsměvu.
„Znal jsem pana Gonsaleze po mnoho let,“ řekl. „Jsem policejním 

penzistou a vzpomínám si ještě na doby, kdy bych byl dal sám 
hezkou hromádku peněz, abych mohl položit ruku na jeho rameno. 
Ale nikdy jsem se ho neptal proč, slečno. Je obyčejně velmi dobrý 
a pádný důvod pro všechno, co pan Leon Gonsalez činí.“

Mirabella se vrátila do dvora velmi zamyšlena. Alma na štěstí 
nebyla nijak ve zvědavé náladě a neptala se na nic. Mirabella zůstala 
sama v obytném pokoji, aby se mohla rozpomenout na svůj včerejší 
vzrušující den.

Mirabella chovala jen velmi málo iluzí. Četla mnoho, doháda-
la se mnohého a již ve dnech svého dětství mívala zvyk spojovat 
jasně účinky s příčinami. Teď jí bylo jasno, že skvělý inzerát byl 
určen výhradně zvlášť pro ni. To byl její první závěr. Inzerát byl 
určen, aby ji přivedl do rukou Oberzohnových. Neboť teď poznávala 
jednu významnou okolnost, které si dříve nemohla povšimnout. 
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Ani na okamžik od chvíle, kdy vstoupila do obchodních místností 
firmy Oberzohn & Smitts, až po epizodu s oranžádou, nebyla jí 
dána volnost, aby se mohla pohybovat nebo odejít, kam by chtěla. 
Oberzohn ji dovezl na přesnídávku a sám ji zase přivezl nazpět 
do laboratoře. Jana Newtonová byla pak její společnicí na cestě 
z Oberzohnova domu i z domu Newtonova do taneční síně. A od té 
chvíle patrně Oberzohnovo hlídání neustalo, až…

Nejasně se upamatovala na muže v plášti, jenž stál v otevřených 
dveřích salonku. Byl to snad Gonsalez? Připadalo jí, že to asi jistě 
byl on. Gonsalez, bdělý, pohotový – proč? Byla v nebezpečí – ano, 
byla v nebezpečí dosud. Ačkoliv největším ze všech mystérií a zá-
had bylo, proč že by si někdo měl vybrat ze všech lidí právě její 
bezvýznamnou a nedůležitou osobu.

Jakýmsi nevysvětlitelným způsobem smrt Barbertonova byla ve 
spojení s oním inzerátem a s pozorností, kterou jí obdařili doktor 
Oberzohn a jeho stvůry. Kým byl lord Evington? Vzpomínala na jeho 
německý přízvuk a na jeho „milostivou slečnu“, na podivné zvučné 
srážení jeho podpadků a na jeho toporné poklony. To byla velmi ne-
ohrabaná lest, kterou opravdu měla prohlédnout hned na počátku. 
Lord Evington byl zcela patrně dalším z Oberzohnových hlídačů – 
jedním článkem v řetězu rukou, které si ji podávaly. A oranžáda 
otrávená omamným prostředkem byla jeho prací.

Mirabella se zachvěla. Kdyby se byl Gonsalez – nebo kdokoliv 
jiný to byl – nedostavil nebo kdyby byl nepřišel prozřetelnostně 
tak včas – kde by byla teď – –

Přikročila k oknu a vyhlédla ven a pohled na oba muže hlídající 
právě u vchodu zahrady poskytl jí pocit nekonečné úlevy a klidu. 
A vědomí, že byla z nějakého divuplného důvodu pod ochranou 
a péčí této podivné organizace, o které tolik četla a ještě více pře-
mýšlela, prochvívalo ji vzrušivým citem.

Odešla do klenuté kuchyně a nalezla kuchyňský stůl pokrytý 
tlustými svazky knih. A teta Alma vysvětlovala ošetřovatelce, plné 
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zájmu, svůj vlastní systém, podle něhož výstřižky rovná. – Dvě 
věci zajímaly její ostrorysou a ostrohrannou tetu: zločin a rodinné 
zprávy. Měla dvě knihy naplněné výstřižky z krajinských novin, tý-
kajícími se rodiny vzdáleného bratrance, jenž byl za války povýšen 
na šlechtice. Měla jinou knihu věnovanou společenským triumfům 
vzdálené příbuzné Goddardových, která nakonec udělala velmi 
senzační efekt žádostí o rozvod v nejvelkolepějím rozvodovém 
procesu doby. Ale zločin – zločin v nejširším smyslu – byl hlavním 
zaměstnáním tety Almy. A byly to tyto Alminy výstřižky, z kterých 
Mirabella čerpala svoji důkladnou znalost celé veřejné známé ka-
riéry Čtyř spravedlivých a jejich činů. Byly tu celé knihy vyplněné 
historií zavraždění sira Ramona, anglického ministra zahraničí, 
srovnané s úzkostnou péčí milovnice pořádku v čase, neboť chro-
nologie byla u Almy Goddardovy vášní po chorobnost. Jedině jedna 
veřejná senzace scházela v její sbírce, a Alma vykládala ošetřova-
telce důvody tohoto vynechání, právě když Mirabella vstoupila do 
kuchyně.

„Ne, má drahá,“ vykládala teta Alma, „není tu vůbec ničeho 
o hadu! Nechci mít vůbec nic co dělat s něčím, co mi působí husí 
kůži. A opravdu jsem vůbec ani nečetla nic, co by se téhle věci tý-
kalo.“

„To já mám zase zrovna každou řádku ze všech novin,“ odvě-
tila nadšeně ošetřovatelka. „Můj bratr je zpravodajem ,Megafonu‘ 
a říká, že to je ta nejlepší věc, kterou měli od mnoha let –“

Mirabella přerušila tento poněkud příšerný rozhovor dotazem 
o tom, kdy se bude jíst. Její hlava byla teď už pevná a její žaludek 
vyvíjel značnou chuť k jídlu.

Průčelní dveře domu byly otevřeny, a když se obrátila, aby šla 
do jídelny a pro své psací potřeby, zaslechla hádku nebo spor od 
branky plotu. Třetí muž se tam objevil: špinavě vyhlížející podom-
ní obchodník. Měl před sebou na řemeni přes rameno upevněný 
podnos, naplněný všemožnými levnými knoflíky, šňůrkami a tkani-
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cemi do bot. Byl to muž středního věku s rozcuchaným vousem, 
a přes teplo jarního dne měl na sobě dlouhý svrchník dosahující 
mu téměř na paty.

„Snad jste anebo také snad nejste,“ řekl muž s dýmkou, „ale ať 
jste nebo nejste, sem dovnitř nepůjdete.“

„Sloužil jsem tomuto domu po léta,“ vrčel obchodník. „Co tím 
míníte, že se mi do toho pletete? Vy nejste žádný policejní strážník.“

„Ať jsem policistou, nebo metařem, nebo listonošem,“ řekl trpě-
livý hlídač, „neprojdete touto brankou – rozuměl jste mi?“

V tom okamžiku zahlédl obchodník Mirabellu u dveří domu 
a zdvihl k ní s úsměvem na pozdrav svůj rozbitý klobouk. Mirabelle 
byl neznámý. Nepamatovala se, že by ho kdy před tu byla viděla 
v domě. Rovněž ne Alma, která v tu, chvíli vyšla z domu.

„Ten muž je tady cizincem, ale my tu máme každou chvíli nové 
lidi z Gloucesteru,“ řekla Alma. „Copak nám chce prodat?“

Vyšla z domu a šla svým upjatým krokem do zahrady a při jejím 
spatření úsměv zmizel z obchodníkovy špinavé tváře.

„Mám tu některé věci, které bych chtěl prodat té mladé dámě, 
madam,“ řekl hledě od ní k Mirabelle.

„Já nejsem tak stará a jsem také dáma,“ odvětila Alma ostře. 
„A odkdypak jste si navykl takhle si vybírat své odběratele?“

Muž zabručel mrzutě cosi do vousů, a nečekaje ani, aby mohl 
ukázat své zboží, odešel plíživým krokem po zaprášené silnici a lidé 
od vrátek se za ním dívali, až zmizel z dohledu.

Heavytreeský dvorec měl skorem trochu velkolepé jméno na 
tak malý majetek. Malý pozemek táhl se podél silnice k Heavytree 
Lane, jež tvořilo jižní hranici pozemku. Heavytree Lane – široká 
cesta vroubená stromořadím a živým plotem, odbočovala od silnice 
v pravém úhlu kolem dvorce, kde byla třetí hranice tvořena plotem 
dělícím orné pozemky od skvělejšího majetku místního magnáta. 
A podomní obchodník obrátil se do stromořadí.

„Promiňte mi, madame,“ řekl soudruh muže s dýmkou.
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Otevřel vrátka, vešel, a pustiv se opačným směrem kolem domu, 
došel do ovocné zahrady za ním. Zde stálo několik menších ve-
dlejších stavení, a muž, obešed je, přišel na humna, kde Mirabellina 
jediná kráva přežvykovala podle líného způsobu svého druhu. 
Napolo skryt za tlustokmennou jabloní hlídač číhal a pak, zcela 
podle svého očekávání, uzřel podomního obchodníka nahlížejícího 
skrze hraniční plot. Po chvíli pátravého rozhlížení přeskočil ob-
chodník na záhumní a stanul, přehlížeje znovu své okolí. Byl někde 
nechal svůj podnos a svůj vak a rozběhl se rychlostí překvapující 
u muže jeho věku, až dorazil k malé dřevěné kůlně, a pak otevřev 
dveře, zmizel v jejím nitru. Té chvíle byl hlídač už posílen připo-
jením svého soudruha a oba měli krátkou poradu. Muž s dýmkou se 
vrátil na své místo před domem a druhý kráčel pomalu přes humna, 
až došel k již opět zavřeným dveřím kůlny.

Jakožto moudrý a rozumný odborník obešel si nejdříve kůlnu 
a shledal, že není žádného jiného východu. Vrátil se ke dveřím, 
otevřel obojí polovinu jejich a zavolal:

„Pojďte ven, chlapečku!“
Kůlna byla prázdná, až na kupu sena, ležící v jednom koutě a na 

několik starých vozů bez kol, postavených na kozách a čekajících 
na kolářovu práci.

Od země vedl žebřík vzhůru na patro a hlídač vystupoval zvolna 
nahoru. Jeho hlava byla v rovině temného otvoru v podlaze patra, 
když se ozval z temna ostrý povel:

„Ruce vzhůru!“
A hlídač hleděl do hlavně velmi účinně vypadající automatické 

bambitky.
„Pojďte dolů, hochu!“ opakoval hlídač.
„Zdvihněte ruce –,“ zasyčel hlas z temnoty, „nebo jste mrtvým 

mužem!“
Hlídač poslechl, proklínaje svou hloupost, že přišel samoten.
„A teď vylezte nahoru!“
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S trochou obtíží vystoupil hlídač na zbývající příčky a dostal se 
konečně s nebezpečím ztráty rovnováhy na podlahu patra.

„Postavte se támhle – ale rychle –,“ řekl obchodník, „a nechte 
ruce hezky nahoře!“

Pocítil dotek chladné oceli na zápěstí a slyšel cvaknutí.
„Teď druhou ruku –“ 
Jakmile měl pouta na rukou, obchodník provedl rychlou pro-

hlídku.
„Nosíte pistoli, opravdu?“ posmíval se vítěz a vytáhl ji z hlídačovy 

kapsy a vstrčil ji do své. „A teď si sedněte!“
V několika vteřinách byl nešťastný hlídač svázán a dostal roubík 

do úst. Obchodník, doplíživ se ke vchodu patra, vyhlížel ven trhli-
nou v prknech. Pozoroval nikoli dům, ale plot, přes který sem přišel. 
Jiní dva muži se tam objevili a obchodník zahučel uspokojením. 
Sestoupil dolů do kůlny a odtáhl žebřík od otvoru patra a shodil ho 
na zemi a pak vyšel ven a dal znamení novým příchozím.

Druhý hlídač šel zpět co nejkratší cestou k průčelí domu, prošel 
zahradou a vstoupil kuchyňskými dveřmi. Stanul, aby zastrčil závo-
ry, a Mirabella, vstupujíc do kuchyně, viděla jeho počínání.

„Je něco v nepořádku?“ ptala se polekána.
„Nevím ještě, slečno.“ Hleděl na kuchyňská okna. Byla zamří-

žena hezky silnou mříží. „Můj soudruh zrovna viděl toho chlapa 
obchodníka, jak se schovával v kůlně.“

Šla za ním k průčelním dveřím. Obrátil se, aby vyšel, ale rozmysliv 
se, vrátil se a Mirabella viděla, jak sahá k zadní kapse, a ulekla se 
vidouc, jak vytáhl browning s velmi dlouhou hlavní.

„Umíte zacházet s pistolí, slečno?“
Přikývla, příliš překvapena, aby mohla promluvit, a dívala se, jak 

hlídač natáhl kohoutek pistole a upravil pojistku.
„Chci jít bezpečně a budu mnohem klidnější, budete-li ozbroje-

na,“ poznamenal.
Na stěně visela puška a hlídač ji vzal do rukou.
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„Máte k ní patrony?“ ptal se.
Vytáhla zásuvku úzké skříně a vyndala lepenkovou krabici.
„Výborně. Můžeme je potřebovat,“ řekl.
„Ale přece, pane –“
„Digby!“ doplnil svým jménem.
„Dojista přepínáte. Nemyslím, že byste to všechno činil v úmyslu, 

abyste mne snad postrašil – ale je snad opravdu nějaké nebezpečí?“
„Nevím ještě. Dostal jsem ošklivý pocit – mám ho celý den dnes. 

Jak daleko odtud je nejbližší dům?“
„Ani ne půl míle cesty.“
„Máte telefon?“
Přikývla.
„Snad jsem jenom poplašen. Půjdu ale na silnici a rozhlédnu se. 

Chtěl bych, aby kamarád byl už zpátky,“ dodal mrzutě.
Šel pomalu po zahradní cestě a stál chvilku, opíraje se o vrátka. 

A stoje tak, slyšel harašení starého dýchavičného automobilu a vi-
děl obchodnický nákladní vůz zahýbat kolem rohu heawytreeské-
ho stromořadí. Jeho rychlost se mírnila, jak se přibližoval domu, 
a právě proti dvířkům zastavil se nadobro, šofér zaklel a vyskočil 
z vozu, zdvihl rozbitý pokrov motoru, a sehnuv se pod sedadlo, 
vytáhl dlouhý šroubový klíč. A pak, rychle jako myšlenka, otočil se 
a udeřil klíčem po Dighbyho hlavě. Mirabella slyšela příšerný náraz, 
viděla hlídače kácet se bezvládně na stezku, a vteřinu nato přirazila 
dveře a zarazila závory.

Byla velmi klidná. Ruka, jež zdvihla revolver ze stolu v síni, se 
vůbec nechvěla.

„Almo!“ zavolala a Alma přiběhla hurtem ze schodů.
„Co u všech –?“ počala, ale zarazila, vidouc pistoli v Mirabellině 

ruce.
„Podnikají útok na náš dům,“ řekla dívka rychle. „Nevím, kdo to 

je, ale právě srazili jednoho z našich strážců, jenž se šel rozhlédnout. 
Vezmi si ručnici, Almo!“
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Almina tvář byla zkroucena a její výraz mohl vyjadřovat strach 
jako hněv anebo také obojí. Mirabella později shledala, že Alma 
cítila jen ohromné uspokojení, že se ocitla v tak nádherně bojovné 
situaci.

Mirabella doběhla k oknu návštěvny a otevřela je a vyhlédla 
ven – bylo odtud vidět na silnici. Zahradní dvířka byla uzavřena 
a dva muži, kteří patrně byli uschování v autu, zdvihali bezvě-
domého muže, a Mirabella se dívala s klidem, jehož sama nikterak 
nechápala, jak jej házejí do vnitra vozu a zavírají zadní dvířka. 
Celkem napočítala i s šoférem čtyři muže, a šofér vylezl zpět ke 
svému řidítku. Jeden z nových příchozích, patrně vůdce, ukazoval 
dolů po silnici ke stromořadí a dívka hádala, že udílí rozkazy, kde 
má vůz na ně čekat, neboť vůz začal okamžitě couvat – a Mirabella 
byla překvapena klidností stroje, když vzpomněla na to, jak sešle 
a rozházeně vypadal a pracoval před několika minutami.

Muž, jenž dával rozkazy, přecházel dlouhými kroky po zahradní 
cestě ke dveřím.

„Stůj!“
Muž se ohlédl a hleděl do namířeného ústí browningu. Za kaž-

dých jiných okolností by se byla Mirabella nezbytně zasmála jeho 
komickému překvapení.

„Je všechno v pořádku, slečno –,“ začal.
„Jděte okamžitě ven ze vrátek.!“ řekla Mirabella chladně.
„Chtěl jsem s vámi mluvit… velmi naléhavé –“
Bum!
Mirabella vystřelila, míříc mu nad hlavu, ke starému topolu. 

Muž se shýbl a běžel. Venku za brankou se shýbl do úkrytu hustého 
živého plotu, kde už byli ostatní jeho lidé, a Mirabella slyšela až 
do okna mumlání jejich hlasů, neboť den byl tichý a jen vzdálené 
hrčení stroje automobilu znělo poblíž. Pak uzřela hlavu vykukující 
přes plot.

„Mohl bych s vámi na pět minut promluvit?“ ptal se vůdce hlasitě.
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Byl to zavalitý, opálený muž s kusem náplasti přilepeným na 
tváři, a Mirabella si bezděky všimla, že má v uších zlaté náušnice.

„Nestane se vám vůbec nic zlého,“ řekl, otevíraje za řeči dvířka. 
„Neměla jste ostatně vůbec střílet. Nikdo vám nechce ublížit –“

Vstoupil na metr do zahrady mluvě stále.
Bum! Bum!
Ve svém chvatu stiskla rukojeť a spoušť jen tak o zlomek vteřiny 

příliš dlouho a uleknuta vědomím, že přijde druhá rána, trhla rukou 
a kule minula jeho hlavu na půl palce. Zmizel bleskem a vteřinu 
poté viděla jejich klobouky pohybující se rychle nad plotem. Běželi 
k čekajícím vozu.

„Zůstaň zde, Almo!“
Alma Goddardová přikývla se zaťatými zuby a dívka vyběhla 

nahoru po schodech do svého pokoje. Z této výše ovládala mnohem 
lepší vyhlídku. Viděla muže vstupující do vozu a vteřinu poté bylo 
bezvládné tělo hlídačovo shozeno do plotu. A pak za nepatrnou 
chvilku vůz se hnul, a nabývaje rychlosti, zmizel v mraku prachu 
na Highcombské silnici.

Mirabella seběhla ze schodů letmo, odtáhla závory dveří a běžíc 
dostihla silnice a po ní k nehybné postavě detektivově. Ležel na 
straně příkopu, s hlavou změněnou v krvavou hmotu, ale viděla, že 
dosud dýše. Pokoušela se ho zdvihnout, ale bylo to pro ni příliš ob-
tížnou úlohou. Běžela zpět k domu. Telefon byl v síni – staromodní 
přístroj s klikou, kterou bylo nutno zatočit, a Mirabella neudělala 
ani dvě otočky a poznala, že byl drát přeříznut.

Alma byla dosud v návštěvně s puškou pevně sevřenou v rukou, 
v tváři výraz ďábelského odhodlání.

„Musíš mi pomoci dostat Digbyho do domu!“ řekla dívka.
„Kde je?“
Mirabella ukázala a obě ženy došly k muži a napolo jej donesly, 

napolo dovlekly do domovní síně. Položily jej na cihlovou podlahu 
a dívka šla vyhledat čisté plátno. Kuchyně, jež byla zároveň sušírnou 
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pro důvěrnější prádlo, poskytla vše, čeho potřebovala. Alma hleděla 
bez hnutí na ničení svého prádla a Mirabella omývala hlídačovu 
hlavu. Uděšená ošetřovatelka – jež byla zmizela při prvém výstře-
lu – přiložila hrubý obvazek. Rána byla velmi ošklivá a muž vůbec 
nejevil známek vracejícího se vědomí.

„Měli bychom poslat Marii do Gloucesteru pro ambulanci,“ řekla 
Mirabella. „Nemůžeme poslat ošetřovatelku – nezná cestu.“

„Marie má v tuto chvíli ve špižírně hysterický záchvat,“ řekla 
Alma chladně. „Zapřáhnu kočárek a pojedu sama. Ale kde je ten 
druhý muž?“

Mirabella potřásla hlavou.
„Nevzpomínám ráda na to, co se asi stalo s ním,“ řekla. „Ale teď, 

Almo, myslíš, že ho dostanem do návštěvny?“
Spojenými silami zdvihly těžké tělo hlídačovo a klopýtaly s ním 

do pěkného pokoje, kde jej konečně položily na pohovku pod 
oknem.

„Zde může ležet, dokud nepřijede ambulance,“ počala Mirabella, 
ale tu se za ní ozval tichý smích a Mirabella se obrátila s úlekem.

Byl to podomní obchodník a v ruce držel pistoli, kterou prve 
odložila.

„Chci jenom vás samotnou –,“ pokynul obchodník k dívce. „Obě 
ostatní ženské mohou jít támhle ven.“ Hodil hlavou ke dveřím chod-
by. Pod schody byla velká komora a obchodník otevřel její dveře 
s výzvou. „Jděte tam! Uděláte-li hluk, budete toho litovat!“

Alminy oči zalétly toužebně k pušce, kterou prve postavila do 
kouta, ale nežli se mohla hnout, postavil se obchodník mezi ni 
a zbraň.

„Jděte dovnitř!“ opakoval rozkaz a Mirabella nebyla nijak příliš 
překvapena, když teta Alma poddajně poslechla.

Zavřel za oběma ženami dveře a zastrčil závorku.
„A teď, mladá dámo, vezměte si klobouk – a hodněl zčerstva!“



– 119 –

Šel za ní vzhůru po schodech do jejího pokoje a hleděl, nežli si 
vzala klobouk a plášť. Věděla až příliš dobře, že by bylo marným 
mařením sil chtít s ním vyjednávat. A muž byl tak rozradostněn 
svým vítězným zdarem, že se stal málem žvanivým.

„Myslím, že jste viděla hochy – odjíždět a nevzpomněla jste si, že 
jsem tady někde okolo, že? Byla jste to vy, co střílela?“

Neodpověděla mu.
„Jistě to nebyl Lew, nebo pak byste byla mrtvá,“ řekl. Prohlížel 

ústí pistole. „Byla jste to opravdu vy.“ Zasmál se. „Vy nejste příliš 
krotká! Sestřičko, vy byste věru měla být –“

Ustal náhle, hledě ven z okna. Byl ochromen údivem, vida prosto-
vlasou Almu běžící úprkem po Gloucesterské silnici. Se zaklením 
obrátil se k dívce.

„Jak se dostala ven? Máte tady někoho? A teď mluvte!“
„Komora pod schody vede do vinného sklepa,“ řekla Mirabella 

chladně. „A z vinného sklepa jsou dvě cesty ven. Myslím, že Alma 
nalezla jednu z nich – nemyslíte?“

S kletbou k ní přikročil, chytl ji za rameno a strhl ji k sobě.
„Z ostra!“ velel vztekle a táhl ji dolů ze schodů, skrze síň a do 

kuchyně.
Odsunul závory, ale zámek dveří byl zamčen a bez klíče.
„Tudy!“ – Klel v chladném vzteku, a svíraje pravicí dívčinu paži 

v mohutném sevření, chvátal chodbou a otevřel dveře.
Byl to nešťastný okamžik. Po zahradní cestě kráčel muž, s polo-

vičním úsměvem v tváři, jako by přemýšlel o dobrém nedávno 
slyšeném žertu. Při tomto pohledu obchodník pustil dívčinu paži 
a jeho pravice sáhla bleskem po kapse.

„Kdy chcete zemřít?“ ptal se Leon Gonsalez vlídně. „Rozhodněte 
se – ale rozhodněte se rychle!“

A pistole v jeho ruce jako by se chvěla vražednou tužbou.
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15  
„Dvě nehody“

Obchodníkova tvář kroutila a škubala sebou v ošklivém úšklebku, 
když zdvihal chvějící se ruce.

Leon šel k němu, vzal z jeho náhle zpocené levice browning, prve 
Mirabelle odňatý, a vsunul jej do kapsy. Pak mu vzal i vlastní jeho 
pistoli z kapsy.

„Vaši přátelé čekají, že ano?“ řekl stále týmž vlídným tónem.
Obchodník neodpověděl.
„Také Cuccini? Myslil jsem, že jsem ho přece na chvíli usadil.“
„Jsou pryč,“ hučel obchodník.
Gonsalez ušklíbl se v rozpacích.
„Nechci vás vzít s sebou dovnitř do domu. A také vás nechci 

nechat tady,“ řekl. „Byl bych skoro rád, kdybyste byl vytáhl tu svou 
pistoli –,“ řekl s politováním. „Bylo by to rozluštilo tolik zbytečných 
obtíží!“

Tyto obtíže byly rozluštěny Mirabellou, jež se přihlásila o svůj 
browning a ujistila Leona, že s ním umí dobře zacházet a že to prve 
ona lupiče zahnala.

„Byl bych hrozně rád, kdybyste ho zastřelila vy místo mne,“ řekl 
Leon vážně. „Policie je velmi podezřívá k mému střílení a nechce 
nikdy úplně věřit, že střílím jenom v sebeobraně.“

Svázal muže provazem a svázal ho velmi nepohodlně – zápěstí 
ke kotníkům nohou. A potom položil několik otázek a odešel rychle 
do kůlny, odkud se za několik minut vrátil s nešťastným hlídačem.

„To už nijak nespravíme,“ řekl Leon, přerušuje hlídačovy omluvy. 
„Otázkou je, kde jsou ostatní členové ctihodného bratrstva.“

Něco hvízdlo okolo něho. Mělo to zvuk rozzlobené vosy a v oka-
mžení ležel Leon na zemi – skorem ještě dříve, nežli slyšel zdušené 
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„Plap!“. A jeho browning mířil na plot, skrývající heavytreeské 
stromořadí.

„Běžte do domu – rychle!“ volal naléhavě. „Nebudou se o vás příliš 
starat!“ – A hlídač, nikterak ne lítostně, letěl, aby se ukryl ve zdech.

Teď uzřel Leon svého nepřítele a o kousek dále viděl plochou 
střechu zavřeného obchodního automobilu. Muž přešel pomalu 
a vyzývavě přes mezeru v plotě, ale Gonsalez zadržel svoji ránu 
a muž svůj manévr opakoval. Zcela patrně se pokoušeli upoutat jeho 
pozornost na díru v plotě, aby se zatím mohli hnout jinde. Leonovy 
oči letěly po území. Jak hádal, rovnoběžně s hranicemi pozemku 
běžel potok, nebo aspoň příkop, jenž by byl výborným krytem.

Opět muž přešel klidně přes mezeru v plotě. Leon opřel loket 
a hleděl podél hlavně. A tu se muž objevil znovu.

Prásk!
Gonsalez mířil na stopu za něj. A hádal dobře. Muž viděl blesk 

a skočil zpátky – jak Leon čekal. A v okamžení se svíjel na zemi 
s kulí ve stehnu.

Leonovy bílé zuby ukázaly se v úsměvu a jeho tělo sebou hodilo, 
aby čelilo novému bodu útoku. Přišel rovněž z čekaného místa. Od 
malé vyvýšeninky v půdě, která ovládala jeho položení.

První koule udeřila do země po jeho pravici se zlostným zabzu-
čením, poslala kamínek vysoko k zemi a odrazila se s plesknutím 
o strom. Nežli se mohla nadzdvižená hlava opět sehnout v úkryt, 
Gonsalez střelil. Vypálil dvě jiné rány vpravo i vlevo a vyskočiv, bě-
žel do úkrytu silného stromu a dostihl ho včas, aby viděl tři hlavy 
hýbající se zpět k silnici, čekal, míře na díru v plotě, ale lidé, kteří 
raněného odvlekli z dohledu, neukázali se jeho střelbě, a minutu 
poté viděl automobil ujíždět rychle po poboční cestě a věděl, že 
nebezpečí minulo.

Střelba vzbudila pozornost. Nebyl ani pět minut nazpět v domě, 
když ke brance přijel tryskem jízdní policista s koněm, postříkaným 
pěnou, a sestoupil. Sousední statkář slyšel výstřely a telefonoval 
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na četnickou stanici. Půl hodiny činil si jízdní policista poznámky 
a zatím polovina rolníků z okolí s puškami pod paží shromáždila 
se v Mirabellině návštěvně. A vrátila se i Alma – rozcuchaná, ale již 
klidná. A Mirabella jí ráda přenechala svoji dosavadní ozbrojenou 
úlohu.

Neviděla tolik z hrozného Leona Gonsaleze, jak by si byla přála, 
a když konečně měli několik chvilek pro sebe, uchopila se příleži-
tosti, aby mu pověděla o návštěvě, kterou u ní vykonal pan Johnson 
Lee. Ale patrně věděl o tom vše, neboť neprojevil žádného pře-
kvapení a ukázal rozpačitost, jenom když projevila osobní zájem 
o něho samého a o jeho přátele.

Nebylo to proň přespříliš obvyklou věcí a Leon byl skorem 
rozmrzen na sebe samého při nenadálém pohledu na její nadšení 
a úctu k hrdinům, ač byla velmi zdravě založena na jejím smyslu 
pro spravedlnost.

„Nejsem si tak docela jist, že jsme opravdu byli tak docela obdivu-
hodní,“ řekl. „Hlavní obtíž je v tom, nalézt v daném okamžiku takový 
úsudek a rozsudek, jaký bude vysloven ze vzdálenosti několika let. 
Obětovali jsme tomu vše, co pro většinu mužů činí život hodným 
žití, v jediné touze, vidět váhy spravedlnosti ovládány správně.“

„Vy nejste ženat, pane Gonsalezi?“
Pohlédl do jejích upřímných očí.
„Ženat? – Proč? – Ne!“ řekl. A Mirabella se dala do smíchu nad 

způsobem, jak to řekl.
„Mluvíte, jako by to bylo něco, co vám vůbec ještě jakživo ani 

nenapadlo!“
„Nenapadlo,“ přiznával. „Již ze samé povahy našeho úkolu jsme 

vyloučeni od této zkušenosti. A je to snad něčím urážlivým, řeknu-li, 
že jsem nikdy nepociťoval svoji osamělost jako ztrátu?“

„Ano, je to velmi hrubé!“ řekla přísně a Leon se smál sám pro 
sebe na půl cesty zpět do Londýna jako nad dobrým žertem, jenž 
opakováním jenom získává. 
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„Myslím, že ji můžeme bezpečně nechat tak na týden,“ hlásil, 
když se vrátil do Curzonovy ulice. „Ne, nic se nestalo. Byl jsem 
zadržen v policejní pasti u Newbury pro přestoupení povolené 
rychlosti. Říkali, že jedu padesát, ale byl jsem jistě mnohem blíže 
osmdesáti – Meadows mne z toho dostane. Jinak budu nucen poslat 
úřadu nezbytný list a zaplatit nevyhnutelnou pokutu. Učinili jste 
něco s Johnsonem Leem?“

Manfred přikývl.
„Meadows a náš nadšený přítel Eliáš Washington ho šli navštívit. 

Žádal jsem Washingtona, aby šel, protože –,“ zaváhal, „had je sku-
tečným nebezpečím, pokud se týká pana Leea. – Eliáš Washington 
slibuje opravdu být skutečnou pomocí. Ten muž se opravdu nebojí 
ničeho a zavázal se zůstat u Leea a po případě užít všech léků proti 
uštknutí, které zná.“

Manfred si za řeči oblékal rukavice a Leon Gonsalez naň hleděl 
s kritickým obdivem.

„Máte být představen u dvora – anebo svačit s velkovévodkyní?“
„Ani jedno, ani druhé, jdu navštívit našeho přítele doktora 

Oberzohna.“
„Čerta jdete!“ zvolal Leon, zdvihaje obočí.
„Učinil jsem opatření, že jsem mu poslal lístek se žádostí, aby 

držel své hady dobře uzavřeny,“ řekl Manfred. „A protože jsem 
úmyslně poslal patrný průpis dopisu, abych mu vtiskl vědomí, 
že tento dopis existuje a může být proti němu veden jako důkaz, 
myslím, že opustím kanceláře firmy Oberzohn a Smitts bez úrazu. 
Nejste-li přespříliš unaven, Leone, viděl bych raději buicka nežli 
spatze.“

„Dopřejte mi čtvrt hodiny času,“ řekl Leon a odešel do svého 
pokoje, aby se očistil.

Bylo to přesně čtvrt hodiny a buick zastavil u dveří domu 
a Manfred vstoupil do jeho nitra. Mezi řidičem a pasažérem nebylo 
mezistěny, a tak mohli spolu hovořit.



– 124 –

„Bylo by dobře, kdybyste při tom měl už také bratra Newtona,“ 
nadhodil Leon.

„Bratr Newton bude na místě. Učinil jsem to opatření – poslal 
jsem mu podobný dopis,“ řekl Manfred. „Nemyslím, že k tomu při-
volají své pistolníky.“

„Znám dva a možná že tři, které jistě nepřivolají,“ řekl Gonsalez 
a usmál se na dopravního strážníka, jenž mu kynul do Oxfordské 
třídy. „Ten můj browning, Manfrede, hází trochu příliš vysoko. Měl 
jsem vždy podezření, že to činí. Pistole jsou podivné věcičky – ale 
tahle se mi snad vpraví do ruky.“ – Mluvili o zbraních, až se domovní 
blok firmy Oberzohn & Smitts objevil jejich zrakům.

„Lovu zdar!“ řekl Gonsalez a vystoupiv otevřel dvířka vozu 
a dotkl se čapky na pozdrav vystupujícímu Manfredovi.

Manfreda nenechali v čekárně ani celé dvě minuty. Ke konci této 
doby slavnostní mladík v brýlích po pokloně, kterou nebylo možno 
nazvat lehkou poklonou pro její strnulost, uvedl jej skrze nezajíma-
jící se kancelář do přítomnosti jasného doktora.

Starý muž byl u psacího stolu. Za ním, úplně ve své zdvořile 
přívětivé a spokojené formě, usmíval se Monty Newton s velkou 
žlutou květinou v knoflíkové dírce! Oberzohn vstal jako muž stojící 
v pozoru.

„Pane Manfrede, toto je veliká čest!“ řekl a podával strnule ruku.
Pro návštěvníka byla v pokoji připravena další židle – bohatě 

vypadající, čalouněná lenoška, k níž doktor pokynul rukou, kterou 
Manfred nebyl přijal.

„Dobré jitro, Manfréde,“ řekl pan Monty Newton, vyndavaje z úst 
doutník a pokyvuje s přívětivou srdečností. „Byl jste při tanci včera 
v noci?“

„Byl jsem tam, ale nevešel jsem dovnitř,“ řekl Manfred a posadil 
se. „Dostavil jste se až velmi pozdě, řeklo se mi?“

„Byla to ze všech příhod ta nejnešťastnější,“ řekl doktor Oberzohn 
a Monty Newton se zasmál.
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„Ztratil jsem jeho laboratorní sekretářku a on mi to nemůže od-
pustit,“ řekl skorem vesele. „To děvče, které včera přijal. Opravdu 
trochu eso co do líbení. Nechtěla se nijak navrátit na venkov, odkud 
přišla, a tak jí moje sestra nabídla, že ji vezme na noc na Chesterské 
náměstí. A čert mne vezmi, neztratila-li se nám někde v davu při 
tanci a my jí neuzřeli více!“

„Byla to hrozná věc,“ řekl Oberzohn smutně. „Pohlížím na ni 
jako na svoji svěřenku, svěřenou mé péči. Jsem zodpověděn za její 
bezpečnost. Vy – jak spoléhám, pane Newtone –“

„Nemyslím, že bych měl už i jen jediný okamžik nepokoje, kdy bych 
byl vámi, doktore,“ řekl Manfred s klidnou volností. „Ta mladá dáma se 
vrátila na Heavytreeský dvorec. Myslil jsem, že to pro vás bude mile 
překvapující novinkou. A je tam dosud. To vás snad překvapí ještě 
více, jestliže jste dosud nezvěděl po telefonu, že vaše Stará garda měla 
velmi žalostný nezdar – byla zdvořile odmítnuta při pokusu pozvat 
ji a dovést opět k její práci. Myslím totiž, že to bylo jejich úmyslem.“

„Moje Stará garda, pane Manfrede?“ Oberzohn zavrtěl hlavou 
v údivu. „To je nad moje pochopení.“

„Daří se vaší sestře dobře?“ ptal se zdvořile Manfred.
Newton pokrčil rameny.
„Je ovšem trochu rozrušena. A kdo by nebyl? Jana je dívkou velmi 

něžného srdce.“
„Ano – je jí již po léta,“ řekl Manfred urážlivě. „Smím kouřit?“
„Nepřijmete jednu z mých cigaret?“
Manfredovo vážné oko upoutalo doktorův zrak v utkvělém po-

hledu, jejž starý muž vydržel přes svoji vůli.
„Měl jsem již právě o cigaretu více od vás, nežli sluší,“ řekl. Jeho 

slova zazněla jako závan ledového větru. „Nechci již žádnou, Herr 
Doktor, jinak by nastala prázdnota v kruhu vaší rodiny. Kdož ví – je 
možno, že ještě dříve, nežli dovaříte svůj zázračný elixír, budete 
odvolán k normální nesmrtelnosti.“

Žlutá tvář doktora Oberzohna změnila se v tupou červeň.
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„Zdá se, že víte velmi mnoho o mně, pane Manfrede, tolik, jako 
já sám,“ řekl chraptivým šepotem.

Manfred přikývl.
„Více ještě. Neboť zatím co vy se ženete o závod s časem, abyste 

se vyhnul konci života, jenž se nezdá nijak zvláště hodným, aby byl 
zachován, a zatím co vy nijak nevíte, v kterou hodinu tento konec 
může nadejiti, mohu vám to já říci na minutu.“ A jeho prst v rukavič-
ce zdvihl se při této vyhrůžce.

Každá stopa úsměvu zmizela z líce Montyho Newtona. Jeho oči 
se nespustily z návštěvníkovy tváře.

„Snad mi to tedy povíte, ne?“ – Oberzohn byl jen s obtíží schopen 
této odpovědi. Vztek se ho zmáhal a jenom jeho železná vůle udusila 
plameny, aby se neukázaly.

„Toho dne, kdy bude ublíženo Mirabelle Leicesterové, toho dne 
odejdete – vy i ti, kdo jsou s vámi.“

„Poslouchejte, Manfrede, je zákon v této zemi –,“ počal Monty 
Newton nakvašeně.

„Já jsem zákon.“ Slova zazněla jako zvony osudu. „Já jsem v této 
věci soudcem, porotou i katem. Mladé jako staré – neušetřím niko-
ho,“ řekl klidným hlasem.

„Jste snad také nesmrtelným?“ ušklíbl se Monty.
Jenom na jedinou vteřinu opustilo Manfredovo oko Oberzohnovu 

tvář.
„Zákon je nesmrtelný,“ řekl. „Sní-li se vám o tom, že nějakou ob-

ratně sestrojenou ranou mne můžete smést ze své cesty dříve, nežli 
se stanu nebezpečným, ubezpečte se, abyste zametal důkladně 
a úplně.“

„Nevyzval jste mne, abych sem přišel jen proto, abych poslouchal 
tenhle žvást, či ano?“ optal se Monty Newton. Ale ač byla jeho slova 
srdnatá a jeho chování vyzývavé, byly v jeho tvářích stíny, kterých 
tam nebylo, když Manfred vstoupil do pokoje – stíny pod jeho očima 
a na jeho lících, které prve vypadaly o trochu víc než správně tučny.
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„Přišel jsem sem, abych vám řekl, byste nechali slečnu Mirabellu 
Leicesterovou na pokoji. Jdete za něčím, čeho nemůžete dojít a co 
vám nikdo dát nemůže. Nevím, co to jest – dávám vám tuto zprávu 
o své nevědomosti darem –, ale je to veliké – větší nežli jakákoliv 
cena, za kterou jste dosud šli ve svých špatných životech. A abyste 
toho došli, jste odhodláni obětovat nevinné životy s nelítostností 
mrhačů, kteří si myslí, že jejich měšec nemá dna. Konec je blízko!“

Vstal pomalu a stál u stolu, tyče se nad doktorem, jenž stále seděl 
ve stejně strnulé pozici své neohebné páteře.

„Nemohu povědět, doktore Oberzohne, co učiní policie pro toto 
vám tak vhod přišlé hadí uštknutí, ale chci vám učinit tuto nabídku: 
Já a moji přátelé vzdálíme se z této hry a necháme Meadowse, aby 
si vás chytil svým vlastním způsobem. – Myslíte, že to znamená, že 
z toho vyjdete bez úhony? Ne, neznamená. Tito policisté jsou jako 
buldoci. Když vás jednou chytili do zubů, nepustí vás již.“

„A jaká je cena za tuto zajímavou službu?“ Newton bafal ze svého 
doutníku s rukama složenýma za sebou, s nohama roztaženýma – 
obraz pohodlí a blahobytu.

„Nechte slečnu Leicesterovou na pokoji. Najděte si jinou cestu 
k sehnání peněz, jichž tak naléhavě potřebujete.“

Newton se dal do smíchu.
„Můj drahý brachu, tahle hloupost se vám báječně povedla. – Ani 

Oberzohn, ani já nejsme zrovna chudi.“
„Jste na mizině, oba dva,“ řekl pokojně Manfred. „Jste v posta-

vení hazardních hráčů, když se karty příliš dlouho točily proti nim. 
Nemáte žádných záloh a vaše výlohy jsou příliš nesmírny. Najděte si 
jinou cestu, Newtone – a řekněte své sestře –,“ stanul u dveří, hledě 
dolů na bílou podšívku svého hedvábného klobouku, „že bych ji rád 
viděl v Curzonově ulici zítra ráno o desáté.“

„Je to snad rozkaz?“ ptal se Newton posměšně.
Manfred jen přikývl.
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„Pak mi dovolte, abych vám řekl,“ zařval Monty, bílý vztekem, 
„že nepřijímám rozkazů ani pro sebe, ani pro ni. Nabubřely vám 
hlavy, co jste dostali milost, eh? Dejte si na mne pozor, Manfrede – já 
nejsem zrovna bez nebezpečnosti!“

Cítil stisk Oberzohnovy nohy na své botě a přemohl svůj vztek.
„Dobrá,“ zahučel, „ale nečekejte, že uvidíte Janu.“
Přidal hrubý žert a Manfred zdvihl pomalu své modré oči a po-

hlédl naň.
„Budete buď oběšen od státu, nebo budete dříve zavražděn 

Oberzohnem – nevím, co z obého se stane dříve,“ řekl prostě; a mlu-
vil s takovou jistotou, že se srdnatost Montyho Newtona rozplynula 
jako cukr ve vodě.

Manfred stál na chodníku a dával znamení, a malé auto přijelo 
rychle a nehlučně. Leonovy oči spočinuly na vchodu domu. Veliký 
muž, stojící tam v šeru síně, pozoroval je bedlivě. Opíral se o zeď 
v nedbalé poloze a Leon byl na okamžik zaražen.

„Dovnitř, rychle!“
Leon tato slova skorem zařval a Manfred skočil do vozu a vtom 

už šofér pohnal vůz kupředu trhnutím, jež skorem rozházelo vůz.
„Co se –?“ počal Manfred, ale ostatek jeho slov se ztratil v hroz-

ném třesku, jenž se rozlehl.
Kožená střecha vozu byla na zádi stržena, skleněná střepina za-

sáhla Leonovu čapku a vyřízla do ní přesný půlměsíc. Leon stiskl 
brzdy, vyrazil dvířka a vyskočil ven. Za vozem byla spousta trosek. 
Velký kus železné lité ozdoby ležel přeražen na tři kusy uprostřed 
změti trosek rozbité bedny. Leon vzhlédl. Přímo nad vchodem 
Oberzohna a Smittse byl jeřáb, jenž vytáhl z domu těžký náklad, 
právě nežli Manfred vyšel. Ocelové lano houpalo se volně od kladky. 
Slyšel rozrušené hlasy, mluvící z otevřených dveří dolů a žvanili 
v řeči, které nerozuměl.

„Velmi pěkná nehoda. Mohli jsme vyplnit velmi pěkně půl sloupce 
ve večernících, kdybychom nebyli popojeli,“ poznamenal Manfred.
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„A ten gentleman tam v síni – copak tam dělal?“ řekl Leon.
Vešel do dveří domu. Muž zatím zmizel, ale poblíže místa, kde 

stál, bylo malé zvonítkové stiskátko, a bylo jasno, že bylo nově 
upevněno, neboť dráty vedly volně po stěně a byly docela nové.

Přišel včas, aby viděl policistu přecházejícího přes cestu k nim.
„Chci vyšetřit, jak se tato nehoda přihodila, strážníku,“ řekl Leon. 

„Můj pán byl málem zabit.“
Policista pohlédl na spoustu trosek, ležících půl na chodníku 

a půl na ulici, a pak na povolený kladkostroj.
„Lano se vysmeklo z bubnu, myslím.“
„Myslím, že ano,“ řekl Leon vážně.
Nečekal, až strážník skončí své vyšetřování, ale jel domů klidným 

tempem a nezmínil se již o „nehodě“, až když uložil svůj vůz a vrátil 
se do Curzonovy ulice.

„Ten muž v síni tam byl postaven, aby dal znamení, až budete 
pod jeřábem. – Některé věci se nesmí přihodit. – Půjdu provést 
několik pátrání.“

Gonsalez se již dávno seznámil s jedním členem Oberzohnova 
obchodního štábu. Byl to čistotný a pěkný mladý Švéd, s onou zna-
lostí angličtiny, jaká je normální ve skandinávských zemích. A tak 
o deváté večer zapadl Leon do švédského hostince v Deanské ulici 
a nalezl mladého Švéda, jenž končil svoji večeři. Byla to známost – 
jedna z mnohých –, kterou Leon velmi pečlivě pěstoval. Mladý muž, 
jenž jej znal pode jménem pana Heinze – Leon mluvil německy 
nápadně dokonale –, byl velmi rád, že má příležitost pohovořit si 
s dobrým známým, s nímž mohl probírat nevysvětlitelnou nehodu 
z dnešního odpoledne.

„Lano nebylo uvázáno na buben,“ řekl. „Mohlo to být hrozné. 
Byl jakýsi pán v automobilu před našimi vraty a popojel právě jen 
o několik palců, když ta bedna sletěla. O zlomek vteřiny – a bylo 
neštěstí. Je vůbec špatné štěstí na tom domě a já jsem opravdu rád, 
že koncem příštího týdne odcházím.“
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Leon měl mnoho, nač by se vyptal, a navázal to na to „špatné 
štěstí“ Oberzohnova domu. A ač věc neukvapoval, maje dar trpě-
livosti ve velmi znamenité míře, přece, když se před desátou loučili, 
věděl více, nežli čekal. A byl s tím, co zvěděl, velmi spokojen. Vrátil 
se do své garáže a strávil tam asi čtvrt hodiny a pak vyšel opět ven.

Bylo po půlnoci a Manfred právě skončil dlouhý telefonický 
rozhovor s mužem Scotland Yardu, jenž byl dosud v Brightlingsea, 
když se vrátil Leon, hledě velmi spokojeně a sebevědomě. Poiccart 
byl už v posteli a Manfred právě vypjal jeden okruh osvětlení, když 
se Leon vrátil.

„Děkuji vám, Georgi,“ řekl Gonsalez prudce. „Udělal jste to velmi 
dobře – Já bych vás byl neobtěžoval – ale –“

„Proč o tom mluvíte? Byla to přece maličkost,“ řekl Manfred 
s úsměvem. „Bylo mi jen obout střevíce. Ale proč? Nejsem zvědavý, to 
víte, ale proč jste chtěl, abych tomu Oberzohnovu hlídači telefonoval?“

„Protože –,“ řekl vesele Leon, mna si ruce, „ten noční hlídač je 
velmi hodný člověk. Má ženu a šest dětí a já si přál, abych nikomu 
neublížil. Na budově nesejde – stojí – či stála – o samotě, oddělena 
od sousedství. Jedinou starostí byl noční hlídač. Proto jsem vás 
žádal, abyste mu sdělil ve jménu dr. Oberzohna, že má o jedenácté 
čekat u dveří na posla se zprávou. Byl u dveří – viděl jsem ho.“

Manfred se už neptal na nic. Ale velmi brzy ráno příštího jitra 
vzal trochu čileji nežli jindy do ruky ranní noviny a obrátil zřetel 
na střední stranu a nalezl a přečetl tam zprávu: „Velký požár v City 
Road“. Požár úplně zničil všechny úřední budovy a skladiště a fak-
torie firmy Oberzohn & Smitts. A – Manfred čekal, že toto bude číst, 
hned když v noci ulehal.

„Nehody jsou náhody,“ řekl filozoficky Leon ráno při snídani. 
„Nevěděl jsem, jaká nehoda se shodou náhod přihodí zase v tom 
nehodami pronásledovaném domě – a náhodou mi Oberzohnův 
zřízenec večer řekl, že Oberzohn ,v okamžité tísni snad‘, nechal 
projít svou požární pojistku. Nemá ten člověk smůlu?“
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16  
Rathský zámeček

V jedné ze zakázaných místností, naplněné aparáty, jež dr. Oberzohn 
tam nakupil pro svoji zábavu i prospěch, byla malá elektrická pec, 
jež byla střediskem mnohých jeho zajímavých pokusů. V některých 
obecně známých drogách byly součástky, které dr. Oberzohn toužil 
vyloučit a osamotit. Doktor Oberzohn měl naprostou víru v mnohé 
věci, které by moderní chemikové zavrhli jako fantastický nesmysl. 
Věřil na kámen mudrců, na přeměnu hrubých kovů v kovy vzácné. 
Vskutku již vyrobil démanty – jež, pravda, neměly tržní ceny, ale 
byly skutečně tady. Ale vrcholem jeho víry bylo, že kdesi mezi léky 
v materia medica byl neomylný elixír, který by prodloužil lidský 
život daleko za jeho normální hranice. Jeho vlastnosti a jeho pod-
stata byla vzhledem ke všem známým drogám asi tím, čím je radium 
ke smolenci. Bylo to cosi, co mohl objevit toliko metafyzik a co jen 
trpělivý chemik mohl uskutečnit. Každou hodinu, kterou mohl 
uspořit, věnoval této své ovládající myšlence. A byl právě uprostřed 
jednoho ze svých napínavých experimentů, když zazvonil telefon, 
volaje ho zpět do pracovny. – Naslouchal a všechny svaly v jeho 
líci sebou kroutily a škubaly při zprávě o pohromě, kterou Monty 
Newton sděloval.

„Hoří to ještě stále? Což není v Londýně žádné hasičské zřízení?“
„Je to pojištěno, nebo ne?“ ptal se Monty podruhé.
Doktor Oberzohn uvažoval.
„Není,“ řekl. „Ale celá věc je tak velmi nepatrná a bezvýznamná 

proti tomu, co přichází, že tomu nebudu věnovat ani myšlenku.“
„Ale požár byl založen – je to vyložené žhářství!“ volal Newton 

hněvivě. „Lidé z hasičského sboru jsou tím jisti. Ta proklatá banda 
se nám mstí a odplácí nám za to, co se stalo dnes odpoledne.“
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„Nevím o ničem, co by se bylo přihodilo dnes odpoledne,“ řekl 
dr. Oberzohn chladně. „A vy nevíte také o ničem. Byla to nehoda, 
které všichni litujeme. A pokud jde o toho muže… uvidíme.“ –

Zavěsil velmi pečlivě telefonní sluchátko, šel dlouhou chodbou, 
hluboko dolů po tmavých schodech a do kuchyně v podzemí. Nežli 
otevřel dveře, slyšel hluk zuřivých hlasů a stál chvíli, přehlížeje vý-
jev s pocitem uspokojení. Až na dva muže byla místnost prázdná. 
Služebnictvo užívalo nynější kuchyně v průčelí domu a tato místnost 
byla teď jenom umývárnou. Po jedné straně pracovního stolu stál 
Gurther, smrtelně bledý, a jeho kulatá očka byla rudá zuřivým 
vztekem. Na druhé straně, kratší, stál tlustý ruský Polák Pfeiffer 
s těžkou, těstovitou tváří a pytlíkovýma očima. Jeho malý knírek 
a vous ježily se zlobou. Karty rozházené po stole a po zemi pověděly 
doktorovi, že šlo jenom o nové opakování karetní hádky, jež mezi 
nimi byly tak časté.

„Schweinehund!“ syčel Gurther. „Viděl jsem, jak jste palmoval 
v dlani krále při rozdávání. Zloději a lupiči slepých –“

„Ty německý pse! Ty –“
Oba mluvili německy. A pak viděl doktor, jak se Gurtherova ruka 

šine pokradmu dolů a nazad.
„Gurthere!“ zavolal ostře a muž se obrátil jako perem. „Do mé 

hovorny – marš“!
Beze slova kráčel muž kolem něho a doktor zůstal sám s od-

dychujícím Rusem.
„Herr doktor, tenhle Gurther není k vydržení!“ řekl Pfeiffer. 

Hlas se mu třásl vztekem. „Žil bych raději s prasetem nežli s tímhle 
člověkem. On opravdu není nikdy normálním – nežli když je opilý 
anebo otrávený!“

„Ticho!“ vykřikl Oberzohn a ukázal na stolici. „Tady počkáte, až 
se vrátím.“

Když se vrátil do svého pokoje, našel Gurthera, stojícího strnule 
v pozoru.
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„Nuže, Gurthere,“ řekl a byl skorem blahosklonně laskavým, jak 
poklepával Gurtherovi na rameno, „ta věc s tím Gonsalezem musí 
skončit. Což mohu nechat svého Gurthera skrývat se v zemi jako 
žížalu? Ne, to nemůže být. Dnes v noci vás pošlu k tomu muži, a vy 
jste tak obratný, že nemůžete nemít zdar. Spráskal vás, Gurthere – 
svázal vás a zbil a ztloukl vás hrozně, ukrutně. Vždy na to pamatujte 
a připomínejte si to, můj statečný hochu – zbil vás, až jste krvá-
cel. – Teď uzříte toho muže znovu. Půjdete v šatech vhodných pro 
zřízence či úředníka. Budete ho střežit svým obratným a chytrým 
způsobem a udeříte – uštknete. Je to dovoleno.“

„Ja, Herr Doktor.“
Obrátil se na podpadcích a zmizel za dveřmi. Doktor čekal, až ho 

slyšel jít vzhůru po schodech, a pak zazvonil na Pfeiffera. Ten přišel 
zamračeně. Scházela mu veškerá Gurtherova vojenská přesnost. 
Ale dr. Oberzohn věděl, že z obou jeho mužů je Pfeiffer čilejším, 
pohotovějším a lstivějším.

„Pfeiffere, došlo na to, že jste trochu v nebezpečí. Policie si přeje 
dovézt vás nazpátky do Varšavy, kde se přihodily jisté nepříjemné 
věci, jak dobře víte. A bylo mi řečeno –,“ ztišil hlas, „že jeden z vašich 
přátel by vás docela rád viděl na cestě tam – jak?“

Muž nezdvihl svých vzdorovitých očí od podlahy, neodpověděl 
a nedal ani posuňkem, ani hnutím těla najevo, že by byl slyšel, co 
mu starý muž říkal.

„Gurther půjde zítra, snad za naší dobrou prací, snad aby pro-
mluvil se svými přáteli v policii – kdož to ví? Má před sebou úkol. 
Nechte ho provést jej, Pfeiffere. Všichni moji muži tam budou – na 
místě zvaném Brightlingsea. Vy půjdete rovněž. Gurther že by chtěl 
oloupit i slepého? Dobrá! Vy oloupíte jednoho také. A pokud jde 
o Gurthera, nepřeji si, aby přišel zpátky. Jsem jím opravdu unaven. 
Je to skutečný šílenec. Všichni lidé jsou šílení, kteří šňupají ten bílý 
prášek do nosu, hlupáci – eh, Pfeiffere?“

Pfeiffer dosud neodpověděl.
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„Nechte ho vykonat jeho úkol. Nebudete se do toho mísit – až to 
bude vykonáno.“

Pfeiffer teď naň hleděl s chladným úšklebkem v tváři.
„Vrátí-li se on, nevrátím se já,“ řekl. „Ten člověk mne leká. Dva-

kráte tu byla policie – třikrát! Vzpomínáte si na tu ženu? Ten člověk 
je skutečným nebezpečím. Řekl jsem vám hned, že je nebezpečným, 
v den, kdy jste ho sem poprvé přivedl.“

„Dovede se obléknout po způsobu klubovního gentlemana,“ řekl 
doktor mírně.

„Pša!“ řekl Pfeiffer opovržlivě. „Vždyť je to herec, jenž dělal pozi-
ce a maloval si tváře a házel nohama za určitý počet marek týdně –“

„Nevrátí-li se, budu cítit úlevu,“ mumlal doktor. „Ale bylo by to 
chybou, nechat ho někde tak, aby ti chytří lidé mohli strkat nosy do 
našich záležitosti.“

Pfeiffer neřekl ničeho – chápal úplně své pokyny. Nebylo oprav-
du co ještě říci.

„Kdy půjde?“
„Časně ráno zítra, před rozedněním. Vy ho ovšem budete vidět.“
Řekl cosi tichým hlasem, co mohl slyšet toliko Pfeiffer… Stín, jenž 

stál v pouhých punčochách venku, naslouchaje těsně u dveří, slyšel 
jenom dvě slova. – Ušklíbl se do tmy – Gurtherovy jasné oči svítily 
jako kočičí. Slyšel svého soudruha blížit se ke dveřím a zmizel beze 
zvuku nahoru na schody.

* * *

Rathský zámeček byla jaksi roztažená bílá budova o dvou poschodích, 
stojící uprostřed malého parku tak hustě porostlého stromovím, že ne-
bylo dům z cesty vůbec vidět. A protože hlavní vjezd na pozemek byla 
docela obyčejná vrátka bez viditelného vjezdu za nimi, byl by Gonsalez 
místo minul, kdyby byl nepoznal muže, jenž seděl na mechem porostlé 
a pobořené zdi a jenž seskočil, když Leon zastavil svůj vůz.
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„Pan Meadows je v domě, pane. Říkal, že vás čeká.“
„A kde vlastně je tedy ten dům?“ ptal se Leon Gonsalez, pojížděje 

zpět, aby mohl vozem zatočit.
Místo odpovědi detektiv otevřel vrátka dokořán a Leon jel se 

svým vozem klikatou cestou mezi stromy, neboť teď z blízka mohl 
přece rozeznat, kde bývala kdysi kamínky sypaná vjezdní cesta, 
a mimo to viděl i stopy vozů v měkké půdě. Přišel zrovna, když pan 
Lee vedl své dva hosty k večeři, a Meadows byl zřejmě opravdu rád, 
že přišel. Omluvil se a vzal Leona stranou do síně, kde nemohli být 
nikým vyslechnuti.

„Dostal jsem vaši zprávu,“ řekl. „Jedinou věcí, jež se přihodila 
mimo obyčejný průběh, jest, že služebnictvo dostalo pozvání na 
velký koncert v Brightlingsea. Čekal jste to?“

Leon přikývl.
„Ano. Doufám, že je Lee nechá jít. Byt bych radši, kdyby byli 

vůbec z cesty. Je to hrubý úskok – ale Oberzohn dělá takové věci. – 
Přihodilo se ještě něco jiného?“

„Nic. – Bylo tu v okolí několik divných lidí.“
„Ukázal vám dopisy, které dostal od Barbertona?“
K jeho překvapení inspektor přisvědčil.
„Ano. Ale je to pro mne horší, nežli kdyby to bylo řecky. Řada ma-

linkých vyvýšenin na silném hnědém papíře. Má je ve své bezpečné 
pokladně. Přečetl mi některé z nich – nebylo v nich mnoho, co by 
pomáhalo věc osvětlit.“

„Ale ten hlavní dopis ze všech?“ ptal se Leon úzkostně. „Ten, na 
nějž Lee odpověděl – mimochodem; vy víte, že pan Lee psal všechny 
své dopisy mezi píchanými linkami?“

„Ano. Viděl jsem jeho papír,“ přisvědčil detektiv. „Nikoli! Ptal 
jsem se ho na to, ale patrně se mu nějak nechce do řeči, pokud 
nepromluví se svým právním zástupcem, jenž sem má přijít dnes 
večer. Byl by tu měl vpravdě být už k večeři.“
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Vešli do večeřadla společně. Slepý muž čekal trpělivě v čele 
stolu a Leon zaujal se zdvořilou omluvou místo, které proň bylo 
ustanoveno. Seděl zády ke stěně proti jednomu ze tří vysokých 
oken vyhlížejících do parku. Byla velmi teplá noc a okenice byly 
otevřeny a otevřeno bylo i prostřední okno, proti němuž seděl. 
Pokynul panu Washingtonovi, jenž seděl proti němu, aby usedl 
trochu stranou, a Američan pochopil, že si přeje nerušenější vý-
hled do parku.

„Měli byste okno raději zavřené?“ ptal se pan Lee, nakláněje se 
vpřed a mluvě ke všem zároveň. „Vím, že je jedno otevřeno,“ řekl 
s lehkým zasmáním, „protože jsem je sám otevřel. Jsem milovníkem 
čerstvého vzduchu.“

Všichni souhlasili a večeře pokračovala beze všech příhod. 
Pan Washington byl z oněch přizpůsobivých lidí, kteří se vpraví 
do každého okolí, ve kterém se ocitnou. Byl v Rathském zámečku 
právě tak jako doma, jako by tam byl někde v sousedství narozen 
a vychován. A mimo to měl zvláštní důvod k rozradovanosti. Bylť 
našel vzácnou zmiji, když se ráno procházel v lesíku, a vyplnil deset 
minut výkladem o tom, čím se tato zvláštní zmije liší ode všech 
ostatních anglických zmijí.

„Je mrtvá?“ ptal se Meadows nervózně. „Zabil jste ji?“
„Abych ji zabil?“ opáčil rozhořčený pan Washington. „Proč bych 

ji měl zabíjet? Viděl jsem dnes na trávníku celé hejno holubů – měl 
jsem je snad pobít také? Já necítím vůbec ničeho z těchto nízkých 
citů vůči hadům. Hádám, že Pán poslal hady do tohoto našeho světa 
za nějakým jiným účelem, nežli aby byli honěni a ubíjeni při každém 
zhlédnutí. – Ne. Pošlu ji dnes vlakem do Londýna jednomu svému 
příteli v zoologické zahradě. Uchová mi ji, pokud si pro ni nepřijdu, 
abych si ji vzal k nám do Ameriky.“

Meadows dlouze vzdychl.
„Nu, pokud ji máte bezpečně v kapse –,“ řekl.
„Vás to mrzí?“
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Leonův hlas zněl naléhavě, když žádal Washingtona, aby uhnul 
ještě trochu více nalevo, a když veliký Američan odsunul židli, Leon 
pokývl na poděkování. Jeho oči byly upřeny do okna a na stmívající 
se trávník. Ani na okamžik neodvrátil svého oka.

„Je to zvláštní věc s tím Poolem – mým advokátem,“ řekl pan Lee. 
„Slíbil mi zcela na určito, že bude v Rathu o sedmé hodině. Kolik je 
hodin?“

Meadows pohlédl na hodinky.
„Půl deváté,“ řekl. Viděl mrak, jenž přelétl lící slepého majitele 

zámku.
„Je to velmi zvláštní. Snad byste prominuli –“
Dotkl se nohou zvonku pod stolem a jeho domovní správce vešel.
„Zatelefonujte do domu pana Pooleho a zeptejte se, zdali již 

odejel!“
Správce se velmi brzy vrátil.
„Ano, pane. Pan Poole vyjel z domu svým autem o půl sedmé.“
Johnson Lee usedl ve své lenošce nazad.
„O půl sedmé? To už tu měl dávno být.“
„Jak daleko odtud bydlí?“
„Asi šestnáct mil. Myslil jsem, že snad přijel trochu pozdě 

z Londýna. To je opravdu zvláštní.“
„Snad měl nehodu s pneumatikou –,“ mínil Leon, neodvraceje 

svého upjatého pohledu.
„Mohl telefonovat.“
„Věděl někdo, že k vám má přijít – někdo mimo vaši domácnost?“ 

ptal se Leon.
Slepý muž okamžik váhal.
„Ano. Zmínil jsem se o tom na poště dnes ráno. Vešel jsem tam, 

abych si odnesl svoji korespondenci, a našel jsem, že list, jejž jsem 
psal panu Poolovi, vrátil se mým hloupým nedopatřením. A tu 
jsem řekl poštmistrovi, že pan Poole dnes večer přijde ke mně, a že 
tudíž není potřebí list znovu odesílat.“
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„A přitom jste byl venku – ve veřejné části úřadovny, že?“
„Myslím, že ano. – Ano!“
„Neřekl jste ničeho více, pane Lee – nic, co by mohlo poskytnout 

nějaké světlo o účelu jeho návštěvy?“
Hostitel opět chvilku váhal.
„Nevím opravdu. Skoro se bojím, že jsem řekl,“ přiznával. 

„Vzpomínám si, že jsem poštmistrovi pověděl, že chci s panem 
Poolem mluvit o ubohém svém příteli Barbertonu – Barberton byl 
v tomto okolí velmi dobře znám.“

„To je nesmírně nešťastná věc,“ řekl Leon.
Myslil současně na dvě věci. Na to, kde asi je ztracený advokát, 

a na skvělý kryt, který by zeď mezi oknem a zemí poskytla člověku, 
jenž by se plížil podél ní z dohledu, až by se náhle obrátil, aby poslal 
hada na jeho smrtonosnou stezku.

„Kolik mužů máte tady na území, Meadowsi?“ zeptal se.
„Jednoho – a není na území, ale je venku na silnici. Na noc jej 

zavolám dovnitř, či spíše ještě večer, aby obcházel územím – je 
ozbrojen.“ Řekl to s jistou důležitostí. Ozbrojený anglický policista 
je náramně strašná událost, kterou pramálo lidí kdy vidělo.

„Což znamená, že má revolver, z něhož jakživ nestřílel nežli při 
cvičení do terče – a to ještě byl nějaký docela jiný,“ poznamenal 
Leon. „Promiňte, ale myslím, že jsem slyšel auto.“

Vstal neslyšně od stolu, obešel zadem kolem pana Leea a pak, 
skočiv náhle k oknu, vyhlédl ven. Květinový záhon táhl se těsně ke 
zdi a za ním byla široká oblázkovaná cesta. Mezi oblázky a květi-
nami byl široký pruh trávníku. Oblázková cesta vedla asi padesát 
stop vpravo, nežli se zahnula pod oblouk z popínavých růží. Po levé 
straně se táhla na necelých deset stop a u toho místa ústila v cestu 
užší stezka od domu.

„Slyšíte jej?“ ptal se pan Lee.
„Ne, pane! Mýlil jsem se.“
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Leon vsunul ruku do postranní kapsy kabátu, vytáhl hrst čehosi, 
co vypadalo jako drobná cukrátka, zabalená do barevných papírků. 
Jenom Meadows viděl, jak je rozsévá vpravo i vlevo, a byl příliš 
diskrétním, aby se ptal proč. Leon viděl jeho tázavě zdvižená obo-
čí, když se vracel zpět na své místo, ale byl umíněně nevšímavým. 
A pak již pojídal svoji večeři, vrhaje jen tu a tam náhodný pohled 
k oknu.

„Nespoléhám docela jenom na radu svého vlastního právníka,“ 
řekl pan Lee. „Telegrafoval jsem do Lisabonu a požádal dr. Pinto 
Caillao, aby přišel do Anglie, a ten může být ještě užitečnějším nežli 
sám Poole, ač kde –“

Správce domu v ten okamžik vstoupil.
„Paní Poolová právě telefonovala, pane. Její manžel měl ošklivou 

nehodu. Jeho auto najelo na kmen stromu, zkáceného přes silnici 
poblíže Lawleye. Bylo to zrovna za zatáčkou a on toho nemohl vidět, 
až bylo pozdě.“

„Je velmi těžce raněn?“
„Ne, pane, ale odvezli ho odtamtud do nemocnice. Ale paní 

Poolová praví, že je tak dalece v pořádku, aby se mohl vydat na 
cestu domů.“

Slepý muž seděl s otevřenými ústy.
„Jaká to hrozná věc se může přihodit–,“ počal.
„Velmi šťastná příhoda pro pana Poola,“ řekl Leon vesele. „Bál 

jsem se něčeho horšího, nežli tohoto –“
Odkudsi z venčí zaznělo „Prask!“ – zvuk, jejž vydá bouchavé 

cukrátko, když vybuchlo. Leon vstal od stolu, šel rychle ke straně 
okna a pak vyskočil. Dopadnuv na zemi, šlápl na jeden z drobných 
bonbonů, které prve rozsel, a ten mu pod nohama rovněž vybuchl.

Nebylo nikde nikoho vidět. Leon běžel rychle podél trávníku, 
zvolňuje běh, když přišel k rohu zdi a pak se trhem obrátil, drže 
pistoli připravenu. Dosud nikdo. Před ním byl těsně rostlý živý plot, 
v němž byl proříznutý otvor. Slyšel za sebou výbuch bonbonu a há-
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dal, že to je Meadows, a tu již byl detektiv u něho. Leon přiložil prst 
ke rtům, přeskočil přes cestu na trávník na druhé straně a skrčil se 
za strom, až mohl vidět skrze otvor v plotě. Za plotem byla růžová 
zahrada – spousta růžových a červených a zlatých květů.

Leon vsunul ruku do kapsy a vytáhl černý válec, a aniž spustil očí 
z otvoru v plotu, připevnil válec k ústí své pistole. Meadows slyšel 
tupý zvuk výstřelu, nežli uzřel, že by Leon pistoli zdvihal. Zazněl 
zvuk rozhrnovaných větví a křoví a běžících nohou. Leon vyrazil 
skrze otvor včas, aby viděl muže, ubíhajícího do křoví.

„Plap!“
Kule udeřila do stromu sotva stopu od uprchlíka.
„Tak je to dobře,“ řekl Leon a sňal tlumič z pistole. „Doufám, že 

nikdo ze služebnictva toho neslyšel, a především, že pan Lee, jehož 
sluch je na neštěstí nanejvýše bystrý, měl zdušený výstřel za něco 
jiného.“

Vrátil se k oknu, shýbaje se cestou, aby sebral svá bouchátka, 
pokud dosud nevybuchlá.

„Jsou to velmi užitečné věcičky – je velmi dobře rozeset je po 
podlaze, když čekáte, že vám má být v noci podříznuto hrdlo,“ řekl 
vesele. „Stojí dva dolary stovka a zachránily mi život častěji, nežli 
mohu spočítat, čekal jste kdy v noci, že vám bude podříznuto hrdlo?“ 
ptal se. „Mně se to přihodilo třikráte a připouštím, že to je zážitek, 
jehož nijak netoužím opakovat. Jednou v Čechách, v hlavním městě 
Praze. Jednou v Novém Orleansu, a jednou v Ortoně.“

„Jak to dopadlo s vrahy?“ ptal se Meadows se zachvěním.
„To je otázkou pro teologa – prominete-li mi ošumělý žert,“ řekl 

Leon. „Já myslím, že jsou v pekle – ale snad jsem příliš předpojatý.“
Pan Lee opustil stůl a stál u dveří, opíraje se o hůl. A vedle něho 

pan Eliáš Washington.
„Copak se děje?“ ptal se slepý muž rozmrzelým hlasem. „Je to 

velká obtíž nemoci vidět v takové chvíli. Ale zdálo se mi, že jsem 
slyšel výstřel.“
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„Dva!“ řekl Leon přesně. „Doufal jsem, že jich nebudete slyšet. 
Nevím, kdo byl tím mužem, pane Lee, ale dojista neměl práva na 
vstup na tyto pozemky, a tak jsem ho vystrašil ven.“

„Jistě jste užil tlumítka – neslyšel jsem výstřelů úplně. Zahlédl 
jste trochu tvář toho muže?“

„Ne – viděl jsem jenom jeho záda,“ řekl Leon. A nemyslil, že je 
nutno, aby dodal, že proň jsou záda známých mu lidí stejně zná-
mými jako jejich tvář. Neboť když studoval své nepřátele, bylo jeho 
studium velice důkladné a všestranné. A mimo to: Gurther běhal 
se zvláštním máváním ramenem.

Obrátil se náhle k pánu zámečku.
„Mohl bych s vámi mluvit na několik minut v soukromí, pane 

Lee?“ optal se. Bylť dospěl k náhlému rozhodnutí.
„Dojista,“ řekl pan Lee zdvořile a vyklepal si cestu do síně a do 

své soukromé pracovny.
Leon byl s ním po deset minut zavřen. Když vyšel, sešel Meadows 

dolů ke svému muži u vrátek a Washington stál rozmrzele o samotě. 
Leon ho vzal za paži a vedl ho na trávník.

„Bude tu dnes v noci docela vážná mela,“ řekl a pověděl mu o do-
hodě, kterou uzavřel s panem Leem. „Pokusil jsem se přemlouvat 
ho, aby mi ukázal dopis, jejž má ve své pokladně, ale on je jako skála 
v této věci a já bych hrozně nerad vyloupil pokladnu přítelovu. – 
Slyšte!“

Eliáš Washington naslouchal a zahvízdl si.
„Zamezili advokátovi, aby sem přišel,“ pokračoval Gonsalez, 

„a teď jsou na smrt vystrašeni, aby starý muž v jeho nepřítomnosti 
nepověděl nám, co chtěl svěřit jenom jemu.“

„Meadows odchází do Londýna, že?“
Leon zvolna přikývl.
„Ano. Odjíždí do Londýna – automobilem. Věděl jste, že všechno 

služebnictvo má dnes v noci východ?“
Pan Washington se naň zahleděl.
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„Ženské, míníte?“
„Ženské i mužské,“ řekl Leon klidně. „Je dnes v noci znameni-

tý koncert v Brightlingsea, a ač přijdou pozdě na prvou polovinu 
programu, budou mít tím větší požitek z druhé poloviny. – Pozvání 
není ode mne, ale je to pozvání, které velmi upřímně schvaluji.“

„Ale chce Meadows nebýt tady, až ta legrace spustí?“
Patrně nebyl inspektor Meadows neochotným odejít v roz-

hodném okamžiku. Byl naopak velmi rád, že může jít. Názory pana 
Washingtona na inteligenci policie doznaly velký obrat k horšímu.

„Ale dojista by učinil lépe, kdyby tu zůstal?“ mínil Američan. 
„Čekáte-li útok… ti lidé dojista přivedou a rozvinou všechny své 
síly.“

„Docela jistě,“ přisvědčil klidný Gonsalez. „Tady je auto.“
Rolls vyjel z pozadí domu a zajel přede dveře.
„Neodjíždím odtud rád,“ řekl Meadows, když se vhoupl vedle 

řidiče a položil svoje zavazadla na sedadlo.
„Řekněte řidiči, aby se vyhnul Lawleyi jako moru – je tam na 

silnici strom, leda by ho byly místní úřady již odstranily – což je 
velmi pravděnepodobno.“

Čekal, až zadní světla automobilu zmizela v šeru, a vrátil se pak 
do síně.

„Promiňte mi, pane,“ řekl domovní správce, vsoukávaje se za řeči 
s námahou do převlečníku. „Nebude vám obtížno – nezbyl tu nikdo, 
kdo by dohlédl na pana Leea. Já bych tu mohl zůstat – –“

„Byl to nápad pana Leea samého, abyste šli všichni,“ řekl Gonsalez 
stručně. „Jděte jen ven a povězte mi, až světla dostavníku se ukáží. 
Chci mluvit s panem Leem, nežli odejdete.“

Šel do knihovny a zavřel za sebou dveře. Čekající správce slyšel 
dunění jeho hlasu a cítil trochu výčitek svědomí. Lístky na koncert 
přišly z místní agentury. Nikdy by mu nebylo napadlo, že s hosty 
v domě dovolí jeho pán, aby všechno služebnictvo do posledního 
odešlo.
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Nebyl to nízký lavicový vůz, ale opravdu uzamčený omnibus, 
jenž přijel, houpaje se po zanedbané cestě, a zabočil dozadu za dům, 
k rozmrzelosti služebníků, kteří se byli shromáždili napřed v síni.

„Nestarejte se, já mu to povím!“ řekl Leon. Zdálo se, že přejal 
vedení v domě – neodpustitelný to přestupek v očích dobře vy-
chovaného služebnictva.

Zmizel do dlouhé chodby vedoucí do tajuplných hospodyňských 
končin a vrátil se, aby oznámil, že řidič už opravil svůj omyl a při-
jíždí k průčelnímu vchodu. Bylo to zbytečné vysvětlování, neboť 
veliký vůz zrovna již zahýbal okolo rohu před dům.

„Tady odjíždí nejnevolnější družina slavnostních hostí, které 
jsem měl kdy to neštěstí vidět,“ poznamenal Leon, když autobus 
s kvičícími brzdami sjížděl po svahu k neimpozantním vrátkům. 
„A přece budou mít znamenitou zábavu. Objednal jsem pro ně ve-
čeři v hotelu ‚Buku‘, a ač toho dosud nevědí, odvážím je na místo, za 
něž by dali hodný peníz, aby tam byli – kdyby nebyli tam.“

„To nechává nás dva tady samotny,“ řekl pan Washington mrzutě. 
Ale skoro ihned se zase rozjasnil. „Nemohu říci, že bych se mrzel 
pro trochu horké chvíle, se střelbou anebo bez ní,“ řekl. Rozhlédl 
se po temné síni trochu podezřivě. „Což abychom upevnili dveře 
z vnitřku?“

„Jsou docela v pořádku,“ řekl Leon. „Nebezpečí nepřijde ze zadu. 
Pojďte ven a užijte nočního vzduchu… je ještě trochu příliš brzy na 
pravé nebezpečí.“

Ale v tom se tentokráte zmýlil.
Eliáš Washington šel za ním do parku, udělal dva kroky a náhle 

jej Leon viděl zavrávorat. V okamžení byl po jeho boku sehnut 
a prohlížeje, s brýlemi odloženými do trávy.

„Doveďte mne dovnitř,“ řekl Washingtonův hlas. Opíral se těžce 
o svého soudruha.

S rukou kolem jeho pasu a nesa polovinu jeho tíže, vstrkal Leon 
muže do síně, ale nezavřel dveří. Místo toho, když Američan usedl 
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lomozně na stolici v síni, ulehl Leon rázem na zemi a hleděl ven 
proti obloze, k umělému obzoru, jejž si takto vytvořil. Nikde nebylo 
hnutí, ani známky po útočnících. A teprve potom zavřel Leon dveře 
a zasunul závoru, a otevřev dveře pracovny, donesl Američana do 
pokoje a rozsvítil světla.

„Myslím, že mne něco dostalo,“ mumlal Washington.
Jeho pravá tvář byla rudá a opuchlá, a Leon viděl nepochybné 

„hadí uštknutí“. Viděl ještě něco jiného. Přiložil ruku k Američanově 
líci a prohlížel konečky svých prstů.

„Opatřte mi trochu whisky – ano? Asi pět litrů nejlépe.“
Měl zřejmě veliké bolesti a seděl, houpaje sebou sem a tam.
„Peklo! To je hrozné!“ hrčel. „Nikdy jsem neměl hada, aby kousal 

jako toto.“
„Jste na živu, příteli, a já vám nevěřil, když jste říkal, že jste ha-

dojistý!“
Leon nalil sklenici čisté kořalky a přidržel ji Američanovi ke rtům.
„Pryč s prohibicí!“ mumlal Washington a neodtrhl sklenku, až 

byla prázdná.
„Můžete mi dát ještě jednu dávku – já se neopiji.“
Položil si ruku na tvář a dotkl se jemně nepatrné ranky.
„Je vlhká!“ řekl překvapeně.
„Jaký to byl pocit?“
„Jako nic jinak než jako notné hadí uštknutí – jenže hrozně prud-

ké,“ přiznával znalec hadů.
Jeho tvář byla již opuchlá až po oko a kůže byla zbarvena modře 

a černě.
Leon přešel k ohništi a stiskl zvonec a Washington naň hleděl 

v údivu.
„Poslyšte – proč vlastně zvoníte? Služebnictvo je přece pryč?“
V síni zazněl dusot nohou, dveře se otevřely a George Manfred 

vešel a za ním viděl překvapený Američan inspektora Meadowse 
a tucet mužů.
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„I pro pána!“ řekl ospale.
„Přišli v autobusu, ležíce na zemi,“ vysvětloval Leon. „A jedinou 

záminkou přivést autobus sem bylo poslat služebnictvo na koncert.“
„Vy jste Leea odstranil?“ ptal se Washington.
Leon přikývl.
„Byl ve voze, jenž odvezl Meadowse, který přesedl na autobus 

někde mimo dohled domu.“
Washington vytáhl z kapsy malou lepenkovou krabičku a vtíral 

si jemně trochu rudého prášku do obou ranek, vroubených bílými 
okraji, vzdychaje a chrče chvílemi bolestí.

„Tohle byl jistě had, jenž stáhl brejlovce za živa z kůže – chřestýší 
uštknutí nebolí hůře nežli kousnutí psa,“ řekl. „Mamba není nic. 
Znám mambu. Je notně zlá – ale daleko ne jako toto.“

Manfred pohlédl k Leonovi.
„Gurther?“ řekl prostě a Leon přikývl.
„Bylo to patrně určeno mně, ale jak jsem už dříve řekl. Gurther 

je nervózní. A nebyl uklidněn tím, že po něm bylo stříleno.“
„Nebudete se, páni, hněvat, požádám-li, abyste nemluvili tak na-

hlas?“ – Inspektor Meadows pohlédl na těžké záclony, které kryly 
okna. Za nimi byly upevněné okenice, a dr. Oberzohn byl důvtipným 
mužem.

Leon pohlédl rychle na inspektorovy nohy – byly v plstěných 
střevících.

„Nemyslím, že bych mohl co zlepšit na taktice obdivuhodné sleč-
ny Leicesterové,“ řekl a šel nahoru do ložnice pana Leea, jež byla 
ve středu domu a měla malý balkon, jehož podlaha tvořila střechu 
podjezdu.

Dlouhé dveřní okno bylo otevřeno a Leon se vyplazil ven do tmy 
a vyhlížel dolů skrze sloupce balustrády. Oblehatelé byli teď na 
otevřené prostoře a neskrývali nikterak svoji přítomnost. Napočítal 
jich sedm – až uviděl ohník cigarety osmého poblíž konce cesty. 
Žádný z nich se nehnul. Ani se neblížili domu. A tato nečinnost ho 
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mátla. Čekali na znamení. Co mělo být tímto znamením? Odkud 
mělo přijít?

Viděl muže přicházet kradmo přes trávník. Jednoho, či dva? Oči 
se mu mátly. Byli-li to dva, byl jedním jistě Gurther. Nebylo možno 
se v něm mýlit. Na vteřinu zmizel Leonovi z dohledu za sloupem 
balkonu. Leon posunul hlavu… Gurther upadl! Viděl ho klesat na 
kolena a pak se svalil ploše na zemi. Co to znamenalo?

Divil se dosud, když slyšel tichý škrabot a dlouhé vdechnutí, 
a zkoušel rozeznat, odkud zvuky přišly. Náhle se ze tmy ukázala 
ruka sotva několik palců od jeho obličeje a chopila se dolního okraje 
balkonu.

Rychle a neslyšně stáhl se Leon Gonsalez zpět do pokoje, vzpří-
mil se v krytu záclon a čekal. Jeho ruka se čehosi dotkla. Byla to 
dlouhá hedvábná šňůra, sloužící k zatahování záclon. Leon se ve 
tmě ušklíbl a udělal odbornickou kličku.

Vetřelec se vzpřímil na okraji balkonu, překročil pohodlně zá-
bradlí a pak šel po špičkách k otevřenému oknu. Nebyl ani opatrným, 
neboť toto okno bylo otevřeno po celý večer. Beze zvuku vstoupil 
do pokoje a odrážel se na okamžik proti svitu hvězd zrcadlících se 
v okně.

„Bez klobouku,“ pomyslil si Leon. To usnadňovalo práci. Když 
muž udělal ještě jeden kradmý krok, přelétla mu klička přes hlavu, 
trhla prudce a zadrhnuvši se zdusila výkřik v jeho hrdle. Okamžitě 
ležel ploše na prsou na koberci s kolenem v zádech. Zápasil, aby 
vstal, ale Leonova pěsť se spustila s přesností pístu a muž náhle 
ztichl.

Gonsalez uvolnil kličku, sesmekl šňůru, a naloživ si muže na 
rameno, nesl ho z pokoje a dolů ze schodů. Mohl jenom hádat, že 
toto bude jediný, jenž měl vejít balkonem, ale nechtěl nechat ničeho 
náhodě, a odevzdav svého zajatce mužům, číhajícím v síni, běžel 
zpět do pokoje. Ale nalezl, jak čekal, že nikdo jiný nešel za prvým 
skrze okno. Vyhlédl opět skrze zábradlí. Obléhatelé stáli dosud 
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v nepravidelných mezerách, kde byli dříve. Signál měl patrně přijít 
z domu. Co jím mělo být?

Nechal jednoho z policistů na stráži v balkónovém pokoji a šel 
zpět do pracovny, a shledal, že zajatým lupičem byl starý známý. 
Lew Cuccini hleděl z jednoho ze svých strážců na druhého – obraz 
zmatené rozmrzelosti. Ale nejpodivuhodnějším objevem, jejž Leon 
při svém návratu učinil, bylo, že americký znalec hadů byl už zase 
docela ve své staré formě – totiž až na svoje nevábivé vzezření, 
a nezdálo se, že by byl příliš zničen mukami rány, která by byla 
náhle zničila život devětadevadesáti mužů ze sta.

„Hadojistý – to je, co jsem! – Je to ten chlap, co to udělal?“ ptal 
se, ukazuje na Cucciniho.

„Kde je Gurther?“ ptal se Manfred.
Cuccini se mu šklebil do tváře.
„Bude lépe, když si ho najdete, milostpane,“ řekl posměšně. „On 

vás už usadí. Jakmile zavolám –“
„Cuccini –,“ Leonův hlas zněl něžně a měkce, ale hrot dlouhého 

nože, jejž držel k mužovu hrdlu, byl dojista ostrý a tvrdý. Cuccini 
ucouvl. „Vy nezavoláte. Zavoláte-li, proříznu vám hrdlo a darmo 
zkazím tyhle pěkné koberce – nebylo by vám jich líto? – Je to pravá 
hedvábná Buchara, Georgi! Je to první, co vidím za posledních deset 
let,“ řekl znalecky, ukazuje pokynem hlavy na měkkobarvý koberec, 
kde stál George Manfred. – „Co je vaším signálem, Cuccini?“ obrátil 
svoji pozornost opět k zajatci. „A co se stane, až dáte svůj signál?“

„Poslyšte,“ řekl Cuccini, „tenhle hrdlořezný bluf na mne nepůso-
bil – v Anglii není mučení dovoleno, a nezapomeňte na to!“

„Vy jste dosud nepoznal mého devětadevadesátého stupně, 
Cuccini,“ Leon se usmíval jako rozradovaný chlapec. „Vstrčte mu 
něco do huby, ano?“

Jeden z mužů ovázal vlněný šátek Cuccinimu kolem úst.
„Položte ho na pohovku!“
Cuccini byl už bezmocný – svázán na rukou i nohou.
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„Máte někdo voskové zápalky? Ano – to stačí!“ Leon si vyprázdnil 
krabičku do dlaně a hleděl přívětivě na zvědavou společnost. „A teď, 
pánové, necháte-li mne s panem Cuccinim, přesně na pět minut 
o samotě, ukáži tomuto neochvějnému ctiteli anglických zákonů 
velmi pěknou nápodobu Giana Viscontiho, jenž byl jeho znameni-
tým krajanem a vynálezcem metody, které na něm použiji.“

Cuccini házel zuřivě hlavou. Mumlání nesrozumitelných zvuků 
vycházelo skrze šátek.

„Náš přítel není bez nadání – má rozum. Každý z vás, kdo řekne, 
že signor Cuccini není inteligentní, vydá se mé opravdové ne-
spokojenosti,“ řekl Leon.

Posadili Itala a sňali mu šátek a Cuccini mluvil trhaně, nesou-
visle, váhavě.

„Nádherně!“ řekl Leon, když skončil. „Vezměte ho do kuchyně, 
a dejte mu napít – najdete kohoutek nad umývacím stolem v ku-
chyni.“

„Často jsem si myslil, Leone,“ řekl George, když byli sami, „zdali 
byste kdy uskutečnil tyto své hrůzostrašné hrozby mukami a zlo-
myslnou divokostí.“

„Polovicí muk všeho mučení je strach předem,“ řekl Leon klidně, 
zapaluje si cigaretu jednou ze zápalek, kterou vzal ze stolu, a vrátil 
ostatní pečlivě do skleněné schránky. „Každý, kdo je zkušen v umění 
sugestivního popisu, může se obejít bez palečných šroubů a pá-
licích želez, železných pannen a celého toho příšerného aparátu 
kriminální spravedlnosti našich ctihodných předků. Já sám –,“ roz-
važoval, vyfukuje kroužek kouře ke stropu, „já sám rozmýšlím, zdali 
bych byl schopen uvést svoje hrozby ve skutek – musím to jednoho 
dne zkusit.“ Pokývl spokojeně, jako by si sliboval velký požitek.

Manfred pohlédl na hodinky.
„Co zamýšlíte učinit – dát znamení?“
Gonsalez přikývl.
„A pak?“
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„A pak je necháme vejít. Vezmeme útočiště do kuchyně. Myslím, 
že to bude nejmoudřejší.“

George Manfred přikývl.
„Vy je chcete nechat otevřít tu pokladnu?“
„Přesně tak,“ řekl Leon. „Já si zvláště přeji, aby byla ta pokladna 

otevřena, a protože má pan Lee proti tomu námitky, myslím, že toto 
je nejlepší metodou. Měl jsem to po celou tu dobu v mysli. – Viděl 
jste tu pokladnu, Georgi? Já ano. Nikdo jí nerozbije nežli skutečný 
znalec. Já nemám nástrojů – neopatřil jsem se na takovou možnost, 
a pak mám mravní námitky. – Naši přátelé mají nástroje – a žádné 
námitky!“

„A had – je jaké nebezpečí?“
Leon louskl prsty.
„Had už uštkl pro dnešní noc a neuštkne už více. A pokud se týče 

Gurthera –“
„Je vám něco dlužen!“
Leon vyfoukl jiný kroužek a nepromluvil, pokud se kroužek 

nerozbil o strop.
„Gurther je mrtev,“ řekl prostě. „Leží na trávníku před domem 

po celých deset posledních minut.“
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17  
Psáno Braillovým písmem

Leon pověděl stručně o výjevu, jejž zahlédl z balkonu.
„Byl to dojista Gurther,“ řekl. „Nemohl jsem se v něm mýlit. 

Zmizel mi na vteřinu z očí za jedním ze sloupů balkonu, a když jsem 
pohlédl s druhé strany, ležel na zemi.“

Odhodil cigaretu do ohniště.
„Myslím, že je asi tak právě čas,“ řekl. Čekal, až Manfred zmizel, 

a pak jda k domovním dveřím, odstranil závoru a otevřel dveře 
dokořán.

Sehnuv se viděl, že bylo otevření dveří hlídáno, neboť jeden 
z číhajících už se hýbal přes trávník směrem k domu. Leon vyndal 
z kapsy malou elektrickou svítilničku a vyslal tři bílé blesky do tmy. 
K jeho překvapení jenom dva muži šli k domu. Bylo patrno, že bylo 
předkládáno, že se Cuccini vypořádá s každým možným odporem, 
nežli otevře lupičům.

Dům byl vystavěn v patnáctém století a vstupní síň byla široká 
a vysoká dvorana – palác, jak říkali tehdy. Nějaký georgianský 
architekt vybudoval po způsobu tehdejší módy nad vchodem do 
jídelny malou galerii či chór pro hudbu, přímo proti pracovně. Leon, 
jenž byl dům již dobře prozkoumal, nalezl i drobné schody vedou-
cí k této architektonické nestvůrnosti. Dal jenom signál a ihned 
ustoupil do jídelny skrze veliké dveře a byl za silnými záclonami 
a v pozadí úzké galerie, nežli první dva muži vešli. Viděl je jít přímo 
do pracovny, jejíž dveře otevřeli s bezpečnou jistotou. A současně se 
objevil v podjezdu třetí muž, jenž však nejevil známek, že by chtěl 
vstoupit dovnitř do síně domu.

Jeden z mužů vešlých do pracovny vyšel opět do síně a volal 
Cucciniho jménem. Nedostav odnikud odpovědi, šel, hubuje ke 
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svému úkolu. Co bylo tímto úkolem, uhodl Leon snadno ještě dříve, 
nežli jeho citlivé nozdry zachytily zvláštní ostrý zápach žhoucí oceli.

Skrčiv se dolů k zemi, mohl skrze sloupce galerie vidět nohy 
mužů pracujících u pokladny. Rozsvítili si všechna světla a zcela 
patrně se vůbec neobávali nějakého vyrušení. K muži u domovních 
dveří připojil se další muž.

„Kde je Lew?“
V tichu rozsáhlého domu bylo slyšet i tato tiše pronešená slova.
„Nevím – někde uvnitř. Snad střeží či pořádá toho daga5.“
Leon se ušklíbl. Toto označení pro jeho osobu vždy jej polehtalo.
Jeden z pracujících v knihovně vyšel ven.
„Neviděli jste Cucciniho?“
„Ne, řekl muž u dveří.“
„Jdi dovnitř a najdi ho. Měl by být tu!“
Nepřítomnost Cucciniho patrně mu působila nevolnost, neboť ač 

se vrátil do pokoje, byl v minutě opět venku, ptaje se, zdali se posel 
vrátil. A pak se ozval hlas posla, jenž byl odešel hledat Cucciniho:

„Kuchyně je zamčena na klíč!“
Lamač pokladen vyrazil překvapený výkřik.
„Zamčena? Co to znamená?“
Šel k úpatí schodiště a zavolal hlasně nahoru:
„Cuccini!“
Odpověděla mu jenom ozvěna.
„To je podivné!“ Vstrčil hlavu do dveří pracovny. „Pospěš si s tím, 

Miku. Je tu něco nezcela v pořádku!“ A obrátiv se přes rameno, velel: 
„Řekněte hochům, aby byli pohotově ke skoku!“

Muž ode dveří odešel do tmy a byl několik minut nepřítomen. 
Pak se vrátil s poplašnými zprávami.

5  Trochu opovržlivé označení pro jihozemce, hlavně Portugalce, ale i Španěly 
a Italy a všechny Levantince. Rozšířením i na Orientálce na evropských lodích 
zaměstnané. Pozn. překl.
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„Jsou pryč, pane. Nenašel jsem ani jediného z nich.“
Pán mu odpověděl nadávkou a kletbou a odešel sám ven, aby 

provedl obhlídku. Vrátil se kvapně, veběhl do pracovny a Leon 
slyšel jeho hlas:

„Buďte připraveni k útěku!“
„Co je s Cuccinim?“
„Cuccini se bude musit postarat sám o sebe. Máš to, Miku?“
Hluboký hlas něco odpověděl. Následovalo prasknutí, jako by 

se zlámalo železo. To byl psychologický okamžik. Leon rozhrnul 
záclony a seskočil lehce na podlahu síně.

Muž u dveří se při tomto zvuku bleskem obrátil.
„Vzhůru s nimi!“ řekl ostře.
„Nestřílejte!“ – Leonův hlas zněl téměř tónem společensky 

vlídného rozhovoru. „Celý dům je obklíčen policií.“
S kletbou vyrazil muž ze dveří a v tom okamžení zazněl zvuk 

prvého výstřelu, sledovaný rozptýlenou střelbou směrem od silnice. 
Druhý strážce byl prvým, jenž uprchl. Leon skočil ke dveřím, zavřel 
je a rozsvítil všechna světla, nežli oba muži vyšli z pracovny. Jeden 
měl pod ramenem tlustý balík čtvercových listů hnědého papíru. 
Pustil náklad a zdvihl ruce při spatření Leonovy pistole. Ale jeho 
druh byl z tvrdšího kovu a s výkřikem skočil po muži, jenž stál mezi 
ním a svobodou. Leon uhnul stranou a nastavil rameno, aby přijal 
zuřivý úder mužovy pěsti. A pak pustiv pistoli, sehnul se rychle 
a chytil muže pod kolenem. Muž zavrávoral a skácel se s ranou na 
zemi. A po celou tu dobu stál jeho soudruh zmámeně a hleděl na 
ně a ruce se mu bezmocně kývaly ve vzduchu.

Zaznělo zaklepání na dveře. Neohlížeje se po svých zajatcích, 
sáhl Leon po závoře a odtáhl ji. Vešel Manfred.

„Ten pán, jenž volal Cucciniho, je vyplašil. Myslím, že ušli. – Na 
silnici čekaly dva automobily.“

Manfredovy oči spočinuly na hnědých papírech, rozházených po 
zemi, a Manfred pokývl hlavou.
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„Myslím, že máte vše, čeho potřebujete, Leone,“ řekl.
V tu chvíli přicházeli porůznu detektivové a zajistili své zajatce, 

zatímco Leon Gonsalez a jeho přítel šli ven na trávník vyhledat 
Gurthera.

Muž ležel, kde byl upadl, na tváři, a když Leon zaměřil světlo své 
svítilny na mrtvou postavu, uzřel, že jej had uštkl za uchem.

„Gurther?“ ušklíbl se Leon.
Obrátil postavu na záda a vyrazil malý výdech překvapení, ne-

boť ke hvězdám nehleděla suchá tvář Gurtherova, ale těžké tváře 
Pfeifferovy.

„Pfeiffer! – Byl bych přísahal, že to je ten druhý! – Tady byla 
trochu zvláštní srážka. Nechte mne okamžik myslet.“ Stál celou 
minutu, opíraje bradu pěstí a loket druhou rukou. „Byl bych dovedl 
pochopit Gurthera. Stával se pro Oberzohna pomalu nebezpečným 
a obtížným. A Pfeiffer, jenž je pro doktora spolehlivějším z obou, jej 
nenáviděl. Mojí prvou domněnkou bylo, že byl Gurther odfouknut 
z rozkazu Oberzohnova.“

„A což, slyšel-li Gurther ten rozkaz anebo o něm nějak zvěděl?“ 
ptal se Manfred klidně.

Leon louskl prsty.
„Tak to je. – Měli jsme před lety podobný případ, pamatujete 

se, Georgi? – Ten starý dal zhasínací rozkaz Pfeifferovi a Gurther 
umístil svoji ránu dřív. Chytrý a obratný chlapík!“

Když se vrátil do domu, byla zatčená trojice posazena řadou ve-
dle sebe v pracovně pana Johnsona Leea. Cuccini byl ovšem starým 
známým. Z obou druhých mužů poznal Leon jednoho, pověstného 
pistolníka, jehož fotografie zdobila po měsíce stránky policejního 
listu.

Třetí, jenž byl patrně obratným odborníkem tlupy, neboť to byl 
ten, jehož u pokladny oslovovali „Miku“ a jenž vypálil a vypáčil zá-
mek Leeovy pokladny, byl poznán Meadowsem jako Mike Selwyn, 
obratný bankovní lupič a lamač pokladen, jenž dle svého přiznání 
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přijel teprve dnes odpoledne z pevniny v odpověď na lichotivé 
pozvání, které mu slibovalo velmi znamenitý zisk.

„Proč jen jsem opouštěl Milán,“ naříkal rozlítostněně, „kde je 
řemeslo tak snadné a peníze dobré, to bych opravdu rád věděl, 
kdybyste mi to někdo řek’!“

Zajatci byli odvedeni do nejbližšího bezpečného vězení, a nežli se 
páně Leeovo služebnictvo vrátilo od svého tance, všechny známky 
vzrušené hodiny zmizely beze stopy, až na zčernalá a zkroucená 
dvířka pokladny, jež sama svědčila o pochmurné povaze návštěvy.

Meadows se vrátil, když sbírali rozházené hnědé listy. Byla jich 
sta, a všechny popsány Braillovým písmem. Manfredovy citlivé 
prsty přejížděly jejich plochy.

„Oh, ano,“ řekl v odpověď na otázku, kterou mu položili. „Věděl 
jsem, že je slepý, hned v den, kdy jsme prohledávali Barbertonovy 
věci. To bylo oním mým malým mysteriem.“ Zasmál se. „Barberton 
očekával návštěvu svého přítele a nechal na krbu zprávu. Pamatujete 
se na ten pruh papíru? Zněl: Drahý Johny, vrátím se za hodinu. Tohle 
jsou jeho dopisy.“

„Jejich přeložené záhyby mi to praví,“ řekl Meadows. „Nebudete 
moci Cucciniho usvědčit. Oba lupiči přijdou před soud, ale obžalovat 
Cucciniho znamená, že by vyšla najevo celá věc s hadem, a to zna-
mená horší kopanec, nežli jsem dnes schopen odbýt smíchem. Jsem 
nakloněn nechat Cucciniho tentokráte běžet.“

Manfred přikývl. Seděl s listy hnědého papíru na kolenech.
„Je to psáno z rozličných míst,“ řekl.
Bylo zajímavo vidět ho s prsty přebíhajícími rychle po vytla-

čených řádcích a s očima upřenýma do prázdna.
„Dosud jsem se nedověděl nic, nežli že se Barberton v prázdných 

chvílích bavil tím, že překládal domorodé kouzelné a vílí pohádky 
do angličtiny a psal je Braillem k užitku slepecké školy. Věděl jsem 
už ovšem, že to činil, protože jsem měl už rozmluvu s jeho sestrou, 
která je představenou dívčího oddělení.“
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Prošel asi půl tuctu listů a pak vstal, a odloživ listy na stůl, šel 
k rozbité pokladně.

„Mám dojem, že věc, kterou hledáme, není tady mezi ostatními 
listy,“ řekl. „Není právě pravděpodobno, že by byl nechal sdělení 
podobné povahy válet pohromadě s ostatní svou korespondencí.“

Dveře pokladny byly otevřeny a ocelová zásuvka v pozadí byla 
vytažena. Listy byly patrně vybrány z této schránky. Teď byla zá-
suvka prázdna. Manfred ji vytáhl docela a změřil její hloubku pídí 
své dlaně.

„Počkejte, podívám se,“ řekl Gonsalez náhle.
Hmatal podél dna pokladny a pak počal pečlivě ohmatávat její 

strany.
„Tady není nic,“ řekl. Vytáhl půl tuctu účetních knih a svazek 

dokumentů, které Manfred po prvém podívání odložil jako osobní 
dokumenty majitele Rathského zámečku. Ležely na zemi mezi tros-
kami rozpuštěného kovu, jenž byl vypálil hluboké díry do koberce. 
Leon prohlížel knihy jednu po druhé, otevíraje je a přejížděje prsty 
okraj stránek, čtvrtá, těžký svazek s kovovými rohy, neotevřela se 
tak snadno – vlastně se neotevřela vůbec. Leon donesl svazek ke 
stolu a snažil se otevřít desky.

„Nuže – jak se tohle otevírá?“
Desky byly z kůže. Podle všeho zdání docela obyčejná kniha a Leon 

byl pečlivým, aby neporušil obratného maskování. Prozkoumávaje 
pečlivě ořízku, našel místo, kde byly listy trochu rozpojeny. Vytáhl 
nůž a vstrčil ho mezi listy. Zaznělo cvaknutí a deska odskočila jako 
víko krabice.

„A tohle, myslím, je to, co hledáme.“
Nitro knihy bylo vyříznuto, zbylý okraj listů byl sklížen dohroma-

dy, a tak povstalá skrýše byla naplněna hnědými papíry. Hnědými, 
až na jeden, jenž byl psán na velkém listu dobrého ručního psacího 
papíru a nadepsán: „Kancelář Ministra pro osady, Lisabon.“
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Barberton použil papíru a psal své Braillovo písmo přes písmo 
listiny, a jedna ze záhad byla rozluštěna.

„Lee řekl, že nikdy nedostal žádného důležitého dokumentu od 
svého přítele,“ řekl Manfred, „a pokud si byl vědom, opravdu nedo-
stal. Proň toto bylo pouhým listem papíru, popsaným přítelovým 
Braillovým dopisem. Přečtěte nám to, Leone.“

Leon prolétl list. Byl datován 21. července 1912 a v dolním levém 
rohu nesl pečeť portugalské Osadní kanceláře. Pročetl listinu rychle 
a ke konci vzhlédl s uspokojivým oddechem.

„A tohle rozsoudilo o Oberzohnovi a Co. a olupuje je o jmění, 
jehož velikost, myslím, objevíme, až přečteme Barbertonův dopis.“

Zapálil si cigaretu a opět prolétl dopisem, zatím co Meadows, 
jenž nechápal Leonovy vášně pro dramatičnost, čekal s rostoucí 
netrpělivostí.

List zněl:

Velectěný pane! Měl jsem dnes čest předložit Jeho Excelenci 
prezidentu a ministrům vlády Váš dopis datovaný 15. května 
1912. Dopisem datovaným 8. ledna 1911 území znamenané 
Ex. 275 na státní mapě okresu Biskary bylo Vám postoupeno, 
velectěný pane, za účelem prospěchu a podpory vědy – kterýžto 
účel je velmi drahým srdci Jeho Excelence prezidenta. Váš další 
dopis, v němž si stěžujete, že vpády prospektorů na Vaše území 
těžce ruší Vaši vědeckou práci, a Vaše žádost, aby tomuto příkoří 
byl učiněn konec tím, že Vám bude povoleno rozšíření Vaši kon-
cese tak, aby Vám bylo dáno právo na všechny nerosty nacháze-
jící se ve zmíněném území Ex. 275 vládní mapy biskarské, a aby 
tak vpády prospektorů byly učiněny nezákonnými, byly Vládní 
radou uváženy a žádané rozšíření Vaší koncese je Vám tímto 
povoleno za těchto podmínek: Lhůta koncese je dvanáct let, 
počínaje dnem 14. června 1912, a má být obnovitelná pro Vás, 
pro Vaše dědice nebo pro Vámi ustanovené nástupce každého 
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dvanáctého roku po zaplacení nominelního obnosu 1000 mil-
reis. V případě, že by koncesionář, jeho dědicové či nástupci 
zapomněli nebo zdrželi se zadat o prodloužení v den 14. června 
1924, nerostná práva zmíněného okrsku Ex. 275 státní mapy 
biskarské budou uvolněna k jednání a zabírání podle zákonů 
angolských –

Leon se na židli vzpřímil.
„14. června 1924?“ řekl a vzhlédl. „Jak – to příští týden – za pět 

dní! – Řízli jsme to trochu přesně, Georgi!“
„Barberton řekl, že zbývá šest neděl,“ řekl Manfred. „Patrně se 

zmýlil tím, že čítal koncesi od 21. července – od data dopisu. Byl 
patrně nejpoctivějším mužem na světě – nebyloť jiného důvodu, 
proč by hledal miss Leicesterovou. Mohl zůstat v klidu na místě 
a zabrat území pro sebe. – Pokračujte, Leone.“

„To je tak asi všechno,“ odvětil Leon, čta konec dopisu. „Zbytek je 
více méně květnatými poklonami a týká se vědeckých prací, jimiž 
se pan profesor Leicester zabývá. Pět dní –!“ A Leon si hvízdl.

„Snad teď najdeme něco v Barbertonově sdělení, co nám dá 
pojem o skutečné ceně tohoto majetku.“

Manfred obracel četné stránky obsáhlého dopisu. „Píše někdo 
z vás, pánové, stenograficky?“ řekl za chvilku.

Meadows vyšel a vrátil se, přiváděje policejního úředníka. Man-
fred vyčkal, až si úředník připravil papír a tužku, a pak počal číst 
neobyčejný příběh Williama Barbertona – zvlášť neobyčejný, pro-
tože byl celý slovo za slovem trpělivě a pečlivě vypíchán Braillovým 
písmem.



– 158 –

18  
Příběh Zlaté hory

Drahý příteli Johny.
Mám Vám tentokráte velmi mnoho sdělit, takže sotva vím, 

kde mám začít. Konečně jsem udeřil na velkou věc, a sen, 
o němž jsem s Vámi často mluvil, stal se pravdou. Nejprve mi 
dovolte říci Vám, že jsem přišel na nález starého zpracovaného 
zlata v ceně asi 50 000 angl. liber. Byli jsme zde znepokojováni 
ode lvů, a jeden z nich mi odnesl nosiče, takže jsem se nakonec 
rozhodl jít a vypořádat s tím chlapíkem účty. Našel jsem ho šest 
mil od tábora a vrazil jsem doň dvě kule, aniž bych jej tím zabil, 
a tak jsem šel dále po jeho krvácející stopě. Byl to trochu šílený 
kousek stopovat raněného lva džunglí a já si neuvědomil dříve, 
jaké to bylo šílenství, až jsme vyšli z houští do pahorků, a já 
našel paní lvovou, čekající na mne. A málem by mne byla také 
dostala. Spíše náhodou nežli čím jiným podařilo se mi zastřelit 
ji první ranou a já se dostal k nové ráně na jejího raněného pana 
manžela, když se plížil do jeskyně nedaleko jejich stanoviště.

Dostav se tak daleko, myslil jsem si, že bych už mohl dostat 
celou rodinu, zvláště že jsem uviděl dvě lvíčata, hrající si kolem 
ústí jeskyně. A tak jsem přivedl své hochy – polekané na smrt – 
a vlezl jsem dovnitř. Jak jsem čekal, byl starý lev už skorem 
mrtvý a jedna rána ho dorazila. Ale lvíčata jsem musil zabít – 
byla příliš mladá, aby mohla být živa bez matky, kdybych je 
nechal zde, a příliš velkou obtíží, aby byla živena v táboře. – 
Této jeskyně užívali za doupě už po bezčetná léta – patrně celá 
pokolení před nimi – byla plna kostí, mezi nimi spousta lidských.

Co mne však překvapilo, bylo vzezření stropu, jenž byl – na 
první pohled jsem tím byl téměř jist – vytesán rukou lidskou. 



– 159 –

Vypadalo to jako dům – a v zadní stěně byly prosekány dveře! 
Udělal jsem si pochodeň a šel jsem na prohlídku. A představíte 
si moje překvapení, když jsem se octl v malé místnosti s řadami 
jakýchsi výklenků ve zdi. Po každé straně byly tři řady. A na 
nich stály v určitých vzdálenostech malé sošky. Byly tak pokryty 
prachem, že jsem myslil, že jsou z kamene, až jsem chtěl jednu 
vzít do ruky, abych si ji prohlédl. A pak jsem hned věděl, že jsou 
ze zlata, podle jejich váhy. A opravdu byly. Všechny.

Nechtěl jsem ovšem, aby moji hoši zvěděli o mém nálezu, 
protože to je zrádná čeládka, a tak jsem vzal nejlehčí – zváživ 
všechny na pérové váze – a poznamenal jsem si, odkud jsem ji 
vzal. Pomyslíte si snad, že to byl už dostatečný nález pro celý 
život jednoho člověka – ale moje štěstí se na mne usmálo a chys-
talo mi více. Poslal jsem své hochy zpět a nařídil jsem jim, aby 
přenesli náš tábor sem a aby se ke mně připojili na vrcholku 
Thaby. Nazval jsem to Thabou, protože to je velmi podobno 
pahorku v zemi Basutů toho jména. A je rovněž jedním ze dvou 
proti sobě stojících pahorků.

Tábor byl přenesen téhož večera. Bylo to lepší místo nežli 
kterékoliv z těch, které jsme dosud měli. Byla tu voda, množství 
drobné zvěře a žádní moskyti. Nejhorším ze všeho byli pří-
šerné hromové bouře, jež tu náhle přicházejí odnikud, a pokud 
jste neviděli jedno z těchto území, složených ze železné rudy 
a magnetovce, nevíte vůbec, co je to hromová bouře. – Pahorek 
zdvihající se proti našemu byl o něco menší nežli ten, kde jsme 
tábořili, a mezi nimi bylo mělké údolí, skrze něž běžela mělká 
říčka – spíše bystřinový potok.

Časně ráno druhého dne rozhlížel jsem se svým kukátkem 
a uviděl jsem, že na protějším pahorku je dům. Ptal jsem se 
náčelníka mých nosičů, kdo tam žije, a řekli mi, že to byl kdysi 
dům „Náčelníka hvězd“. Vzpomněl jsem si, že mi kdosi dole 
v Mosamedes řekl, že se tu kdesi usadil jakýsi astronom, který 
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byl pak domorodci zavražděn či vyhnán či raněn či co. Pomyslil 
jsem si, že půjdu a podívám se na to místo. Den byl zamračený 
a nepříliš horký, a tak jsem vzal ručnici a dva hochy, překročili 
jsme říčku a počali stoupat na vršek. Dům byl ovšem v rozva-
linách. Byla to vůbec pouhá z větví spletená chýše i za svých 
dobrých časů. Část byla pokryta rostlinstvem, ale ze zvědavosti 
jsem ji prohlédl, doufaje, že naleznu něco, co by mi mohlo 
prospět, hlavně kotlíky, neboť moji hoši propálili již všechny, 
co jsem měl. Nalezl jsem opravdu kotlík. A pak, převraceje hro-
madu čehosi, co bývalo, myslím, jeho postelí, našel jsem malou 
rezivou krabici, kterou jsem otevřel holí. Bylo v ní několik listů 
tak sešlých, že jsem mohl jen tu a tam přečíst nějaké slovo, ale 
v pouzdře ze zelené nepromokavé fermežové látky byla dlouhá 
listina od portugalské vlády.

A buď zvláštní náhodou, nebo snad spíše z úmyslu, Barberton 
teď pokračoval přímo na listině, o které mluvil.

Mluvím a čtu portugalsky právě tak snadno jako anglicky 
a jedinou věcí, která mne zlobila, bylo, že listina dávala profe-
soru Leicesterovi i všechna práva na moji jeskyni. Mým prvým 
nápadem bylo, abych ji spálil, ale ihned jsem si uvědomil, jaký 
by to byl bídácký kousek. A tak jsem vzal listy ven na slunce 
a usušil jsem je a zkoušel nalézt, zdali měl profesor příbuzné, 
doufaje, že se s nimi budu moci aspoň dohodnout tak, že bych 
dostal 50 procent ze svého vlastního nálezu. Byl tu jen jakýsi 
dopis, jenž mi napomohl. Byl psán dětskou rukou a pocházel 
patrně od jeho dcery. Neměl adresy, ale bylo tu jméno: Mirabella 
Leicesterová.

Vzal jsem to do kapsy i s koncesí a pokračoval v hledání, ale 
nenašel jsem už ničeho. Šel jsem dolu po pahorku k údolí, když 
mi najednou napadlo, že ten muž snad našel zlato a že vědecká 
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práce, pro kterou získal koncesi, byla jen chytrou záminkou a zá-
stěrou. Poslal jsem jednoho hocha zpět do tábora pro motyku, 
kladivo a lopatu, a když se vrátil, počal jsem kopat díru do stráně 
kopce. Nebylo tu ničeho, co by mne mohlo vést – žádná vyrůs-
tající ruda nebo hornina, provázející zlato – ale nekopal jsem 
ani hodinu a narazil jsem na nejbohatší ložisko zlatonosného 
slepence, jež jsem kdy viděl. Buďto jsem snil, anebo mne můj 
strážný anděl konečně přivedl přímo na to místo v kopci, kde bylo 
zlato. – Zapomněl jsem říci, že jsem oba hochy poslal do tábora 
a řekl, že chci kopat v chýši po mužově pozůstalosti – protože 
jsem si myslil, najdu-li opravdu zlato, že není potřebí, aby to bylo 
roztroubeno po celé Angole, kde bylo hledáno zlato po celá léta.

Musíte rozumět, že to nebyl snad nějaký naplav v obyčejném 
způsobu. Byla to slepenina, a čím šířeji jsem kopal, tím širší se 
ložisko ukazovalo. Šel jsem o kus dále po kopci a kopal znovu 
s týmž výsledkem – konglomerát. Bylo to, jako by byla příro-
da vzala ohromný kus zlata a hodila ho na zemi. Přikryl jsem 
pečlivě oba výkopy a vrátil jsem se za noci. (Byl jsem stopován 
levhartem, ale štěstí šlo se mnou a podařilo se mi a dostal jsem 
já jej místo on mne.)

Hned časně ráno druhého dne jsem vyrazil a zkoušel jiné 
místo a opět s týmž výsledkem: Tři stopy hlíny, šest palců bři-
dlice, a pak zlatonosný slepenec. Zkusil jsem prorazit skrze 
ložisko, mysle si, že to snad je rovněž jenom vrstva – ale byl jsem 
ušetřen marné velké námahy tím, že jsem přišel na hluboký 
dešťový zářez do strany kopce, asi dvacet stop široký nahoře 
a zužující se pomalu, jak vnikal asi na padesát stop do pahorku. 
To mi dalo jakýsi průřez, kde jsem mohl soustavně pracovat, 
a pokud mohu soudit, je ložisko slepence asi padesát stop silné 
a já nejsem nikterak jist, že se pak po nějakých dvaceti stopách 
znovu nevrací, neboť jsem přišel na novou břidlici a našel na 
samém dnu rokliny opět slepenec!
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Co to znamená, Johny? To znamená, že jsme našli zlatý 
kopec! Ne samé zlato ovšem jako v pohádkách a dobrodružných 
knížkách, ale zlato, které tu je v celých uncích – já ale myslím, 
že spíše v librách! – na tunu! Jak to mohli prospektoři minout 
za celá tato léta, toho nechápu, leda že snad dělali své výkopy 
na severní straně kopce, kde nenalezli ničeho nežli břidlu a pís-
kovec. Malá říčka v údolí je jistě na stopy hluboko v aluviálním 
nánosu, neboť jsem vymyl ukázku dna a nalezl osm uncí čistého 
zlata za hodinu – a to bylo jen velmi hrubou a zběžnou metodou! 
Byl jsem nucen mít se velmi na pozoru, aby se moji hoši nestali 
příliš zvědavými, a zítra odtud odtáhnu, a prosím Vás, abyste mi 
poslal do Mosamedes 500 liber kabelogramem. Soška, kterou 
domů přivážím, stojí za to sama – a za více. Přivezl bych více, 
ale nemohu věřit těmhle angolským hochům. Mnoho z nich 
jsou misijní hoši a dovedou číst portugalsky a jsou nějak příliš 
spřáteleni s jedním portugalským míšencem jménem Villa, jenž 
je agentem Oberzohna & Smittse, obchodníků, o nichž vím, že 
jsou to nejnesvědomitější ničemové na pobřeží.

Budu v Mosamedes asi tři neděle poté, kdy dostanete tento 
list; ale já nechci se vracet na pobřeží v nějakém chvatu, jinak 
budou zdejší lidé hned mít podezření, že jsem něco našel, a bu-
dou hledat po mých stopách.

Manfred položil dopis na stůl.
„Zde máme celou historii na dlani, pánové,“ řekl. „Já ovšem ani 

na okamžik nevěřím, že by byl pan Barberton list Villovi ukázal. Je 
pravděpodobnější, že jej zahlédl jeden z oněch misijně vychovaných 
domorodců a že o tom Villovi podal zprávu. Portugalština je 
lingua franca v oněch částech pobřeží – Barberton byl zabit, aby 
bylo zabráněno jeho setkání s dívkou a aby jí nemohl říci o svém 
nálezu – a aby jí nemohl poradit, aby v čas zadala o obnovení 
koncese. Nebylo ani potřebí, aby prohledávali jeho věci k nalezení 
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listiny, protože když jednou věděli o její existenci a o datu, které si 
Barberton patrně v hlavě spletl s datem dopisu, bylo jejich úlohou 
prostě zamezit, aby mohla podat vládě v Lisabonu žádost o obnovu 
licence. Bylo to ovšem něco docela jiného, když po zabití Barbertona 
zvěděli anebo uhodli, že je listina v držení pana Leea.“

Meadows souhlasil.
„To tedy byla myšlenka, jež vězela za Oberzohnovým za-

městnáním slečny Mirabelly Leicesterové!“
„Ano. A to také bylo za jejich útokem na Heavytreeský dvorec. 

Aby se zmocnili tohoto jmění, jsou nuceni ji odstranit a ukrýt buď 
tak dlouho, až bude pozdě na zadání o obnovu koncese, anebo až 
bude donucena, aby jmenovala svého zástupce.“

„Anebo provdána!“ řekl Leon ostře. „Tohle vám nenapadlo? Náš 
krejčím udělaný gentleman Monty Newton má nejspíše manželské 
záměry. Byl by to věru znamenitý obchodní kousek dostat ženu 
a s ní celý veliký kopec zlata! A to, myslím, tvoři cíl a konec také 
ctižádostivých plánů, jež chová Herr Doktor Erik Oberzohn.“

Leon vstal, a složiv papíry, svěřil je ochraně detektivově. Pak se 
obrátil s trochu čtveračivým úsměvem ke svému příteli.

„Georgi, – uvítal byste s trochou potěšení pozvání k jízdě dvou 
set padesáti mil automobilem?“

„Jste vy šoférem?“
„Já jsem šoférem,“ řekl Leon vesele. „Řídím vozy po mnoho let 

a nebyl jsem dosud zabit. Není pravděpodobno, že bych ohrozil svůj 
i váš drahocenný život dnešní noci. Pojeďte se mnou a já vám slibu-
ji, že ani jednou nespustím nad šedesát mil mimo na skutečných 
rychlodráhách.“

Manfred přikývl.
„Stavíme se v Oxley a zkusíme dostat telefonní spojení do 

Gloucesteru,“ řekl Leon. „Tyto dráty jsou ovšem v nepořádku. 
Neudělali by nic tak blbého, jako by bylo, kdyby zanedbali základní 
opatření a nevypjali Rathský zámek.“
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V Oxley zastavil veliký spatz před tmavým a tichým průčelím 
hostince, a Leon sestoupiv, vyburcoval polooděného hostinského 
ke dveřím a vyložil mu svoji žádost; a také zvěděl, že dvě velká auta 
projela před hodinou, směřujíce k Londýnu.

„To byli oni. – Jak pak asi vysvětlí svému zaměstnavateli svůj již 
druhý nezdar?“ usmíval se Leon.

Zavolali nejprve dům v Curzonově ulici, ale nikdo se neozýval.
„Zazvoňte znovu,“ řekl Leon. „Nechal jste přece Poiccarta doma?“
Manfred přisvědčil.
Čekali pět minut. Ale nikdo se neozval.
„To je podivné,“ řekl Manfred. „Není podobno Poiccartovi, že by 

opustil dům. Zavolejte Gloucester.“
V tuto noční hodinu jsou linky poměrně volny, a tak slyšeli za 

velmi krátkou dobu hlas gloucesterského úředníka a několik vteřin 
poté cvakot, jenž jim sdělil, že byli spojeni s Heavytreeským dvor-
cem. Zde to trvalo trochu dlouho, nežli bylo na volání odpověděno.

Nebyla to ani Mirabella Leicesterová, ani její teta u aparátu. 
Rovněž nepoznával hlasu Digbyho, jenž se byl už dostatečně zotavil, 
aby se vrátil ke svému úkolu.

„Kdo je to?“ ptal se hlas ostře. „Jste to vy, strážmistře?“
„Ne, zde je inspektor Meadows,“ odpověděl Leon lživě.
„Ten pán ze Scotland Yardu?“ zněla čilá a jará odpověď. „Já jsem 

strážník Kirk od gloucesterské policie. Moji strážmistři se pokoušeli 
dostat s vámi spojení, pane.“

„Oč jde?“ ptal se Leon s pocitem chladu u srdce.
„Nevím, pane. Před půl hodinou jsem tu jel okolo – jsem jedním 

z jízdní policie – a viděl jsem vrata dokořán a všechna světla roz-
svícena – vešel jsem, ale nikde nebylo nikoho vzhůru. Vzbudil jsem 
slečnu Goddardovu a pana Digbyho, ale slečny Leicesterovy nebylo 
nikde v domě.“

„Všechna světla rozsvícena?“ ptal se Leon rychle.
„Ano, pane – aspoň v návštěvně.“
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„Žádné známky zápasu?“
„Ne, pane – ale tři míle od domu jsem potkal automobil, jenž jel 

strašlivou rychlostí. Myslím, že snad byla v něm. Pan Digby a slečna 
Goddardová odešli právě do Gloucesteru.“

„Dobrá, strážníku. Pošlu tam pana Gonsaleze, aby se na to podí-
val,“ řekl Leon a pověsil sluchátko.

„Co jest?“ ptal se Manfred, vida z přítelovy tváře, že je něco velmi 
zlého.

„Dostali přece jen Mirabellu Leicesterovou,“ řekl Leon. „Bojím 
se, že musím zrušit slib, jejž jsem vám dal, Georgi. Tenhle můj stroj 
vykoná notný kus cesty, nežli se rozední!“
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19  
Heavytreeský dvorec

Bylo shodné mínění, že když prozatím ztroskotali ve svém útoku 
a když je jejich energie pro tu chvíli soustředěna na Rathský zá-
mek, je bezprostřední návrat Staré gardy k Heavytreeskému dvorci 
pravdě nepodobný. Byl to názor Meadowsův a Leon i jeho přítel 
byli téhož mínění. Jedině Poiccart, tento mistr strategie, jenž pra-
coval najisto, ve znalosti psychologie svých nepřátel, nesouhlasil 
s těmito úsudky. Ale nepřel se příliš o tomto svém názoru, a tak 
byli Heavytreeský dvorec a jeho obyvatelé ponecháni péči místní 
policie a otřeseného Digbyho.

Teta Alma nabídla se, že přenechá svůj pokoj raněnému muži, ale 
tento o tom nechtěl slyšet a uchýlil se do rezervní ložnice. Byla to 
věru znamenitá pozice pro ochránce, neboť odlučovala Mirabellin 
pokojík od pěkného pokojíku, jehož užívala teta Alma za pracovnu 
i ložnici.

Personál Heavytreeského dvorce záležel v starém kravaři, ku-
chařce a služce, kterážto poslední již dala výpověď a odešla od-
poledne po útoku. Jak řekla Mirabelle ve vší vážnosti, měla slabé 
srdce.

„A také slabou hlavu!“ štěkla Alma. „Nestarala bych se příliš 
o vaše srdce, holka, kdybych byla vámi.“

„Já jsem byla první v naší třídě ve škole,“ odpovídala služka, 
dotčena na choulostivém místě tímto posudkem své inteligence.

„No, to byla tedy krásná třída,“ odsekla jí Alma.
Byla přijata nová služka, děvče, které bylo rozohněno myš-

lenkou, že kolovrátek denní práce bude snad oživen mimořádné 
vzrušivými příhodami, a před večerem vrátila se celá domácnost 
do normálnosti. Mirabella cítila reakci a šla velmi brzy večer na 
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lože, a probudila se, když první záblesk slunečního svitu pronikl 
oknem. Vstala, cítíc se, jak si řekla, v tak dobrém stavu, jak se jen 
kdy v životě cítila. Vytáhla kartounové záclony a hleděla ven na 
tichý svět s pocitem štěstí a nevýslovné úlevy. Nikde nebylo nikoho 
vidět. V dolinách houpaly se tůně mlhy a z bílého dvorce daleko 
odtud na svahu kopce viděla vystupovat modrý kouř. Bylo to jitro, 
na jaké se vzpomíná, a aby ho lépe užila, oblékla se chvatně a sešla 
dolů do zahrady. Když šla po cestě, slyšela otvírat okna, a ohlédši 
se, spatřila obvázanou hlavu pana Digbyho.

„Oh, to jste vy, slečno?“ řekl s úlevou a Mirabella se vesele zasmála.
„Není nikde na dohled nic hroznějšího nežli veliký pavouk,“ řek-

la, ukazujíc na velikého tučného křižáka, jenž již tkal svoji síť mezi 
dvěma větvemi bezu. A první včela právě zabzučela vzduchem.

„Kdyby byl v noci někdo přišel, nebyl bych ho slyšel,“ přiznával 
pan Digby. „Spal jsem jako mrtvý.“ Dotkl se opatrně hlavy. „Bolí to – 
ale bolení hlavy zmizelo,“ řekl, neštítě se hovořit o své invaliditě. 
„Doktor řekl, že jsem jen tak unikl – myslil, že mám rozbitou kost. – 
Chtěla byste, abych udělal trochu čaje, anebo mám zavolat služku?“

Potřásla hlavou, ale pan Digby již zmizel a o deset minut později 
přišel za ní do zahrady s koflíkem čaje v ruce. Řekl jí již podruhé, 
že je policejním penzistou a že je už po tři léta ve službách pana 
Gonsaleze. A zvěděla s překvapením, že má značné soukromé pří-
jmy. U pánů Trojúhelníka byl, protože velmi dobře platí a služba je 
velmi zajímavá.

„Vyplatí se jim to – ta soukromá detektivní služba?“
„Bůh vás zachraň, slečno, to dojista nikoli!“ Smál se při té myš-

lence. „Ale jsou to velmi bohatí lidé. Myslil jsem, že to každý ví. 
Říkají, že pan Gonsalez má notně přes milion už před válkou.“

„Ale proč – proč tedy – dělají tyhle věci?“ ptala se váhavě.
„Je to jejich koníček, slečno,“ řekl pan Digby povrchně. „Někteří 

lidé chovají dostihové koně, někteří mají jachty – tihle páni mají 
notnou zábavu ze své práce a platí velmi dobře.“
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Lidé v pravidelných službách Tří spravedlivých nejen že měli 
velmi dobré platy, ale dostávali velmi často odměny, které bylo 
možno jedině označit jako prostě ohromné. Jednoho dne, když byli 
uhnali a zničili bandu španělských bankovních lupičů, bylo rozdáno 
každému činně zúčastněnému muži po tisíci librách.

Pan Digby spíše naznačil, nežli řekl, že tyto peníze tvořily část 
kořisti, kterou trojice dobyla zpět, a nezdálo se, že by považoval toto 
rozdílení nespravedlivých peněz za něco nesprávného.

„Víte, slečno,“ řekl filozoficky, „když kdo užene takovéhle peníze, 
je nemožno vrátit je lidem, od kterých pocházejí. Tenhle Diego vy-
lupoval banky celá léta a banky nejsou jako jednotliví lidé – necítí 
ztrátu peněz.“

„To je ale naprosto nemravný názor,“ řekla Mirabella, zabývajíc 
se trháním květin.

„Snad je, slečno,“ souhlasil Digby, jenž patrně byl jedním z těch, 
kdo tehdy dostali odměnu, a byl proto ochoten hledět na věc velmi 
shovívavě. „Ale tisíc liber – to jsou už peníze!“ –

Den uplynul bez příhody. Z večerních listů přišlých z Gloucesteru 
zvěděla o požáru v Oberzohnově domě, ale nenapadlo jí, aby jej spo-
jila s jinou příčinou nežli s náhodnou nehodou. Necítila proto žádné 
soustrasti. Požár smazal ošklivou kapitolu z její minulosti. Zároveň 
zničil ovšem i ošklivou, hrubou malbu, která byla dr. Oberzohnovi 
dražší nežli vše, co namaloval Leonardo anebo zkomponoval Rafael. 
Ale o tom Mirabella nevěděla.

Bylo to zrovna před večeří, kdy se přihodila první neobvyklá věc 
toho dne. Mirabella stála u zahradní brány, pozorujíc se zájmem 
nádheru večerní oblohy, vysoko pokrytou rudými a modrošedými 
kupovitými oblaky. Tlakoměr klesal a vše slibovalo vlhkou noc. Ale 
krása tohoto skvělého zbarvení poutala ji skutečnou rozkoší. A pak 
si nejasně uvědomila, že k domu přichází směrem od Gloucesteru 
jakýsi muž. Kráčel pomalu středem silnice, jako by i on obdivoval 
nádherný pohled a jako by neměl nijak naspěch. Měl ruce za zády 
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a měkký klobouk naražený do týla. Zavalitý, složitý muž – ale jeho 
tvář jí připadala podivně povědomou. Obrátil své neúsměšné oči 
jejím směrem a Mirabella byla jista, že jeho orlí nos, jeho silné rysy 
a malý šedivě černý knírek už někde viděla. Snad ho potkala na ulici 
a podržela bezděky v hlavě jeho podobu.

Zpomalil krok, a když přišel proti dveřím, zastavil se.
„Je toto heavytreeská cesta?“ ptal se hlubokým, hudebně znějí-

cím hlasem.
„Nikoli – to je tamhle, první přerušení živého plotu,“ usmála se 

Mirabella. „Bojím se, že to není přílišná cesta – obyčejně je na ni po 
kotníky bláta.“

Hleděl mimo ni na dům. Jeho oči přelétly okna, svezly se na chvíli 
na popínavé rostliny na zdi a vrátily se k ní.

„Neznám Gloucestershire právě dobře,“ řekl. „Máte tu velmi 
pěkný dům.“

„Ano,“ řekla trochu překvapeně.
„A zahradu!“ A pak se zeptal nevinně? „Pěstujete cibuli?“
Zadívala se na něj a zasmála se.
„Myslím že také – nevím jistě. Moje teta má na starosti kuchyň-

skou zahradu.“
Jeho oči bloudily opět po domě.
„Je to velmi pěkné místo,“ řekl znovu, a zdvihnuv klobouk, šel 

svou cestou dále.
Digby byl mimo dům – vyšel si na malou procházku. A hledíc 

po silnici za cizincem, viděla jej, jak se objevil v záhybu silnice, 
zastavil se a promluvil s cizincem. Patrně se navzájem znali, neboť 
si při setkání potřásli rukama a po chvíli Digby ukázal dolů po 
silnici k místu, kde stála – a cizinec přikývl. Ale cizinec brzy šel 
dále a zmizel jí z dohledu. Kdo to mohl být? Byl to další strážník, 
kterého jí její ochránci přidali k ochraně? Když Digby přišel k ní, 
optala se ho.

„Ten pán, slečno? To je pan Poiccart!“
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„Poiccart?“ řekla rozradostněna. „Oh, škoda, že jsem toho nevě-
děla!“

„Byl jsem velmi překvapen, vida ho zde,“ řekl hlídač. „Ale dooprav-
dy je pan Poiccart z těch tří tím, s kterým jsem se setkával nejvíce. 
Ale on je skoro vždy v Curzonově ulici, když jsou ti druzí pryč.“

Digby jí nemohl o Poiccartovi ničeho povědět, nežli že to je velmi 
tichý pán a že se nikdy činně neúčastní výkonů svých soudruhů.

„Divím se, proč chtěl ode mne vědět, zdali pěstujeme cibuli,“ 
ptala se dívka zamyšleně. „To znělo hrozně tajuplně.“

Leonovi by se to nebylo zdálo tak tajuplným.
Dům pohřížil se ve spánek brzy po desáté, když Alma obešla celý 

dům a prohlédla nové závory a zámky, jež byly dnes ráno upevněny 
na všechny dveře, jimiž mohlo být vstoupeno do domu.

Mirabella byla nepochopitelně unavena a usnula skorem ihned, 
jakmile se její hlava dotkla polštáře.

Slyšela ve spaní šelest deště, bijícího jí do okna. Ležela dlouho, 
pokoušejíc se sehnat dosti energie, aby vstala a zavřela druhé 
otevřené okno, kde záclony vály dovnitř pokoje. A pak slyšela těžší 
klepot na zavřenou okenní tabuli a cosi zarachotilo na podlaze její 
ložnice. Usedla na loži. Nemohly to být kroupy, ačkoliv se v dálce 
ozýval rachot hromu.

Vylezla z postele, oblékla svůj župan, šla k oknu a byla nucena 
sebrat všechnu sílu, aby zdusila výkřik. – Někdo stál na cestě pod 
oknem… Žena! – Mirabella vyhlédla z okna.

„Kdo je to?“ ptala se.
„To jsem já – Jana!“ V dívčině hlase byl zřetelný vzlyk. I v tomto 

světle viděla Mirabella, že byla Jana nadobro promočena… „Ne, 
nebuďte nikoho. Pojďte dolů – potřebuji vás!“

„Co se stalo?“ ptala se Mirabella tiše.
„Všechno – všechno!“
Byla na pokraji hysteričnosti. Mirabella rozsvítila svíčku, prošla 

pokojem, sešla tiše po schodech, aby nevzbudila Almu. Postavila 
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svíčku na stůl, odsunula závory dveří a odemkla zámek, a když to 
učinila, vklouzl do polootevřených dveří muž a jeho veliké ruce 
zdusily výkřik, jenž se jí dral z úst.

Jiný muž následoval, a zdvihnuvše zápolící dívku, donesli ji do 
návštěvny. Jeden z mužů vyndal z kapsy malou železnou lahvičku, 
k níž byla připojena kaučuková trubice, končící velkou rudou čepič-
kou. Její strážce odstranil ruku, právě jen co by bylo možno nasadit 
jí čepičku na ústa. Pak otočil malým kohoutkem. Mirabella cítila 
foukání na tváři, podivně sladkou chuť a pak jí začalo srdce bouřlivě 
bít. Myslila, že umírá, a svíjela se zoufale, aby unikla.

„Je v pořádku,“ řekl Monty Newton, zdvihaje jí oční víčko. 
„Přineste pokrývku.“ Obrátil se zuřivě k Janě, která za ním naříkala 
fňukajíc. „Drž hubu, ano?“ řekl divoce. „Chceš vzbudit celý dům?“

Žalostně zkoušená Jana kňučela potichu a slzy jí tekly po tváři 
a její ruce se spínaly a rozpínaly v zoufalství její mysli.

„Vy jste mi řekli, že jí neublížíte!“ vzlykala.
„Jdi ven!“ zasyčel a ukázal na dveře. A Jana měkce poslechla.
Těžká pokrývka byla ovinuta kolem bezvědomé dívky, oba muži 

ji zdvihli a nesli ven do deště, kde čekal starý obchodní dodáv-
kový automobil, a položili ji na podlahu vysoko pokrytou slámou. 
Okamžik nato vůz ujížděl, zvyšuje neuvěřitelně svou rychlost.

Tou dobou účinek omamného plynu vyprchal a Mirabella opět 
nabyla vědomí. Natáhla ruku a dotkla se ženského kolena.

„Kdo je to – Alma?“
„Ne,“ řekl bědný hlas. „Je to Jana.“
„Jana! – Oh, ano, ovšem… Proč jste to udělala? Jak bídné!“
„Zavřete hubu!“ bafl Monty. „Počkejte, až budete – kam jedete, 

nežli počnete s těmihle hloupými ‚proč?‘.“
Mirabella byla příliš smrtelně slabá a chorá a omámená a po 

celou následující hodinu bylo jí příliš špatně, aby mohla být oprav-
dově poplašena. Hlava se jí točila kolem a kolena bolela hrozně 
a házející vůz nebyl schopen zlepšit její stav.
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Monty, jenž seděl opřen zády o stěnu vozu, kouřil. Chvílemi klel, 
když trochu příliš silné nadhození vozu jej přivedlo z rovnováhy. 
Jeli středem bouře. Blesky byly skorem nepřetržity a hrom zněl 
k ohlušení. Déšť plýskal na střechu vozu, bubnuje na ni jakoby holí.

Mirabella upadla ve spánek, a když se vzbudila, bylo jí lépe. V tuto 
ranní dobu nebylo na silnici téměř žádné dopravy, a když zabočili 
k Velké západní cestě, minul je velký automobil, ženoucí se rychlostí 
sedmdesáti mil za hodinu, a jeho řev ji vzbudil. A teď cítila, že vůz 
přejíždí tramvajové koleje. Světla se objevovala stále častěji. Jeli 
kolem skvěle ozářeného výkladního okna – noční strážník patrně 
zapomněl zhasnout včas světlo.

Brzy překročili Temži. Zelená a červená světla vlečného parníku 
svítila na řece a řada nákladních lodí táhla se uprostřed řeky jako 
růženec černých skvrn. Zdřímla opět a byla vytřesena k jasné bdě-
losti, když vůz přejížděl plochu nerovnější nežli kterákoliv jiná. 
Jednou vjela jeho kola do jámy a Mirabella byla hozena prudce ke 
stěně vozu. Podruhé se smekl a narazil s třeskem na jakousi pře-
kážku. Nárazy staly se mírnějšími a pak vůz stanul a Monty seskočil 
a zavolal ostře na ni.

Její hlava byla teď jasná, přes dusavou bolest. Viděla podivně 
utvářený dům, samé vížky a rohy, podivně úzký na svou výši. Zdálo 
se, že stojí uprostřed pole. A přece byl v Londýně – viděla záři ohňů 
v topírnách lodí a slyšela hluboký hukot lodní sirény, jak si loď 
hledala cestu dolů po řece s vodou odlivu.

Neměla času k přílišnému pozorování, neboť ji Monty uchopil za 
paži, a brodila se s ním blátem a nahoru po kamenných schodech 
do síně jen nejasně osvětlené. Měla nejasný pojem, že viděla malé 
psíky, stojící po straně schodu, a velikého ptáka s dlouhým zo-
bákem – ale to patřilo asi k mlhavým a prchavým přeludům snů, 
jež zbyly po omamném plynu.

Monty otevřel dveře a strkal ji před sebou – a Mirabella zírala do 
tváře doktora Oberzohna.
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Měl na sobě černý sametový župan, jenž byl kdysi skvělým rou-
chem, ale teď byl zamaštěn a plný skvrn. Na jeho vejcovité hlavě sedě-
la vyšívaná sametová čepička. Na nohou měl teplé plyšové střevíce. – 
Odložil knihu, v níž četl, otřel si brýle o sametový rukáv a řekl:

„Tak!“
Ukázal na zbytky ohně v krbu a řekl: „Usedněte, Mirabello Leices-

terová, a ohřejte se. – Vy jste se vrátil brzy,“ obrátil se k Montymu.
„Jsem plný modřin a důkladně rozbit,“ bručel Newton. „Proč 

jsme neměli pořádný vůz?“
„Protože vozy byly zaměstnány jinde, jak jsem vám řekl.“
„Dostali jste –,“ počal Newton rychle, ale starý muž pohlédl 

významně na dívku, choulící se zkřehle u ohně a ohřívající si me-
chanicky ruce.

„Zodpovím vám sám vaše otázky, až bude čas, a není potřebí, 
abyste se mne ptal. Tohle není právě nejvhodnější ze všech chvil. – 
Kde je ta vaše ženská?“

Monty zapomněl na Janu a teď vyšel a našel ji chvějící se zimou 
v chodbě.

„Potřebujete ji?“ ptal se, strkaje hlavu do dveří.
„Půjde se slečnou. Vysvětlete jí to.“
„Kam ji dáte?“
Oberzohn ukázal na podlahu.
„Tady? – Ale –“
„Ne, ne! – Milý příteli, jste příliš ukvapeným a vidíte, co nebylo 

míněno. Milostivá slečna bude žít v paláci! Mám přítele, jenž ho již 
nebude potřebovat.“

Jeho tvář se zkroutila v úšklebek, jímž se přiblížil nejblíže k če-
musi jako úsměv. Sáhl pod stůl, vytáhl pár špinavých vysokých 
bačkor, shodiv kopnutím střevíce, a natáhl bačkory s mnohými 
vzdechy a hekáním.

„Vše, čeho potřebují, je tam. Dohlédl jsem na to. Marš!“
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Vedl cestou z pokoje, vytáhnuv Mirabellu sám na nohy, a Newton 
následoval – a Jana uzavírala průvod. Šli do skladiště. Uvnitř vytáhl 
Oberzohn z kapsy elektrickou svítilnu a svítil, veda je troskami, až 
přišli k zadní části místnosti, kde byly padací dveře. Nohou odstranil 
popel a smetí nade dveřmi, zdvihl kamennou desku a sestupoval 
dolů.

„Já tam nepůjdu, Monty – ne, já nemohu!“ řekla Jana rozčileným 
hlasem. „Co s námi chcete udělat? Můj Bože, kdybych byla vědě-
la –“

„Nebuď blázen,“ řekl Newton hrubě. „Co máš – čeho se bojíš? 
Není tu nic k bání. Potřebujeme tě, abys na ni dohlédla asi na dva 
dny. Přece nechceš, aby tam dolů šla sama – vystrašila by se na 
smrt.“

Její zuby cvakaly. Jana klopýtala dolů po schodech. – První pohled 
na jejich nový byt byl dojista uspokojivým. Byly tu upraveny dvě 
čisté mřížové postele. Podzemní místnost byla čistě zametena a na 
podlaze byl nový koberec. A celá místnost byla skvěle osvětlena 
a plotna v rohu vydávala až nepohodlné teplo, jež však bylo dnes 
vítáno, neboť temperatura byla klesla na 4 °C.

„V téhle truhlici jsou šaty různých druhů a drahé ke koupení,“ 
řekl Oberzohn, ukazuje na zcela nový kufr u paty jedné z postelí. 
„Potravy budete mít v hojnosti – chléb a mléko každý den čerstvé! 
V noci musíte stáhnout záclonu přes ventilátor!“ Na zdi byla malá 
černá záclona asi třicet centimetrů, do čtverce.

Monty ji odvedl do sousední světnice a ukázal jí umyvárnu. Byla 
tu i vana, což je podle anglického továrního zákona nuceným za-
řízením pro skladiště tohoto druhu, kde dříve bylo lidem zacházet 
s jistými nezdravými plodinami pobřeží.

„Ale jak se dostaneme ven, Monty? Kde se budeme moci projít?“ 
naříkala Jana.

„Vyjdete ven zítra v noci – dohlédnu na to!“ řekl, ztišuje hlas. 
„A teď slyš, Jano: musíš být teď rozumnou holčičkou a pomoci mi. 
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Jsou v tom peníze – velké, ohromné, nesmírné peníze – větší peníze, 
nežli o jakých se ti kdy snilo. A až skončíš tuhle nepříjemnou záleži-
tost, vezmu tě s sebou na zábavní cestu kolem světa.“

Byl to jeho starý slib, dávaný již předtím a nikdy nesplněný, ale 
vždy znovu a znovu toužený a doufaný. Ale tentokráte neodstranil 
zcela její nevolnosti.

„Ale co budete dělat s tou dívkou?“ naléhala.
„Nic. Bude zde zadržena na jeden týden. Přísahám ti, že se jí 

vůbec nic zlého nestane. Koncem týdne bude puštěna, aniž by jí byl 
zkřiven i jen jediný vlas.“

Hleděla naň pátravě. Pokud mohla posoudit, mluvil pravdu. 
A přece –

„Nemohu tomu porozumět,“ potřásla hlavou. A tentokráte byl 
k ní Monty trpělivým.

„Je majitelkou ohromného majetku v Africe, a neví o tom, a my jej 
dostaneme, podaří-li se věci dobře,“ řekl. „Hlavní věcí je, že ho musí 
v několika dnech reklamovat. Neučiní-li tak, je jmění naše. – A jde 
o to, aby toho neučinila. Teď chápeš?“

Její líc se vyjasnila.
„Je to vše?“ Věřila mu, znala jej dosti dobře, aby věděla, kdy mlu-

ví pravdu – kdy je zase jednou upřímným. „To mi sňalo kámen ze 
srdce, Monty! Já tu ovšem zůstanu a dohlédnu na ni pro tebe – bude 
mi to mnohem snazší, vím-li, že se jí nic nestane. – Co jsou to ty 
flanelové bedny za plotnou – vypadá to jako bedny.“

Obrátil se rychle k ní.
„Zrovna jsem ti o nich chtěl říci,“ řekl. „Nesmíš se jich za žádnou 

cenu ani dotknout! Patří Oberzohnovi a on je na takové věci hrozně 
nedůtklivý. Nech je, tak jak jsou. Nech jej, aby se jich dotkl, chce-li, 
ale nikoho jiného. Rozumíš?“

Přikývla a k jeho údivu dotkla se jeho líce svými chladnými rty.
„Pomohu ti, chlapečku,“ řekla chvějivě. „Možná, že ta cesta nako-

nec přece jednou přijde, jestliže –“
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„Jestliže –?“
„Jestliže – jestliže ti muži, co jsi o nich mluvil – ti Čtyři spraved-

liví – či jaks je jmenoval –. Ti mi nahánějí husí kůži, když na ně 
vzpomenu. To byli ti, co vám ji předešle vzali, Monty, a zabijí nás – 
i Oberzohn to říká! Jdou za ním! – Zabil – zabil snad někoho?“ ptala 
se váhavě. „Ta věc s tím hadem –. Ty v tom přece nejsi, či jsi, Monty?“

Hleděla spíše jako dítě nežli jako zkažená ženština, věšíc se na 
jeho paži a upírajíc své modré oči úzkostně na jeho tvář.

„Žvást! Copak já vím o hadech?“ Vykroutil se jí a vrátil se k místu, 
kde čekal Oberzohn jako vtělená trpělivost.

Mirabella ležela na loži s tváří v ohbí lokte a Oberzohn hleděl na 
ni s neprozpytným výrazem.

„To je tedy vše. – Dobrou noc, milostivé dámy!“
Obrátil se a kráčel zpět ke schodům a pokynul ještě rukou na 

pozdrav. Monty šel za ním. – Mirabella slyšela zapadnutí kamenné 
desky, škrábání Oberzohnovy nohy, jak zakrýval otvor, a pak dunivý 
zvuk, jehož nechápala. Později, když se v poplachu pokoušela zdvih-
nout padák, shledala, že byl na desku postaven těžký sud a že jí 
nebylo možno hnout.
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20  
Gurtherova zpráva

Doktor Oberzohn neležel už po třicet pět let v posteli. Jeho způsobem 
bylo spát v lenošce a střídat krátká dřímnutí s hojnými duševními 
doušky, čerpanými z jeho oblíbených autorů. Většina těchto knih 
jednala o duši, o svobodné vůli a osudovém předurčení, a tu a tam 
přibíral jako na občerstvenou trochu Nietzscheova Nadčlověčství. – Za 
nynějších okolností byl by měl opravdu potřebí veškeré své filozofie, 
kterou vládnul; neboť tu byla zkáza – bankrot – úplné zhroucení. 
Zničení jeho skladiště, které bylo v praktickém smyslu slova skorem 
úplně nepojištěno, bylo by bývalo nutně konečnou a nadobro zdrcující 
ranou, kdyby nebylo zlaté vidiny tak bezprostředně před jeho očima.

Villa, jeho hezký polokrevný africký jednatel v Angole, přijel do 
Anglie a byl s doktorem po celý večer. A v tuto chvíli už byl zase 
na cestě do Liverpoolu, aby chytil parník odjíždějící do Angoly. 
Svému pánu zanechal zprávy a náčrt kutacích dílů, které byly již 
vykolíkovány a vyměřeny na Monte Doro, Zlaté hoře, jak Villa kopec 
malebně pojmenoval. Byly tam miliony – nesmírné, pohádkové 
bohatství. A mezi tímto obrovským jměním a osobou doktorovou 
nestálo v cestě nic nežli jediný život – život, jejž vzít neměl a necítil 
v tuto chvíli potřeby. Doktor byl starým mládencem, ženy ho nudily. 
Ale byl hotov vykonat nejkrajnější krok, aby si tímto činem toto jmě-
ní dvojnásobně zajistil. Mirabella mrtvá poskytovala mu možnost 
úspěchu – s možnými komplikacemi a nesnázemi. Mirabella živá 
a získaná rozmnožovala tuto možnost tisícinásobně a bez obav.

Otevřel knihu, kterou četl, na zadní stránce a vyndal složený 
arch. Bylo to zvláštní povolení k sňatku a bylo správně zapsáno 
v Greenwichské popisné kanceláři den před Mirabelliným vstupem 
do jeho služeb. Byla to jeho druhá a nejmocnější zbraň. Mohl se 
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na toto povolení oženit v kterýkoliv den; listina měla dvouměsíční 
platnost – a od nutnosti rozhodnout se dělilo jej jenom pět dní. Až 
ten čas projde, může Mirabella zůstat na živu. Bylo to přece jen 
něčím docela jiným, zavraždit chladnokrevně ženu, kterou policie 
hledá a od jejíhož zmizení jeho jméno po předchozích událostech 
již nebylo možno odloučit, nežli byl jeho oblíbený způsob zabíjení: 
srazit neznámého, osaměle jdoucího muže kdesi uprostřed lidnaté 
ulice. A tak nebyla Mirabella zralou pro hada – dosud!

Složil pečlivě listinu, vložil ji opět do knihy a počal znovu číst, 
když se ozvalo lehké zaklepání na dveře a doktor se vzpřímil.

„Vstupte, Pfeiffere! Marš!“
Dveře se zvolna otevřely a do pokoje se vsunul muž, při jehož 

spatření dr. Oberzohn vyhekl.
„Gurther!“ zakoktal, přiveden přece jen nadobro z rovnováhy.
Gurther se usmál a přikývl s očima upřenýma na střapec na 

doktorově sametové domácí čepičce.
„Vy jste se vrátil – a s nezdarem?“
„Ten Američan je, myslím, mrtev, Herr Doktor,“ řekl Gurther 

svým trhaným způsobem. „A znamenitý Pfeiffer je – také mrtev.“
Doktor dvakráte zamrkal.
„Mrtev?“ řekl, jako by řezal pilou. „Kdo vám to řekl?“
„Viděl jsem ho. Něco se přihodilo… hadu. Pfeiffer byl uštknut.“
Doktorovy tvrdé oči upíraly se ostře na Gurthera.
„Tak!“ řekl doktor měkce.
„Zemřel velmi rychle – obvyklým způsobem,“ vyrazil Gurther, 

stále s týmž hloupým úsměvem.
„Tak!“ řekl doktor znovu. „Všechno tedy selhalo – ze všeho vyply-

ne jen Američan, jenž neznamenal ničeho, a Pfeiffer, jenž znamenal 
mnoho – mrtev!“

„Bůh jej přijmiž do své ochrany!“ řekl Gurther stále týmž tónem 
a nehýbaje ani svalem, ani očima. „A po celou cestu domů jsem si 
myslil na jednu věc, Herr Doktor, – jak mnohem lepším to jest, že 
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to je Pfeiffer, a ne já. Já nejsem tak nebezpečným – třebas že jsou 
moje nervy tak špatny.“

„Tak!“ řekl doktor po čtvrté a vztáhl ruku.
Gurther vsunul ruku do kapsy u vesty a vyndal zlaté pouzdro na 

cigarety. Doktor je otevřel a uzřel pět cigaret, uložených v pořádku 
na svých určených místech v obou polovinách dlouhého pouzdra. 
Zavřel pouzdro s cvaknutím a položil je na stůl.

„Co s vámi mám udělat, Gurthere? Zítra přijde policie a bude 
prohledávat tento dům.“

„Je tu sklep, Herr Doktor. Je tam velmi pohodlně – budu tam rád.“
„To je nemožno. Je obsazen,“ odpověděl doktor. „Musím pro vás 

nalézt jiné místo.“ Hleděl a přemýšlel. „Je tu loď,“ řekl pak.
Gurtherův úsměv se nezměnil.
Loď byla malou krytou lodicí, jež byla zatažena do soukromého 

doku Oberzohnova bývalého skladiště, kde už po leta hnila, jsouc 
rejdištěm krys a příležitostným útočištěm tuláků bez přístřeší. 
Doktor viděl, co je v mužově mysli.

„Může být učiněna velmi pohodlnou. Dám vám s sebou plyn na 
vyhubení krys a bude to jenom na pět – nejdéle šest dní.“

„Ja, Herr Doktor.“
„Pro dnešek můžete spát v kuchyni – nečekám –“
Zazněla hřmotná rána na domovní dveře. Oba muži na sebe 

pohlédli, ale Gurtherův šklebivý úsměv dosud vytrval.
„Myslím, že to je policie,“ řekl doktor klidně.
Vstal, zdvihl sedadlo dlouhé, tvrdě vypadající pohovky a otevřel 

tím hlubokou prohlubeň. Gurther vklouzl dovnitř a sedadlo opět 
zapadlo. A pak se doktor šoulal k domovním dveřím a otevřel.

„Dobré jitro, inspektore Meadowsi,“ řekl.
„Mohu vstoupit?“ ptal se Meadows.
Za ním byli dva úředníci, z nichž jeden v uniformě.
„Přejete si mne vidět? Ovšem!“ Držel dveře opatrně a jenom 

Meadows vešel a šel před doktorem do jeho pracovny.
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„Hledám Mirabellu Leicesterovou,“ řekl Meadows krátce. „Byla 
unesena ze svého domu v časných hodinách dnešního jitra a mám 
zprávu, že vůz, jenž ji odvážel, přijel k tomuto domu. Jsou stopy kol 
v blátě venku.“

„Jsou-li tam stopy, jsou to stopy mých vozů,“ řekl doktor klidně. 
A vypočítal inspektorovi, jaké vozy má. „Ale pokud jde o zprávu, že 
by sem byly vozy přijely dnes v noci – já mám velmi dobrý sluch, 
inspektore Meadowsi, a slyšel jsem mnoho vozů v Hangman’s 
Lane – ale žádný na mých pozemcích. A pak jsem jist, že jste nepři-
šel, abyste mi vyprávěl o unesených dívkách, ale abyste mi odhalil 
zločince, který spálil moje skladiště. To jest, co od vás čekám.“

„Co vy ode mne čekáte a čeho se vám ode mne dostane, budou dvě 
velice rozdílné věci,“ řekl Meadows nepříjemně. „Nuže, Oberzohne, 
buďte rozumným. Víme, proč chcete to děvče – celý váš plán praskl, 
a to nadobro. Myslíte, že jí zabráníte, aby se nemohla hlásit u portugal-
ské vlády o obnovení koncese poskytnuté v červnu 1912 jejímu otci.“

Byl-li dr. Oberzohn nemile překvapen, že jeho tajemství je venku, 
neukázalo se to v jeho líci. Nehnul ani brvou.

„O takových věcech nevím ničeho. Je to fantazie – kouzelná po-
hádka nějaká. Ale povídáte-li to vy, inspektore Meadowsi, pak to 
je asi dojista pravdou. Ale přece ne! Já myslím, že jste byl oklamán 
těmi zločinci v Curzonově ulici, Muži krve a vraždy, jejichž minulost 
je hanebná. – Přejete si prohledat můj dům? Je to vaším právem.“ 
Mávl rukou. „Neptám se ani po vašem povolovacím rozkazu. Od 
střechy po sklep celý dům je vám k dispozici.“

Nebyl nijak překvapen, když ho vzal Meadows za slovo, a vy-
šed do síně, zavolal oba své průvodce. Prohlédli pečlivě každou 
místnost zvlášť. Stará kuchařka a napolo blbá dánská služka přijaly 
prohlídku jako normální příhodu; měly k tomu příčinu, neboť to 
bylo po druhé v několika dnech, že byl dům policií prohledáván.

„A teď se ještě podívám na váš vlastní pokoj, nevadí-li vám to,“ 
řekl Meadows.
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Jeho bystré oči si všimly truhlovitého otomanu u zdi, a okolnost, 
že na něm doktor seděl, jenom rozmnožila jeho podezření.

„Podívám se semhle, s vaším dovolením!“ řekl.
Oberzohn vstal a detektiv nadzdvihl sedadlo. Otoman byl prázdný. 

Byl přistaven ke zdi, u jejíhož spodu byl hluboký výklenek. Gurther 
se byl už dávno odvalil skrze falešnou zadní stěnu.

„Jak vidíte – nic!“ řekl Oberzohn. „A teď byste snad rád prohledal 
také moje skladiště, že? Snad mezi trámy a spálenými traverzami 
a popelem ukrývám něco vzácného. Kdož ví, co snad jsem tam 
umístil mezi krysy?“

„Jste skorem chytrý,“ řekl Meadows, „a já netvrdím, že jsem 
schopen vás porazit. Ale jsou tři muži v tomto městě, kteří jsou toho 
schopni. Budu k vám otevřeným, Oberzohne. Toužím vás dostat 
tam, abych vám mohl poskytnout správné vyšetřování a správný 
soud v souhlase se zákony této země. A podle své schopnosti budu 
se snažit, abych zabránil, aby někdo neustanovený vzal sám zákon 
do svých rukou. Ale ať už jste vinen, nebo nevinen, nechtěl bych být 
ve vaší kůži za všechno zlato Angoly.“

„Tak?“ řekl doktor zdvořile.
„Vydejte tu dívku, a já si skoro myslím, že se zbavíte poloviny 

svého nebezpečí. Říkám vám, že jste na mne příliš obratným. Je 
to velmi hloupé, řekne-li to policejní úředník, ale já nemohu tomu 
vašemu hadu přijít na kloub. Oni ho už prohlédli.“

Obočí starého muže se zdvihalo a klesalo.
„Opravdu?“ řekl zdvořile. „A o jakém hadu to mluvíte?“
Meadows více nepromluvil. Dal svou výstrahu – jestliže jí Ober-

zohn nepoužije, bude to jeho škoda.
Nikdo nepochyboval – a on nejméně ze všech – že přese všechny 

zákony udělané od lidí, neodvisle ode všeho soudního zřízení, jež si 
lidská společnost ustanovila, byl Oberzohnův trest už velmi blízko 
u jeho dveří.
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21  
Účetní kniha

Bylo pět hodin ráno, když zablácený Spatz projel mlhou a dešťovou 
plískanicí Chilternských kopců, a doraziv na Gloucesterskou sil-
nici, zastavil s mocným trhnutím před Heavytreeským dvorcem. 
Manfred vyskočil, ale nežli mohl dojít ke dveřím, otevřela je teta 
Alma a už z její tváře vyčetl, že v noci nespala.

„Kde je Digby?“ ptal se.
„Šel se domluvit s policejním komisařem,“ řekla Alma. „Vejděte, 

pane Gonsalezi.“
Leon byl na kůži promáčen od hlavy k patě – nebylo na něm 

suchého místečka. Ale byl ve své pravidelné jaré náladě, když vy-
třásl déšť, a vstoupiv do síně, vyvlékal se z těžkého pláště.

„Digby neslyšel ovšem ničeho, Georgi,“ řekl.
„Já jsem nejlehčím spáčem na světě, pánové,“ řekla teta Alma, 

„ale neslyšela jsem ani muknutí – ani šelestu. To první, co vím, je, 
že přišel nahoru policista a klepal na mé dveře a řekl mi, že našel 
dveře domu otevřeny.“

„Nezanechali po sobě stopy?“
„Ano,“ sdělovala Alma. Vedla je do návštěvny a vzala ze stolu 

malou černou lahvičku s připojenou kaučukovou trubkou a čepič-
kou. „Toto jsem našla za pohovkou. Mirabella ležela na pohovce – 
polštáře byly shozeny na podlaze a v zápasu roztrhala povlak.“

Leon otočil kohoutek, a když plyn syčivě vycházel, přičichl.
„Nový zubařský plyn,“ řekl. „Ale jak se dostali dovnitř? Nebylo 

žádné okno otevřeno nebo vypáčeno?“
„Vešli dveřmi. Jsem tím jista. A měli s sebou ženu,“ řekla teta 

Alma pyšně.
„Jak to víte?“
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„Musela s nimi být žena,“ řekla Alma. „Mirabella by nebyla 
otevřela dveří nikomu leda ženě, aniž by vzbudila mne anebo pana 
Digbyho.“

Leon přikývl a oči mu zasvítily.
„Ovšem,“ řekl.
„A našla jsem otisk ženského podpadku v chodbě. Teď to už 

uschlo – ale můžete to vidět ještě.“
„Už jsem to viděl,“ řekl Leon. „Je to po levé straně – malý hrotitý 

střevíc s kaučukovým podpadkem. Slečna Leicesterová otevřela 
dveře ženě, a vešli muži a ostatek byl pak snadný. – Nemůžete vinit 
Digbyho,“ poznamenal přímluvně k Georgovi.

Byl obhájcem z povolání všem chybivším agentům, ale tentokrá-
te mu Manfred neodporoval.

„Viním sebe samého,“ řekl. „Poiccart mi říkal –“
„Byl tady!“ vpadla teta Alma.
„Kdo? Poiccart?“ ptal se Manfred překvapeně a Gonsalez si plácl 

na koleno.
„Tak je to ovšem! Jací jsme to hlupáci! Měli jsme přece pochopit, 

proč ten starý zchytralý lišák opustil svoje stanoviště. – Kdy tu 
byl?“

Alma mu vyprávěla všechny okolnosti Poiccartovy návštěvy.
„Opustil dům patrně hned po nás,“ mínil Leon, usmívaje se 

velmi pobaveně. „Zachytil v pět hodin vlak do Gloucesteru a jel 
autodrožkou sem.“

„A potom?“ nadhodil Manfred.
Leon se poškrabal na bradě.
„Rozmýšlím, zdali se snad už vrátil.“ Vzal telefon a poslal rychlý 

dotaz do Londýna. „Trochu si myslím, že snad dosud ne. – Tady je 
Digby – hledí, jako by čekal, že bude nadobro popraven.“

Policejní penzista byl opravdu ve velmi trudné a vzrušené ná-
ladě.

„Nevím, co si o mně pomyslíte, pane Manfrede –,“ počal.
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„Už jsem o tom vyslovil svoje mínění –“ George Manfred se chabě 
usmál. „Neviním vás vůbec, Digby. Nechat člověka, jenž byl sražen 
a praštěn, jako jste byl vy, bez patřičné pomoci a střídání, jako jsme 
nechali vás, bylo vrcholem pošetilosti. Nečekal jsem je tak brzy zpět. 
Pravda je, že jsem sem chtěl ode dneška dát čtyři muže. – Učinil jste 
dotazy – pátrání?“

„Ano, pane. Vůz projel Gloucesterem velmi časně zrána a dal se 
Swindorskou silnicí. Byl viděn policistou na kole. Říkal, že na střeše 
vozu ležel tlustý balík nepromokavé plachty.“

„Žádná známka, že by je byl někdo pronásledoval v autu anebo 
na motorce?“ ptal se Manfred úzkostně. – Poiccart se nedávno dal 
do ježdění motocyklem.

„Ne, pane.“
„Viděl jste pana Poiccarta?“
„Ano – vracel se právě zase do Londýna. Říkal, že chtěl toto místo 

zhlédnout na vlastní oči.“
George byl zklamán. Byla-li to jen návštěva ze zvědavosti, nebylo 

lze rozumět jeho nepřítomnosti v Londýně. – Ve chvíli, kdy ho po 
prvé volali, nemohl ovšem ještě být doma.

Alma vařila narychlo snídani a oba přátelé přijali vděčně její 
nabídku, neboť oba byli notně vyhladověli. A bylo právě při jídle, 
když jim telefon hlásil žádané spojení.

„Jste to vy, Poiccarte?“
„Ano, jsem to já,“ ozval se Poiccartův hlas. „Odkud mluvíte?“
„Heavytreeský dvorec. – Víte něco o slečně Leicesterové?“
Okamžik ticha.
„Je pryč?“
„Což vy toho nevíte?“
Nové ticho.
„Ano, vím to. Vpravdě jsem ji provázel na kus cesty do Londýna 

a byl jsem shozen nárazem, když vůz narazil na okraj chodníku na 
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Great West Road. Meadows je tady, vrátil se právě od Oberzohna. 
Říkal, že nenalezl ničeho.“

Manfred chvíli přemýšlel.
„Budeme doma brzy po deváté,“ řekl.
„Leon vás veze?“ zněla suchá otázka.
„Ano – ale přesto budeme přece o deváté doma.“
„Ten člověk má něco proti mému šoférování,“ řekl Leon, když 

Manfred pověděl svoji rozmluvu. „Věděl jsem hned, že to byl on, 
když Digby popisoval vůz a říkal, že na střeše byl tlustý balík plachty. 
‚Tlustý balík‘ je docela přiléhavým označením pro přítele Poiccarta. 
Víte, zdali Poiccart mluvil se slečnou Leicesterovou?“

„Ano, a ptal se jí, zdali pěstuje cibuli.“ Kterážto odpověď vylou-
dila Leonovi výbuch tichého smíchu.

Snídaně byla skončena a přátelé činili přípravy k odjezdu, když 
se Leon nenadále zeptal:

„Slečna Leicesterová má svůj vlastní stůl, že ano?“
„Ano, ve svém pokoji,“ řekla Alma a dovedla ho nahoru, aby mu 

ukázala.
Otevřel bez omluvy zásuvky, vyndal trochu starých dopisů, ob-

rátil je a pročetl nestoudně. Pak otevřel mapu s dopisními papíry. 
Byla tu zásoba dopisního papíru s hlavičkou „Heavytreeský dvorec“ 
a dva z nich byly dole opatřeny jejím vlastnoručním podpisem. Alma 
vysvětlovala, že bankovní účet byl veden na Mirabellino jméno, 
a když bylo potřebí vyzdvihnout peníze, žádala banka, aby poukaz 
byl provázen příslušným oznamovacím dopisem – kterážto praxe 
je dosud zachována v některých starých bankovních závodech ve 
West-country. Otevřela zásuvku, které nemohl otevřít on, a ukáza-
la mu šekovní knížku s třemi nevyplněnými šeky podepsanými 
Mirabelliným jménem.

„Ten bankéř mne zná od dob, kdy jsem byla takhle veliká,“ řekla 
Alma rozmrzele. „Nevěřil byste, že bude člověku dělat tolik obtíží.“

Leon přikývl.
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„Vedete nějaké účetní nebo zápisní knihy?“
„Ano – já vedu,“ přisvědčila Alma udiveně. „Myslíte domácí účty?“
„Mohl bych některou vidět?“
Alma odešla a za chvilku se vrátila s malým svazečkem a Leon 

stručně prohlédl jeho obsah. A Alma si myslila, že její námaha a jeho 
malý zájem, jejž o knížku projevil, nebyly v žádném poměru.

„Tak je to,“ řekl. „A teď, Georgi, en voiture!“
„Prosím vás, proč jste chtěl vidět tu účetní knížku?“ ptal se Man-

fred, když hrčeli po silnici.
„Jsem povahou obchodně založen,“ zněla neuspokojivá odpověď. 

„A, Georgi, máme už málo šťávy. Modlete se jako křižácký rytíř na 
výpravě, abychom našli plnicí stanici během nejbližších deseti 
minut.“

Jestliže se George modlil, byla jeho modlitba vyslyšena. Právě, 
když válce počínaly vynechávat, dojeli ke garáži a načerpali zásobu 
více nežli dostatečnou, aby je dovezla na místo určení. Bylo právě 
přesně devět hodin, když vůz stanul před jejich domem. Poiccart če-
kal na jejich příjezd, hledě z okna, a usmál se zamračeně na šoférův 
posměšně impertinentní posuněk.

Za zavřenými dveřmi seděl trojlístek u porady.
„Tohle mi zhatilo všechny plány,“ řekl konečně Leon. „Kdyby to 

děvče bylo v bezpečí, skončil bych s Oberzohnem dnes v noci.“
George Manfred hladil si zamyšleně bradu. Nosíval kdysi pěkný 

malý vous a nikdy si neodvykl svoje navyklé hladění vousu.
„Myslíme úplně týmž způsobem. Zamýšlel jsem navrhnout tuto 

cestu,“ poznamenal.
„Hlavní nesnází je Meadows. Rád bych ten případ rozluštil tak či 

onak, ale aby byl Meadows z toho vůbec venku. Člověk ho nechce 
uvést do nesnází. Ale je patrno, že věc je už příliš naléhavá. Byla by 
to bývala velmi snadná věc.“ Leonův vlídný hlas byl pln politování. 
„Teď je to ovšem nemožno, pokud to děvče nebude v bezpečí. Kdyby 
nebylo toho –,“ pokrčil rameny, „zítra by přítel Oberzohn pociťoval 



– 187 –

značnou unavenost. Žádnou bolest – právě jen únavu. Spánek – bez-
vědomí – smrt třetího dne. Je to starý muž a člověk nechce ublížit 
starým lidem. A není horší věcí nežli strach. Co se týče Gurthera, 
zkusíme trochu prudší metodu – ačli ho Oberzohn nedostane dříve. 
A já upřímně doufám, že ano.“

„To je mi novinkou. Co je s Gurtherem?“ ptal se Poiccart.
Manfred mu pověděl.
„Leon má určitě pravdu,“ souhlasil Poiccart. Vstal od stolu 

a odemkl dveře. „Chce-li se někomu z vás spát, jsou vaše pokoje 
připraveny. Záclony jsou spuštěny, a vzbudím vás, v kteroukoliv 
hodinu budete chtít.“

Ale ani jeden, ani druhý necítili chuť k spánku. George měl ráno 
schůzku s jedním klientem – mužem, jenž měl vypravovat podivný 
příběh – Leon si potřeboval upravit karburátor. Oba řekli, že se 
vyspí odpoledne.

Klient se dostavil za malou chvíli. Poiccart jej vpustil do jídelny, 
aby počkal, nežli ho ohlásí.

„Myslím, že to je váš harémový muž,“ řekl a šel dolů, aby zavolal 
návštěvu.

Byl to všedně vypadající muž s rozházeným rusým knírem a cha-
bou bradou.

„Degenerovaný nebo hýřením zeslabený,“ mínil Poiccart.
„Nejspíše trochu obojí,“ souhlasil Manfred, když jej „správce“ 

ohlásil.
Vešel nervózně do pokoje a usedl proti Manfredovi.
„Pokoušel jsem se spojit se s vámi včera večer telefonem,“ stě-

žoval si, „ale nedostal jsem odpovědi.“
„Moje úřední hodiny jsou od deseti do dvou,“ řekl Manfred 

s úsměvem. „Nuže, vyprávějte mi ten smutný příběh své ubohé 
sestry.“

Muž se zaklonil do lenošky, sepjal ruce nad koleny a počal zpě-
vavým hlasem, jako by recitoval něco, čemu se naučil nazpaměť.
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„Žívali jsme v Turecku. Můj otec byl obchodníkem v Cařihradě 
a moje sestra, která chodila do školy v Anglii, dostala velmi zvláštní 
myšlenky a vrátila se jako nadšená přítelkyně Turků. Je to velmi 
hezké děvče a seznámila se s několika z nejlepších tureckých rodin, 
ačkoliv můj otec i já jsme se tomu všemožně opírali, aby chodila 
mezi ty lidi. Jednoho dne šla na návštěvu k Haymaru pašovi a více 
se nevrátila. Šli jsme do pašova domu a ptali se po ní, ale řekl nám, 
že odešla odpoledne o čtvrté hodině. Radili jsme se s policií a ta 
nám řekla, že zavedla pátrání a že byla moje sestra viděna, jak šla na 
palubu lodi, jež téže noci odplula do Oděsy. – Neviděl jsem jí po deset 
let, až onehdy jsem přišel do klubu gringů6, což je malá místnost 
v East Endu – ne nejvyšší třídy, chápete, ale velmi dobře vedená. – Po 
půlnoci bylo kabaretní představení a já ještě seděl pomýšleje, že 
půjdu domů – velmi unuděn, víte, protože tyhle věci pro mne nemají 
nijaké vábivosti –, a tu jsem viděl vyjít ze záclon děvče oblečené jako 
turecká žena. Počala tančit. Byla uprostřed tance, když se jí závoj 
sesmekl – byla to Marie! Poznala mne ihned a uprchla do záclon. 
Pokusil jsem se vniknout za ní, ale zadrželi mne.“

„Zavolal jste policii?“ ptal se Manfred.
Muž zavrtěl odmítavě hlavou.
„Ne – k čemu by to bylo dobré, policii!“ odpovídal svým jedno-

tvárným hlasem. „Měl jsem jí po krk v Konstantinopoli a umínil 
jsem si, že si zjednám jinou pomoc. A tu mi někdo pověděl o vás, 
a tak jsem sem přišel. Pane Manfrede, je to pro vás nemožnou věcí, 
abyste zachránil moji sestru? Jsem úplně jist, že je tam zadržována 
násilím a proti své vůli.“

„V gringovém klubu?“
„Ano.“
„Uvidím, co mohu udělat,“ řekl George. „Možná, že já a moji 

přátelé jednoho večera přijdeme a podíváme se opravdu na tuto 

6  Označení používané Latinoameričany pro bílé cizince. Pozn. red.
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zajímavou místnost. Zatím však jděte klidně nazpět ke svému příteli 
doktoru Oberzohnovi a řekněte mu, že jste sehrál svoji úlohu a já že 
teď zase splním svoji. Vaše malá historka povandruje do mé sbírky 
pravděnepodobných myšlenek.“

Zazvonil a Poiccart vešel.
„Ukažte panu Ligginsovi cestu ven, prosím. Neubližujte mu – má 

snad ženu a děti, ač je to velice pravděnepodobno.“
Návštěvník se vyplížil z pokoje, jako by ho byl zpráskal.
Dům se za ním sotva zavřel, když Poiccart zavolal Leona z jeho 

pokoje.
„Synu,“ řekl Poiccart, „George by rád, aby byl ten muž sledován.“
Leon vyhlédl ven za odcházející obětí tureckého tyranství.
„To nebude těžké,“ řekl. „Má ploské nohy.“
Poiccart se vrátil do poradny.
„Kdo to je?“ ptal se.
„Nevím. Byl sem poslán buď Oberzohnem, anebo přítelem 

Newtonem – myslím, že spíše Newtonem, je mu to bližší – a účelem je, 
aby nás jednoho krásného večera vlákali všechny do klubu gringů – 
jejž dosti dobře znám. Mizerný herec! Nemá vůbec přednesu. Ale 
nebyl bych překvapen, najde-li s ním Leon něco zcela zajímavého.“

„Už tu byl, že?“
Manfred přikývl.
„Ano, byl tu v den po návštěvě Barbertonově. Totiž, dostal jsem 

druhý den jeho dopis a viděl jsem ho na okamžik a určil mu den. 
Podivný ďábel, Oberzohn. A přičinlivý ďábel – pečlivý!“ dodal. 
„Uvádí kdekoho v pohyb najednou. Jako dobrý generál neútočí s je-
dinou kompanií, ale hned s celou armádou, s celou svou silou, věda, 
že nezdaří-li se mu na jednom bodě, může mít zdar na jiném. Je to 
zajímavé pomyšlení, Raymonde, že v tuto chvíli je snad v pohybu 
dvacet či více rozličných a navzájem neodvislých podniků, pracu-
jících k našemu zničení. A většina z nich vůbec neví, že jsou mimo 
ně v činnosti i jiní. To je Oberzohnův způsob – bylo to vždy jeho 
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způsobem. Je to způsob, jak vyvolával revoluce a jak organizoval 
náboženská povstání.“

Vykoupav se a převléknuv, oznámil svůj úmysl vykonat návštěvu 
na Chesterském náměstí.

„Velmi rád bych viděl Janu Newtonovou, i když se od té doby 
snad zase již vrátila do svého normálního stavu Jany Smithovy.“

Slečna Newtonová nebyla doma, řekla mu služka, když přišel. 
Chce snad vidět pana Montague Newtona, jenž nejen byl doma, ale 
jenž si přál jeho návštěvy, neboť byl viděl svého nepřítele přicházet.

„Bude mne těšit,“ řekl Manfred a byl uveden do nádhery páně 
Newtonovy návštěvny.

„Je to škoda s Janou,“ řekl pan Newton lehkým tónem. „Odjela 
dnes ráno na pevninu.“

„Bez průvodního pasu?“ usmál se Manfred.
Nepatrné sklouznutí ze strany páně Newtonovy; ale jak mohl 

Manfred vědět, že úřad před týdnem odepřel obnovit jí pas, pro-
tože je zavedeno šetření o jistých nesprávnostech? Byloť sděleno, 
že jiní lidé nežli ona cestovali na pevninu a zpět s tímto zajímavým 
dokumentem.

„Není potřebí pasu do Belgie,“ lhal pohotově Newton. „A oprav-
du, s těmi pasy se to trochu přepíná. Nejsme již ve válce.“

„Jsme neustále ve válce,“ mínil Manfred. „Mohu usednout?“
„Prosím. – Cigaretu?“
„Ukažte mi známku, nežli přijmu,“ řekl Manfred opatrně a New-

ton se zasmál jako dobrému žertu.
Návštěvník odmítl nabízené cigaretové pouzdro a vzal si jednu 

z krabice na stole.
„A koná Jana velkou cestu?“ ptal se zdvořile.
„Jana je vyčerpána a potřebuje odpočinku.“
„Copak je s Aylesbury?“
Viděl, že Newton zamrkal při zmínce o ženské věznici, ale ihned 

se vzpamatoval.
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„Není to dosti daleko na venku a bylo mi řečeno, že tam v okolí žijí 
všelijací podivní lidé. Ne – Jana jede do Bruselu a pak do Aix-la-Cha -
pelle a potom nejspíše do Spaa – Myslím, že ji po několik měsíců 
nebudu vidět.“

„Byla dnes v časných hodinách v Heavytreeském dvorci,“ řekl 
Manfred, „a vy s ní. Byl jste viděn a poznán jedním z mých přátel, 
panem Raymondem Poiccartem. Cestovali jste z Heavytreeského 
dvorce ve Fordově dodávkovém voze.“

Ani mrknutím oka neprozradil Monty Newton své mrzutosti.
„To je bluf,“ řekl. „Nevyšel jsem v noci z tohoto domu. Copak se 

stalo na Heavytreeském dvorci?“
„Slečna Leicesterová byla unesena. – Vy jste překvapen – skorem 

vzrušen, jak vidím.“
„Myslíte, že jsem s tím měl něco společného?“ ptal se Monty pevně.
„Ano, a policie úplně sdílí můj názor. Byl vydán prozatímní zatykač 

k vašemu zatčení dnes ráno. Myslil jsem, že byste o tom měl vědět.“
A teď muž ustoupil o krok a jeho tvář zrudla a zbledla a pak opět 

temněji zrudla. Manfred se tiše zasmál.
„Máte velmi špatné svědomí, kapitáne Newtone,“ řekl. „A to zna-

mená, že jste na půl cesty k zatčení. Kde je Jana?“
„Na cestách, řekl jsem vám už.“
Byl přiveden z rovnováhy vším tímto příliš zdařilým blufem 

a ztratil mnoho ze své sebevlády.
„Je s Mirabellou Leicesterovou,“ řekl Manfred. „Dal jsem vám 

dvakráte výstrahu, kapitáne Montague Newtone, a není potřebí, 
abych vás varoval po třetí. Nevím určitě, jak dalece máte podíl 
na těchto vraždách – o tom dříve či později rozhodne porota. Ale 
budete mrtvolou šest hodin poté, kdy zvíme, že bylo se slečnou 
Leicesterovou špatně nakládáno. Vy víte, že to je pravda, že ano?“

Manfred mluvil velmi vážně.
„Máte větší strach z nás nežli z celého zákona a máte úplně 

pravdu, protože my nevystavujeme své lidi náhodám inteligence 
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neznámé poroty. Od nás se vám dostane stejného soudu jako od 
soudce, jenž zná všechna fakta. Nemůžete zmást anglického soudce, 
Newtone.“

Úsměv se vrátil na jeho tvář a on opustil pokoj. Fred, jenž stál po 
ruce, čekaje v chodbě, ale v uctivé vzdálenosti ode dveří, otevřel mu 
domovní dveře se značnou hbitostí.

Monty Newton se vyhnul z okna. Zahlédl postavu Manfredovu – 
muže, jejž nenáviděl hůře, nežli nenáviděl Leona Gonsaleze, a pak 
zavolal drsným hlasem svého sluhu.

„Pojďte sem! – Pošlou sem někoho s dotazy – chci, abyste věděl, 
co jim říci. – Slečna Jana odjela dnes ráno na pevninu, ve čtvrt na 
devět. Je buď v Bruselu, nebo v Aix-la-Chapelle. Nevíte, v kterém 
hotelu, ale zeptáte se na to. Je vám to jasno?“

„Ano, pane.“
Fred se rozhlížel a obhlížel po pokoji.
„Co je s vámi – co máte?“
„Koukám, kde jsou ty hodinky.“
„Hodinky?“ – Teď je slyšel Monty Newton také. Tikání laciných 

hodinek – a Monty zbledl do šediva. „Najděte je!“ řekl chraptivě – 
a ještě nežli dopověděl, spočinuly jeho oči na malé černé krabičce, 
která byla vsunuta pod jeho psací stůl – a Monty se hnal ke dveřím 
s výjekem hrůzy.

Mimojdoucí na Chesterském náměstí viděli, jak byly vyraženy 
dveře a dva muži z nich vyběhli střemhlav na ulici. A malé ame-
rické hodinky, které Manfred před několika dny koupil, odtikávaly 
dále čas a tikaly vesele ještě, když policejní znalci přišli a otevřeli 
„pekelný stroj“.

Byl to Manfredův nejstarší žert – a nezklamal nikdy.
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22  
Skladiště ve sklepě

Nebylo možno, aby si Mirabella Leicesterová neuvědomila, že se 
ocitla ve velmi vážném nebezpečí. Nebyla ovšem schopna, aby 
hádala a činila si domněnky o tom, co jí přivodilo Oberzohnovo 
nepřátelství anebo proč ji zavlekl do své moci a proč ji hlídá. – Bylo 
přece jen jakousi úlevou, když se časně ráno probudila, že nalezla 
Janu spící s ní v jednom pokoji. Neboť ač měla dosti důvodů k ne-
důvěře k této dívce, bylo přece cosi v její loutkovité tváři, co se jí 
zamlouvalo a líbilo.

Jana ležela na loži úplně oblečena a při zvuku Mirabelliny pras-
kající postele se obrátila a vstala, zapínajíc si sukni.

„Nuže, jak se vám líbí váš nový domov?“ ptala se s pokusem o ve-
selost, které dokonce necítila přese všechno Montyho ujišťování.

„Viděla jsem lepší,“ řekla Mirabella chladně.
„Vsadím, že ano.“ Jana se protáhla a zívla. A pak otevřevši jednu 

z beden, vzala lopatku uhlí a vhodila ji do plotny a zavřela dvířka. 
„Tohle je tady mým úkolem,“ řekla v dobré náladě, „udržovat vás 
v teple.“

„Jak dlouho mám tady být zavřena?“
„Pět dní,“ zněla údivná odpověď.
„Proč pět?“ ptala se překvapeně a zvědavě Mirabella.
„To nevím. Snad vám to povědí,“ odvětila Jana.
Zastrčila kolík do zástrčky ve zdi a spustila proud malých elek-

trických kamínek. Zmizela a vrátila se s kotlíkem, jejž postavila na 
kruh kamínek.

„Vyhlídku tu nemáme zrovna nádhernou, ale potrava je dobrá,“ 
řekla opět s veselostí, ale Mirabella viděla teď už jasně, že se k tomu 
opravdu jen nutí.
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„Vy jste při těch lidech, ovšem – při Oberzohnovi a Newtonovi?“
„Panu Newtonovi,“ opravila Jana. „Ano, já jsem jeho snoubenkou. 

Dáme se oddat, až půjdou věci trochu lépe,“ řekla neurčitě. „A bylo by 
zbytečno, abyste se na mne moc zlobila, protože jsem pomohla dostat 
vás sem. Monty mi řekl o tom vše. Nechtějí vám vůbec nijak ublížit.“

„Proč tedy potom –,“ počala Mirabella.
„On vám to poví,“ přerušila ji Jana, „dříve či později. Starý nebo – 

nebo – nu, Monty v tom vlastně není. Dělá to jenom Oberzohnovi 
k vůli.“

V jednom s ní Mirabella souhlasila: bylo opravdu mrháním sila-
mi, aby dívce činila výčitky anebo předhůzky za její svrchovanou 
zrádnost. Janě po ní ničeho nebylo a byla od počátku nástrojem 
použitým k jejímu chycení. Stejně logicky mohl trestanec činit vý-
čitky svému strážníku ve vězení.

„Jak jste k tomu přišla, že provádíte takovéto věci?“ ptala se, 
dívajíc se na Janu, jak dělá čaj.

„Odkud jste vzala ty své ‚takovéhle věci‘?“ optala se Jana. 
„Myslíte-li si, že trávím život hlídáním ženských, musíte počkat, až 
vám napadne něco lepšího. – Jste poplašena – co? Ulekána, že?“

Pohlédla k Mirabelle, ale dívka zavrtěla hlavou.
„Ne příliš doopravdy,“ řekla.
„Já bych byla,“ přiznala Jana. „Není vám proti mysli kondenzované 

mléko? Nemáme tady jiného. – Ano, opravdu, já bych se svíjela pod 
stolem, protože já něco vím o Oberzohnovi.“

„Kdybych já byla Oberzohnem,“ řekla Mirabella živě, „skryla bych 
se v nejhlubší díře, kde by mne Čtyři spravedliví nemohli nalézt.“

„Čtyři spravedliví!“ pošklebovala se Jana. Ale pak se její tvář 
změnila. „Jsou to ti lidé, co zpráskali Gurthera?“

Mirabella nevěděla ničeho o tomto jejich činu, ale přiznala jim 
ho přikývnutím.

„Opravdu? – A ví Gurther, že jsou vašimi přáteli?“ ptala se vý-
znamně.
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„Neznám Gurthera.“
„Je to ten muž, co s vámi tančil na plese umělců – lord – zapo-

mněla jsem, jaké jsme mu tehdy dali jméno. – Protože, jestliže to 
ví, pak máte dva lidi, má drahá, s nimiž si musíte dát strašně moc 
pozor,“ řekla Jana velmi pomalu. „Gurther je polovičním šílencem. 
Monty to vždycky říká. A šňupe kokain a jsou chvíle, kdy vůbec ani 
není člověkem, ale velmi hluboko kleslým vlkem. Já z něho mám 
strach – docela doopravdy. – A nejsou vůbec žádní Čtyři spraved-
liví7,“ pokračovala odbočujíc. „Už po mnoho let jsou jenom tři. Jeden 
z nich byl zabit v Bordeaux. To je město, kde bych nechtěla být 
zabita.“

Následovala chvíle mlčení a Jana otevřela konzervovou krabici 
a vyndala z ní malý koláč, jejž na stole rozřezala na kousky.

„Jak vypadají?“ optala se. Patrně byly její myšlenky po celou tu 
chvíli zaměstnány muži z Curzonovy ulice.

„Monty říká, že to je jen takový žvást, s těmi inuži, ale já si nejsem 
docela jista, že mně Monty říká všechno, co si opravdu myslí. Je jimi 
tak postrašen, že mi říkal, abych šla a navštívila je, jenom protože 
mu to nařídili – a to docela není podobno Montymu. Zabili řadu 
lidí – že ano?“

Mirabella přisvědčila.
„A nic se jim za to nestalo? Ti musí být obratní!“ Jana ulevila 

upřímně svému obdivu. „Odkud mají na to peníze?“ – To byl bod, 
jenž Janu vždycky zajímal.

Mirabella jí to vysvětlila a na Janu to učinilo velmi opravdový 
dojem, že mohli pobít lidi a ujít bez trestu, bylo divuplné. Ale že byli 
milionáři, to z nich činilo docela zvláštní třídu pro sebe.

„Ale vás tadyhle nikdy nenajdou,“ řekla Jana. „Není nikdo živý na 
světě, kdo by věděl, že tu ty sklepy jsou. Bývalo tu osm mužů, kteří 

7  Jejich příběh vypravuje napínavý román toho jména, vyšlý v nakladatelství 
A. Altrichter. (Vydáno též jako e-kniha MKP Pozn. red.)
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tu pracovávali – třídili tu opičí kůže, ale všichni jsou už mrtví, do 
jednoho. Monty mi to říkal. Říkal, že je tohle místo pod hladinou prů-
plavu a že je může Oberzohn zatopit v pěti minutách. Monty myslí, 
že starý má na mysli, že tu zařídí dílnu na falešné peníze. – Ne na 
anglické, to víte – na pevninské, cizí. Chtěl to udělat, kdyby byly věci 
šly opravdu špatně, ale s vámi se to všechno ovšem nadobro změnilo.“

Mirabella postavila svůj koflík na stůl.
„Cožpak čeká, že ze mne nadělá peníze?“ ptala se, pokoušejíc se, 

aby se nesmála.
Jana přikývla velmi slavnostně.
„A on myslí, že mám velmi mnoho peněz?“
„Hrozně mnoho. Je tím jist.“
Jana tím byla také jista. Její hlas to pravil velmi zřetelně.
Mirabella usedla na postel, pro tu chvíli příliš udivena, aby mohla 

mluvit. Její finanční postavení nebylo věru pražádnou záhadou. 
Zdědila dosti, aby jí to vyneslo malý roční obnos a spolu s výnosem 
dvorce se jí dařilo, aby vyrovnávala své účty. Ale nezdar s dvorcem 
jakožto zdrojem zisku přiměl ji, aby přijala místo v Londýně. Alma 
měla rovněž malý roční příjem. Dvorec byl Mirabelliným majet-
kem, ale mimo toto neměla vůbec ničeho. Nebylo ani možnosti, aby 
se stala dědičkou. Její otec byl poměrně chudým mužem a byl na 
svých četných výpravách do všemožných končin světa za vědeckým 
badáním podporován vědeckými společnostmi, jejichž byl členem. 
Jeho literární výdělky byly pranepatrny – jeho knihy dosáhly jen 
velmi omezeného odbytu v úzkém kruhu odborníků. A Mirabella 
mohla sledovat své předky zpět po sedm pokolení. Věděla o svých 
strýcích a tetách a nebylo mezi nimi ani jediné osoby, která by podle 
starých románových tradic byla odešla do Ameriky a nadělala tam 
nesmírné jmění.

„To je nesmysl,“ řekla. „Nemám vůbec žádné peníze. Jestliže za 
mne chce dr. Oberzohn žádat výkupné, bude nucen žádat méně 
nežli sto liber.“
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„Žádat za vás výkupné? Já vám opravdu nerozumím. Ale vy jste 
dojista velmi bohatá – to je jisté, já vám to mohu říci. Monty to 
řekl – a Monty by mi nelhal.“

Mirabella byla nadobro zmatena. Zdálo se jí téměř nemožným, 
aby člověk Oberzohnovy inteligence a s možnostmi získat si přesné 
zprávy, jako měl on, provedl takové nedopatření. Ale Jana mluvila 
patrně velmi vážně.

„Snad si mne tedy spletli s někým jiným,“ řekla, ale Jana neodpo-
věděla. Seděla vzpřímena a patrně naslouchala, s očima upřenýma 
na železné dveře, které dělily jejich ložnici od ostatního sklepa. Teď 
slyšela i Mirabella skřípání padacích dveří a zvuk nohou sestupu-
jících po schodech.

Mirabella vstala, když Oberzohn vešel. Byl oděn svým černým 
županem a jeho černá vyšívaná čepička seděla mu v týle. Zablácené 
vysoké boty, které si navlékl na cestu, vypadaly k tomuto ústroji 
opravdu komicky a za jiných okolností nebyla by Mirabella jistě 
odolala smíchu.

Oblažil ji upjatým pokývnutím hlavou.
„Spala jste dobře, milostivá slečno?“ ptal se a k jejímu údivu vzal 

její ruku a políbil jí ji.
Měla týž dojem neskutečnosti, jakoby ve snu, jejž měla oné noci, 

kdy tančila s Gurtherem, který ji stejně pozdravil.
„Je to velmi hezoučké místo, pro mladé lidi i pro staré.“ Rozhlížel 

se uspokojeně po pokoji. „Zde bych mohl být spokojen trávit život, 
číst své knihy a oddávat se svým myšlenkám – ale –,“ roztáhl ruce 
a pokrčil rameny, „co chcete? Jsem obchodním člověkem, s ne-
smírnými zájmy ve všech dílech světa. A jsem bohat, velmi bohat, 
nade všechny vaše sny! Mám skladiště ve všech částech světa a ti-
síce mužů a žen ve svých výplatních seznamech.“

Proč jí to vše povídal, divila se, a proč jí to odříkával tak jedno-
tvárným hlasem. Dojista nepřišel sem proto, aby jí vyložil pevnost 
svých finančních základů?
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„Nezajímám se právě přílišně o váš obchod, pane Oberzohne,“ 
řekla. „Ale co chci zvědět je, proč jsem držena zde. Dojista, jste-li 
tak bohat, nechcete mne tu držet pro výkupné?“

„Pro výkupné?“ Jeho čelo se pohybovalo nahoru a dolů. „To je 
pošetilá řeč. Řekla vám to snad ona?“ Ukázal na Janu a jeho tvář se 
zamračila jako hromový mrak.

„Ne, ale já si to myslím,“ řekla Mirabella rychle, nepřejíc si uvést 
svou družku do špatné chvíle.

„Ne, nedržím vás tu pro výkupné. Držím vás tady, rozmilá dámo, 
protože působíte velmi dobře na moje oči. Což neřekl Heine: ‚Krása 
žen je utišujícím prostředkem pro duši.‘ Měla byste číst Heina. Je 
frivolní, ale v jeho hlouposti je mnoho chytrých myšlenek. – Ale 
povězte mi, milostivá dámo, máte všechno, čeho si přejete?“

„Přeji si jít odtud,“ řekla. „Nemohu zůstat v téhle podzemní díře 
bez nebezpečí pro své zdraví.“

„Brzy máte jít ven,“ Oberzohn se opět upjatě uklonil a šoulal se 
přes pokoj k plotně. Za plotnou byly obě flanelem potažené bedny 
a jednu z nich Oberzohn opatrně zdvihl. „Tady jsou tajemství taková, 
do jakých nemáte nikterak zkoumat,“ řekl svou podivnou angličti-
nou. „Nejmocnější z chemikálií, kolosální v účinku. – Nevědomý by 
se jich dotkl a vybouchly by – chápete mne?“

Mluvil to k Mirabelle, která mu mnoho nerozuměla, ale neod-
pověděla.

„Musí být udržovány v teple z toho důvodu. Jednu si vezmu, 
druhou nechám tady. Nemáte se jich dotýkat – to chápete, že ano? 
Moje dobrá přítelkyně vám to pověděla?“ Obrátil oči k Janě.

„Rozumím docela dobře,“ řekla Jana nevrle. „Poslyšte, Oberzone, 
kdypak půjdu na procházku? Tohle místo mi už jde na nervy.“

„Dnes v noci máte mít procházku s milostivou slečnou. Já sám 
vás budu doprovázet.“

„Proč jsem vůbec tady, pane Oberzohne?“ zeptala se opět Mira-
bella.
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„Jste tady, protože jste v nebezpečí,“ řekl Oberzohn, drže svou 
zelenou bedničku pod paží. „Jste ve velmi velikém nebezpečí.“ 
Pokyvoval ke každému slovu. „Jsou jistí muži, ze všech mužů nej-
hanebnější, kteří mají zámysl proti vašemu životu. Jsou to zločinci, 
chytří a moudří – – ale ne tak chytří ani tak moudří jako dr. Oberzohn. 
Protože vás nechci nechat upadnout do jejich rukou, držím vás tady, 
mladá slečno. – Dobré jitro.“

Opět se strnule poklonil a vyšel a železné dveře za ním hřmotně 
zapadly. Slyšely ho šplhat vzhůru po schodech, zapadnutí padací 
desky a hřmot, o němž aspoň Jana věděla, že je působen sudem 
cementu, jejž valil navrch na desku.

„Příjemný malý hoch, co?“ řekla Jana trpce. „S jeho chemikáliemi!“ 
Hleděla na zbylou bedničku. „Kdybych byla jista, že to nevybuchne, 
rozbila bych mu to na cucky!“

Později pověděla Mirabelle o Oberzolmově utkvělé myšlence. Jak 
tratí čas a peníze sháňkou po elixíru života.

„Monty myslí, že ho nalezne,“ řekla vážně. „Víte, že ten starý muž 
nechal celého vola vyškvařit na jediný půllitr šťávy? Byl prý někde 
v Evropě nějaký král – zapomněla jsem jeho jméno – a ten měl tu 
samou věc, jenom že ne tak silnou. Monty říká, že Oberzohn sotva 
kdy pořádně jí – zrovna jen tak čajovou lžičku toho svého léku a je 
zas v pořádku na celý den. A Monty říká…“

Po celý zbytek tohoto hrozného dopoledne poslouchala Mirabella, 
aniž by věděla, co poslouchá, moudrým výrokům a obratným činům 
Montyho Newtona. A chvílemi její oči zalétly ke skřínce, potažené 
zeleným flanelem, obsahující „nejmocnější z chemikálií, kolosální 
v účinku,“ a rozmýšlela, zdali by v nejhorší krajnosti byla osprave-
dlněna, kdyby použila těchto hrozných sil pro spásu své duše.
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23  
Kurýr

Eliáš Washington přišel do Londýna na poradu. Až na modrý otok 
pod pravým okem nejevil nejmenších známek po své nebezpečné 
zkušenosti.

Leon Gonsalez jej povolal do města a po cestě velký Američan 
hovořil o hadech a vykládal své názory na hadí uštknutí velmi na-
pjatě se zajímajícímu šoférovi.

„Sesumíroval jsem to dohromady takto: nejde vůbec o žádného 
hada. Co se děje, je to, že tihle chlapi vytáhli hadí jed – a to je velmi 
snadno, dáte-li jedovatému hadu kousat do něčeho měkkého – 
a otrá vili v něm pak nějakou šipku anebo hrot. Viděl jsem takové 
věci dělat v Africe a zvláště v kraji Ikuri, a kam šipka zasáhne, 
dostanete docela pořádné hadí uštknutí.“

„To je znamenitá teorie,“ řekl Leon, „jenom že nikdy nebyla nale-
zena žádná šipka ani střela ani hrot. Je to to první, po čem se policie 
sháněla hned v případě toho bankéře. Prohledávali celé okolí po 
celé dny. A stejně tomu bylo v případě toho tuláka i bankovního 
úředníka, zrovna tak jako v případě Barbertonově. Šipka by chvilku 
držela a našla by se v šatech oběti anebo poblíže místa, kde byla 
oběť nalezena. – Jak si vysvětlíte tuhle věc?“

Pan Washington velmi upřímně přiznal, to že si vysvětlit vůbec 
nedovede, a Leonovy oči zasvítily.

„Já dovedu,“ řekl. „Opravdu vím již docela přesně, jak to prová-
dějí.“

„U velkého hada!“ vydechl Washington udiveně. „Proč to tedy 
neřeknete policii?“

„Policie to ví – teď,“ řekl Leon. „Není to hadí uštknutí – je to 
otrava nikotinem.“
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„Co to zas?“ ptal se udivený muž, ale Leon si nechal svůj žert pro 
sebe.

Po poradě, která zabrala větší část noci, přivezli Washingtona 
z Rath Hallu do Londýna a cestou mu Leon mírně naznačil, že proň 
má trojúhelník poslání a že doufají, že je přijme.

„Jste příliš dobrý chlapík, abychom vás chtěli vystavit na zby-
tečně nebezpečné místo,“ řekl. „A i kdybyste nebyl, nemohli bychom 
lehko nasadit váš požehnaný život. Ale přesto úkol, o nějž vás chce-
me požádat, není zrovna jen tak výletem s pohostěním.“

„Poslouchejte,“ řekl pan Washington s náhlou energií. „Já už 
nechci žádné další hady – aspoň ne hady takovéhohle druhu. 
Zažil jsem už leckdy bolest, to mohu říci, ale nikdy nic přibližně 
podobného tomuhle. Vím, že to dojista byl hadí jed, ale chtěl bych se 
potkat s tím malým plazečkem, který si vaří tuhle marku, která byla 
servírována mně – snad že bych změnil svůj úmysl o tom, abych ho 
vzal do své sbírky – živého.“

Leon potichu souhlasil a v nejbližším okamžení se vyhýbal po 
jedné straně vozu, po druhé straně pekařskému vozíku a mimo to 
roztomilé ženě, která si klidně kráčela uprostřed silnice, patrně bez 
jiného úmyslu, nežli aby si pohrávala s časnou smrtí, jak to mívají 
takové roztomilé ženské ve zvyku.

„Fí!“ udělal Washington, když vůz zase ujížděl po prašné silnici. 
„Opravdu nevím, zdali jste dobrým řidičem, anebo zdali jste jenom 
tak přirozeně pod zvláštní ochranou Prozřetelnosti.“

„Obojí,“ řekl Leon, když uvedl stroj opět v rovný chod. „Všichni 
dobří řidiči jsou.“

„Je to opravdu hadí jed, pane Washingtone,“ pokračoval Leon po 
chvíli. „Jenomže to je hadí jed, jenž byl pečlivě upraven člověkem, 
jenž zná umění, jak soustředit jeho zlé vlastnosti a jak odstranit 
jeho neškodné součástky. Mojí teorií je, že jsou přidány některé 
alkaloidy, a je také možno, že byly smíšeny dva různé druhy jedu. 
Ale máte úplně pravdu, když tvrdíte, že žádný živočich nemá ve 
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svém jedovém váčku tento zvláštní druh smrtonosné šťávy. Má-li to 
pro vás nějakou cenu, jsme ochotni vystavit vám vysvědčení o vaší 
bezpečnosti proti hadímu uštknutí.“

„Já už si nepřejí žádné podobné zkušenosti,“ varoval ho Eliáš 
Washington. Ale Leon obrátil hovor ke stavu silnice a k otázkám 
kontroly dopravy.

„Kde je Lee?“ ptal se Washington, když přijížděli do Curzonovy 
ulice.

„Pro tuto chvíli je ve městě, ale odstraníme ho do severní Anglie, 
ačkoliv nemyslím, že už je proň jakékoliv nebezpečí, když jsou teď 
Barbertonovy dopisy již v našem držení. Včera by ho byli zabili, 
aby mu zabránili, by nám svoji korespondenci nepřenechal. Dnes 
si představuji, že jeho osoba nemá v očích Oberzohna a společnosti 
žádné zvláštní důležitosti. A tu jsme!“

Pan Washington vystoupil rozbitě z vozu a byl správcem ihned 
předpuštěn. Všichni tři šli nahoru, kde George Manfred zápasil 
s jedním oddílem problému. Nebyl sám. Digby, s hlavou ovinutou 
ovazky a s velmi nešťastným vzezřením, seděl na rohu stolice a od-
pověděl na Leonův veselý pozdrav smutečním úsměvem.

„Posílám Digbyho, aby pozoroval Oberzohnův dům. A zvláště si 
přeji, aby prohlédl tu jeho starou lodici.“

Mínil tím starou krytou lodici, která ležela v bahně na dně sou-
kromého doku pana Oberzohna. Z průplavu byla úzká vodní cesta 
dovnitř pozemků Oberzohnoyy faktorie. Bylo tomu tak dávno, co 
byl naposledy zdvižen malý zdvihací můstek, jenž kryl vjezd, že 
místní lidé hleděli na mostek jako na součást normálního břehu 
průplavu. Ale za zelenými vodními vraty byl zděný dok, dosti 
veliký, aby v něm byla umístěná lodice, a zde se už po léta válela 
stará sešlá loď – rejdiště krys a přespávací útočiště tuláků bez 
přístřeší.

„Loď je pro potřebu nepohnutelná – už jsem o tom podal zprávu,“ 
řekl Leon.
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„Doopravdy to s ní tak vypadá, ale přece bych rád viděl důkladnou 
prohlídku,“ odpověděl Manfred. „Chápete, že to je prací pro noc, a já 
jsem už požádal Meadowse, aby vyrozuměl místního inspektora, 
že tam půjdete ve své povinnosti – nerad bych, aby mne vytáhli 
z postele, abych ověřil vaši osobu na peckhamské policejní stanici. 
Není to veselý úkol, ale můžete si to udělat zajímavým, naleznete-li 
odtamtud cestu na jeho pozemky. Nemyslím, že by skladiště mnoho 
poskytlo, ale dům bude dojista velmi výhodným předmětem studia 
pro zpytatele lidské povahy.“

„Doufám, že tentokráte budu mít lepší zdar, pane Manfrede,“ řekl 
Digby, obraceje se k odchodu. „A nejste-li proti tomu, půjdu za dne 
a obhlédnu si to místo – nerad bych tentokráte zase do něčeho padl.“

George vstal s úsměvem a potřásl muži rukou na rozloučenou.
„I pan Gonsalez se někdy zmýlí,“ řekl zlomyslně a Leon hleděl 

uraženě.
Manfred upravil nějaké papíry na svém psacím stole a vložil je 

do zásuvky, čekaje na Poiccartův návrat. Když se vrátil, řekl:
„A teď, pane Washingtone, povíme vám, oč jsme vás chtěli požá-

dat. Rádi bychom, abyste dovezl od nás do Lisabonu dopis. Leon 
vám pravděpodobně už naznačil cosi podobného, a je teď mojí 
povinností říci vám, že cesta bude velmi jistě do krajnosti nebez-
pečnou. Protože jste však jediným mužem, jejž známe, kterému 
bychom mohli svěřit tento důležitý dokument, obracíme se k vám. 
Cítím, že nemohu připustit, abyste přijal toto poslání, aniž bych vám 
řekl, že jsou silné a vážné pravděpodobnosti, že se nedostanete do 
Portugalska!“

„Buďte zdráv za tato svá potěšující slova,“ řekl Washington 
upřímně. „Jedinou věcí, o které bych si byl při tom rád jist, jest, 
zdali je pravděpodobno, že se při tom setkám s panem Hadem.“

Manfred přikývl a Američanova tvář se prodloužila.
„Nevím, že by mne i tohle mohlo doopravdy zastrašit,“ řekl nako-

nec. „Zvláště teď, když vím, že jed, jehož užívají, není vůbec poctivý 
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hadí jed, ale složitý přípravek. Co mne nejvíce drtilo, bylo, že byla 
otřesena moje důvěra v hady. – Kdy chcete, abych odejel?“

„Dnes v noci.“
Pan Washington byl na okamžik zaražen a Manfred pokračoval:
„Ne cestou Dover–Calais. Viděli bychom raději, kdybyste jel cestou 

Newhaven–Dieppe. Naši přátelé nebudou tak pravděpodobně připra-
veni, ale já vám nemohu zaručit ani toto. Oberzohn vydává množství 
peněz na špionáži. Tento dům je po celé dny hlídán. Ukáži vám.“

Šel k oknu a odsunul záclonu.
„Vidíte nějakého zvěda?“ ptal se, mžouraje trochu očima.
Pan Washington obhlédl ulici oběma směry.
„Dojista,“ řekl. „Ten chlap tam na rohu s tím doutníkem –“
„Je detektivní úředník ze Scotland Yardu,“ řekl Manfred. „Vidíte 

ještě někoho?“
„Ano,“ řekl Washington po chvilce. „Nějaký muž čistí okno tamhle 

na druhé straně ulice a neustále pohlíží sem k nám.“
„Úplně nevinný občan,“ řekl Manfred.
„Dobrá, pak nemůže být v žádném z těchto taxi – protože jsou 

prázdna –“ Pan Washington pokynul k řadě autodrožek seřaděných 
uprostřed ulice.

„Naopak, je právě v prvním autu v řadě – je to šofér. Kdybyste 
vyšel a zavolal drožku, přijede ihned k vám. Kdyby ho zavolal někdo 
jiný, bude zadán. Jmenuje se Clarke, bydlí v Portlington Mews 
43. Je to bývalý trestanec, žijící odloučeně od své ženy, a dostává 
za své služby sedm liber týdně, deset liber pokaždé, když jede 
s Oberzohnovým vozem, a mimo to všechny peníze, které vydělá 
se svou drožkou.“

Manfred se usmíval Američanovu údivu.
„A tak je pravděpodobno, že budou vaše pohyby dobře známy. 

I když nezavoláte, bude vás auto sledovat – na to musíte být připra-
ven. Vykládám vám na stůl všechny své karty, pane Washingtone, 
žádaje vás, abyste vykonal něco, co – jestliže se nerozhodnete 
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k provedení – budu muset vykonat buď já, nebo Poiccart, nebo 
Gonsalez. A pravíme vám upřímně, že za daných poměrů nemůže-
me uvolnit žádného z nás na tak dlouho.“

„Půjdu,“ řekl Američan. „Had nebo nehad – jdu do Lisabonu. 
Kterou cestou tedy?“

Poiccart vytáhl z kapsy složený papír.
„Newhaven, Dieppe, Paříž. Na Jižním expresu budete pro sebe 

mít svoje vlastní oddělení. Dojedete zítra v noci do Valladolidu 
a přesednete na portugalský poštovní vlak – ačli se mi nepodaří 
obstarat pro vás v Irunu aeroplán. Pokouším se o to právě. Jinak 
budete pozítří o druhé hodině odpoledne v Lisabonu. – Ať si vezme 
dopis raději hned teď, Georgi.“

Manfred otevřel pokladnu ve zdi a vzal odtamtud dlouhou 
obálku. Byla adresována „Senhor Alvaz Manuel y Cintra, Minister 
of Colonies“ a byla těžce zapěčetěna.

„Je nutno, abyste toto odevzdal přímo do rukou seňora Cintry. 
Tam už nebudete mít obtíží, protože budete očekáván. – Pojedete 
v těchhle šatech?“

Američan rozmýšlel.
„Ano – jsou tak dobré jako jiné,“ řekl.
„Pak prosím, abyste svlékl na chvíli kabát.“
Pan Washington poslechl a Manfred rozstřihl malými nůžkami 

otvor do podšívky a vsunul doň obálku. A pak k Američanovu údivu 
vzal Leon kabát, vytáhl z kapsy malý svitek s šicími potřebami, 
navlékl s neobyčejnou zručností jehlu a hadojistý posel díval se pět 
minut, jak Leonovy obratné prsty propichovaly papír i podšívku. 
Rozstřih byl tak obratně zašit, že i vědoucí Eliáš Washington byl nu-
cen pohlédnout dvakráte, nežli našel, kde byla podšívka rozstřižena.

„Nuže, tohle přesahuje všechno,“ řekl. „Pane Gonsalezi, pošlu 
vám ke správě svoje košile.“

„A zde je něco pro vás, abyste měl co vézt.“ Byla to černá kožená 
brašna na akta, značně otřelá. K jednomu konci byl připevněn ocelo-
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vý řetízek končící v kožený pás. „Tenhle pás si upevněte kolem boků 
a od této chvíle jej nesvlékejte a držte brašnu v ruce. Neobsahuje 
nic důležitějšího nežli několik obálek, impozantně zapečetěných – 
a přijdete-li o ni, nebude to dokonce nic zlého.“

„Myslíte, že půjdou za tou brašnou?“
Manfred přikývl.
„Člověk ovšem nemůže říci jistě nic, co Oberzohn učiní. Je tak 

ničemný jako kterýkoliv z jeho hadů. Ale mojí zkušeností bylo, že 
čím chytřejší je zločinec, tím je pošetilejší a tím neuvěřitelnější dělá 
přehmaty. – Budete potřebovat peníze.“

„Nu, těch nemám nedostatek,“ řekl Američan s úsměvem. „Hadi 
jsou velmi výnosným obchodem. Ale přesto – jsem člověkem ob-
chodním.“

Po nejbližších pět minut probírali finanční otázky a Američan byl 
více nežli překvapen vida, s jakou bezohledností jsou zde peníze 
vydávány.

Vyšel s postranním pohledem na šoféra v taxi, jenž zdvihal tázavě 
ruku, ale nedbaje ho vůbec, obrátil se a šel k Regentské ulici, našel 
jedoucí volnou autodrožku nenápadného vzezření a nařídil řidiči, 
aby ho dovezl do Ritz Carltonu, kde proň byly objednány pokoje.

V Regentově ulici se obrátil a hleděl okénkem v zádi za sebe a jak 
mu Manfred sliboval, viděl, že jej taxi z Curzonovy ulice sleduje, 
s praporkem sklopeným, aby se uchránilo před najmutím. Pan 
Washington šel nahoru do svého pokoje, otevřel okno a vyhlédl – 
taxi stálo nedaleko v řadě aut. Řidič nebyl u řidítka. 

„Je u telefonu,“ řekl si pan Washington, a byl by dal pěkný peníz, 
kdyby byl znal obsah jeho rozmluvy.
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24  
V nočním rychlíku

Pan Oberzohn, muž pevných zvyků, pohřešoval svoji denní cestu 
do City Road. Za obyčejných okolností byla by ho tato ztráta ochro-
movala, ale v poslední době se čím dále tím více nořil do své lenošky 
a do svých velikých knih. A ač byla firma v City Road v mnohém 
směru velmi užitečným zařízením a byla jen velmi špatně na-
hrazena prozatímní budovou, kterou jeho ředitel závodu sehnal, 
cítil, že může celé toto odvětví svého obchodu dobře skorem úplně 
postrádat.

Fa Oberzohn & Smitts byla organizací, která vyrostla z ničeho. 
Energie společníků a zvláště znalost afrických obchodních okolnos-
tí, kterou měl zemřelý Smitts, vybudovala kvetoucí obchod, jenž 
před deseti lety mohl být kdykoliv prodán za půl milionu liber.

Zakázky dosud přicházely. Byla tu skladiště v různých krajích, 
která bylo potřebí znovu zásobovat. Nové, byť nedůležité uzávěrky 
a smlouvy bylo plnit. Bylo tu uvažovat i o pokusné nabídce z jednoho 
z jihoamerických států na dodání zbraní pro jednu politickou 
stranu. Ale pan Oberzohn byl spokojen tím, že udržoval jen běžné 
nutnosti, v důvěře, že příští týden ho povznese nade všechny tyto 
drobné úvahy a uvede v postavení, aby mohl, bude-li chtít, rozpustit 
svůj závod a prodat svoje sklady a svůj obchod. Byli tu pohotoví 
kupci, ale půl milionu liber se již scvrklo na desetinu tohoto obnosu, 
kterou k tomu nezaplacené účty více nežli vyvažovaly, a z níž by 
mu tedy ničeho nezbylo. Jak Manfred řekl, jeho běžné výdaje byly 
ohromny. Měl agenty ve všech ústředních vládních kancelářích po 
celé Evropě, a ač si nezasloužili ani na sůl, dovedli dojista za své 
služby vysát více nežli koření na své hostiny.
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Doktor Oberzohn strávil dopoledne čile zaměstnán v malé labo-
ratoři svého domu a usadil se právě do lenošky, když přijel telegrafní 
posel, a dolomcovav se obtížně na svém bicyklu přes rozbitou půdu 
pozemku, stanul na chvíli, aby obdivoval železné psy rozseté po 
nespořádaném trávníku, a pak probudil ozvěnu poloprázdného 
domu hřmotným úderem na vrata. Pan Oberzohn chvátal ke dveřím. 
Telegram na tuto adresu byl jistě čímsi velmi důležitým a naléhavým. 
Přijal telegram, přirazil hlučně dveře před poslíčkovým nosem 
a chvátal zpět do svého pokoje, roztrhávaje cestou obálku.

Byly to tři stránky špatně psané zprávy, neboť telegram byl 
v portugalštině a telegrafisté nehádají vždy dobře v cizí řeči. Pročetl 
je pečlivě, pohybuje při tom tiše rty, až došel na konec, a počal číst 
znovu. A pro lepší porozumění obsahu vzal tužku a papír a překlá-
dal si zprávu do švédštiny. – Položil telegram zadní stranou navrch 
na psací stůl a vzal knihu, ale nečetl. Jeho čilý mozek přeletoval mezi 
Lisabonem a Londýnem, z Curzonovy ulice do sklepa svého skla-
diště, až nakonec sklapl hřmotně knihu, vstal, a otevřev dveře, vy-
štěkl Gurtherovo jméno. Tento zajímavý pán přišel dolů v pouhých 
punčochách a s vlasy visícími mu přes oči – nepříjemné podívání. 
Doktor Oberzohn ukázal na dveře a Gurther vstoupil.

Hovořili spolu celou hodinu za zavřenými dveřmi a pak Gurther 
vyšel, ukazuje dosud zuby v mechanickém úsměvu, a vyběhl po 
schodech, bera dva schody najednou. Poloblbá dánská služka, jdouc 
mimo dveře doktorova pokoje, slyšela jeho bručivý hlas, jak hřímal cosi 
do telefonu, ale protože mluvil řečí, která sice byla příbuzná řeči její, ale 
přece jen byla od ní rozdílná, nemohla rozumět pokynům, rozkazům, 
napomínáním a návrhům, které posílal na půl tuctu různých adres.

Vykonav toto, vrátil se dr. Oberzohn ke své knize a k polednímu 
občerstvení, bera k přesnídávce několik lžiček z malého šálku po své 
pravici, obsahujícího několik uncí tmavorudé tekutiny. Jedna polovina 
jeho mysli sledovala jeho tak často pročtené filozofy. Druhá pracovala 
horečnou rychlostí, dohadujíc se a kombinujíc, předvídajíc a porá-
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žejíc mozky, jež pracovaly proti němu. Hrál na duševní šachovnici, 
hledaje stále dobrý šach, a když konečně našel jeden, jenž odpovídal 
situaci, odložil knihu a šel ven do své „zahrady“ a procházel se podél 
drátěného plotu, zastavuje se tu a tam, aby utrhl květ některého býlí 
anebo aby pozoroval nějakou díru plnou dešťové vody, jako by to byla 
hlavní přitažlivost světově krásné krajiny.

Miloval tento svůj ošklivý dům, znal v něm každou cihlu, jako 
asi znával feudální pán hrad, jejž sám postavil. Věžičky, plochou 
střechu s její vysokou ohradou, která ovládala pohled na průplav 
a jeho břeh po jedné straně a po druhé vpravo i vlevo oblouky že-
lezničních viaduktů. Byly to mostní oblouky, jež proň měly cenu. 
Většina jich byla zatarasena, byvši změněna v zavřené garáže 
a kůlny, a jenom málo jich umožňovalo přístup do pozemkového 
trojúhelníku mezi nimi. Jeden, skrze nějž vedla blátivá cesta – proč 
jí říkali Katova cesta, nikdo nevěděl. Jiný, jenž vedl k parcelám na 
konci jeho pozemku. A třetí, skrze nějž rovněž bylo zřít ven, ale 
skrze nějž dole nevedla žádná cesta.

Rychlík hřmotil kolem v mraku páry a dr. Oberzohn hleděl chvíli 
s blahovolným zájmem na viadukt. A pak pokračoval ve své denní 
inspekční cestě. Obrátil se zpět k domu, otevřel malá dvířka, za 
nimiž se objevilo zvláštní schodiště, a vstoupiv vynořil se pak na-
hoře na střeše. Ve všech jejích rozích stálo po černé kolně vysoké 
asi po mužovu hruď. Dveře byly opatřeny těžkými visacími zámky 
a poblíž každé z nich byla silná černá bedna, rovněž vodotěsně 
uzavřená a vzdorná počasí. Byly tu i jiné věci: Velké, nemotorné kůly 
v pravidelných mezerách. Při pohledu na ně mohlo se myslit, že 
dr. Oberzohn připravoval noc, kdy v nadšení nad dosažením svých 
cílů chce slavnostně osvítit svoje ošklivé okolí. Ale dosud se tato 
noc nedostavila a vpravdě jediným použitelným světlem bylo ono, 
které bylo v tuto chvíli rozsvíceno v největší ze čtyř kolen.

Odtud mohl vidět dolů na vodu, zabíhající do pozemků faktorie. 
A černá hmota lodice, vyplňující celou šíři přístavu, vypadala tak 
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blízko, jako by na ni mohl dohodit kamenem. Jeho bloudící zájem 
byl upoután na černou vodu, prosakující vodními vraty. Lehká mlha 
ležela nad průplavem. Dolů k Deptfordu plynula pomalu podobná 
lodice a Oberzohn hleděl na namáhajícího se koně, jenž táhl vlečné 
lano, a pomýšlel na dobu, kdy i on snad použije vodní cesty v rych-
lejším plavidle.

Londýn ležel kolem něho, jeho věže a komíny trčely řídkým 
závojem kouře. Daleko odtud dopadalo slunce na zlatou báni nad 
katedrálou sv. Pavla, jako by chtělo připojit novou hvězdu k obyva-
telům oblohy.

Pan dr. Eric Oberzohn nenáviděl Londýn, a jenom toto jeho malé 
místečko zde mělo proň jakou krásu. Ne širé zelené parky a kvetoucí 
rhododendra; ne majestátní zábavní sály, kde se procházeli bohatci, 
ani ulice vroubená kamennými průčelími obchodních domů, ani 
příjemná zeleň předměstských silnic – dr. Oberzohn měl rád pouze 
tyto své bohem i krásou zapomenuté sáhy, tuto špinavou divočinu, 
ve které usadil svoje obydlí.

Sestoupil po schodech dolů, zavřev za sebou střešní dveře a pro-
cházeje okolo Gurtherova pokoje, zaklepal a byl vyzván ke vstupu. 
Gurther seděl na židli, oholen, ale přejížděl znovu břitvou kůži svých 
tváří. Obrátil se, leskna se krémen, a ušklíbl se na doktora, jenž se 
spokojeným zabručením sešel dolů ze schodů, věda, že byl Gurther 
pro tento okamžik docela šťasten. Neboť nic netěšilo Gurthera tak, 
jako mohl-li se přestrojovat.

Doktor stál u vchodu svého pokoje, váhaje mezi knihami a la-
boratoří; pak se rozhodl pro laboratoř a po dvě hodiny byl velmi 
zaměstnán. Vyšel ven jenom jednou, a to bylo, aby přinesl z teplého 
podsklepí zeleným flanelem potaženou bedničku, obsahující „nej-
mocnější z chemikálií, kolosálního účinku“.

* * *
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Cesta Newhaven–Dieppe je populární v přestávkách. Jsou noci, 
kdy jsou vlaky jedoucí do Paříže přeplněny. A jsou jiné noci, kde 
můžete pro sebe mít celý vůz. A stalo se, že toho večera, kdy Eliáš 
Washington obsadil své místo, mohl, kdyby to byl dovedl, sedět 
v jednom oddělení a natáhnoutinohy do druhého, aniž by koho 
rušil.

Mezi oběma velkými větvemi anglosaského plemene je jeden 
velmi značný rozdíl. Angličan cestuje nejraději o samotě a mlčky. 
Proň je ideální cestou cesta z Londýna do Cařihradu v oddělení, do 
něhož nevejde nikdo mimo průvodčího, jenž prohlíží lístky; a je-li 
to lidsky možným, aby dojel na místo svého určení, aniž by vyslovil 
něco senzačnějšího nežli souhlas s poznámkou některého spoluces-
tujícího o počasí, je velmi opravdově šťasten. – Američan však milu-
je společnost. Spojuje latinskou snadnost v seznámení s řečnickými 
lehkostmi Němce. Samota činí z něho velmi bědného tvora. Mlčení 
jej dráždí. Žádá si hovořit o velkých a důležitých věcech, jako je 
budoucnost té které země, vyhlídky zemědělství a přelivy obcho-
du, o čemž všem průměrný Angličan ničeho neví a ještě méně má 
zájmu. Američan má měšťáckou hrdost – dovede mluvit skorem 
s pohnutím o kanalizační soustavě a stává se nadšeně výmluvným 
nad obecním účetním rozpočtem. Angličan počne svoji městskou 
hrdost pěstit, až když došel středních le,t a pak jenom v dostatečné 
míře, aby se cítil zklamaným nad svým rodištěm, když je po dlouhé 
době opět navštívil.

Pan Eliáš Washington ocitl se v prázdném oddělení, a dav zabru-
čením najevo svoji nespokojenost, šel chodbou, nahlížeje do všech 
oddělení v naději, že nalezne jiného krajana v podobně nešťastné 
nesnázi. Ale jeho hledání bylo marné, a tak se vrátil do svého vozu, 
kde byl nechal svůj kufřík a svrchník. A usadil se pohodlně do rohu, 
aby studoval anglický humoristický časopis v marném hledání ně-
čeho, čemu by se mohl intelligentní člověk zasmát.
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Dveře vozu byly na obou jeho koncích a většina pasažérů obešla 
kolem otevřeného vchodu páně Washingtonova oddělení. Při kaž-
dém cvaknutí dveří vzhlédl, doufaje nalézt kongeniální duši. Ale 
přicházelo jen samé zklamání, až u dveří zaváhala jakási dáma. Byl 
to kuřácký vůz, ale Washington, jenž byl mužem galantní povahy, 
byl by rád obětoval svůj doutník pro potěšení z její společnosti. 
Hádal, že je mladá a vdova. Byla v černém a skrze těžký závoj vy-
padala její tvář poutavě.

„Je toto oddělení zadáno?“ ptala se tiše, takměř šeptem.
„Nikoli, madame!“ Washington povstal s kloboukem v ruce.
„Dovolíte?“ ptala se měkkým hlasem.
„Jak? Ovšem! Přijměte místo, madame,“ řekl galantní Američan. 

„Bylo by vám snad milé krajní místo u okna?“
Zavrtěla hlavou a usedla u dveří, odvracejíc od něho tvář.
„Vadí vám snad moje kouření?“ optal se Washington po chvíli.
„Kuřte, prosím!“ řekla a opět odvrátila tvář.
„Angličanka,“ pomyslil si pan Washington rozmrzele a schoulil 

se do svého kouta na půl druhé hodiny nevykupitelného mlčení.
Píšťalka hvízdla, vlak se hnul pomalu z nádraží a dobrodružná 

cesta Eliáše Washingtona počala.
Projížděli Croydonem, když dáma vstala, a natáhnuvši ruku, 

zavřela sklenná dvířka oddělení.
„Měla jste mne to nechat udělat,“ řekl Eliáš s výčitkou. A dáma 

zamumlala cosi, že ho nechce obtěžovat, a Eliáš sklesl znovu na 
své místo.

Několik mužů jdoucích okolo nahlédlo dovnitř a ji to patrně 
zlobilo, a proto stáhla pérovou záclonu, která ji částečně ukryla 
před zraky zvenčí, a když průvodčí propíchl lístky a odešel, stáhla 
i druhou ze tří záclon.

„Vadí vám to?“ ptala se.
„Dokonce nikoli, madame,“ řekl Eliáš bez velké srdečnosti. Neměl 

touhy cestovat sám s dámou v oddělení tak diskrétně zacloněném. 
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Slyšel o případech… A Eliáš byl již povahou nesmírně opatrným 
mužem.

Rychlost vlaku se zvyšovala. Obcházející cestující se usadili. 
Druhá lístková inspekce přišla, když ujížděli skrze Redhill, a pan 
Washington pomýšlel nespokojeně, že v inspektorově tváři byl 
významný pohled, když pohlédl nejprve na stažené záclony a pak 
na dámu a na něj.

Dáma měla jakousi zvláště příjemnou a jemnou voňavku 
a celý vůz byl ponenáhlu proniknut tímto zvláštním pachem. Pan 
Washington to cítil přes pach svého doutníku. Její tvář byla stále 
odvrácena a Eliáš si pomyslil, že snad chce spát, a cítě se zmrzelým 
nad marným hledáním humoru v humoristickém listě, odložil list, 
složil ruce a zavřel oči a cítil, jak pomalu vplývá do onoho promísení 
skutečnosti s neskutečným, které je úvodem ke snění.

Dáma se pohnula. Pohlédl k ní z konce svého polozavřeného oka. 
Obrátila se tak, že byla teď otočena napolo k němu. Závoj měla do-
sud přes tvář a její bílé rukavice byly zamyšleně sepjaty na kolenou. 
Zavřel opět oči, až ho nový její pohyb probudil. – Hledala něco ve 
své kabelce.

Pan Washington teď úplně bděl. Bděl tak čile a probudile, jak 
snad dosud nebděl ve svém žití. Natáhnuvši ruku, natáhla dáma 
i rukáv a mezi rukavičkou a rukávem objevil se kousek kůže – a ten 
byl porostlý silnými chlupy!

Washington se nepatrně pohnul, zaujímaje jiné položení, zabru-
čel jakoby ze spaní a sklonil ruku ke kapse – a po celou tu dobu 
pozorovaly ho chladné oči skrze závoj.

Dáma zdvihla spodek závoje a vložila mezi zuby ebenovou ciga-
retovou špičku a hledala v kabelce – asi zápalku. Pak se obrátila 
k němu jakoby s prosbou – jako by byla vycítila jeho bdělost. Když 
vstala, vstal i Washington a náhle po ní skočil a srazil ji zády na 
dveře. Na okamžik byla ozávojovaná dáma překvapena, ale pak se 
v její ruce zableskla ocel.
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Odněkud objevil se v její ruce nůž a Washington uchopil její 
zápěstí a obrátil je ven a současně tlačil jí bradu dlaní vzhůru. 
I skrze závoj cítil tvrdé zbytky nově holeného vousu, a kdyby toho 
byl nevěděl dříve, byl by zvěděl teď, že má co činit s mužem. S ob-
ratným, čilým, hbitým mužem, jemuž vědomí nebezpečí dodávalo 
dvojnásobnou sílu.

Gurther se sehnul, aby udeřil kupředu hlavou, ale Washington 
předvídal útok, skrčil paži a udeřil plně do tváře pod závojem. Rána 
zarazila útočníka na jediný okamžik – pak se opět vrhl vpřed a ten-
tokráte hrot jeho nože zasáhl Američanovo rameno a rozpáral mu 
kabát až k lokti. To bylo vše, čeho bylo potřebí, aby byly duševní 
i tělesné rezervní síly Eliáše Washingtona uvedeny v pohyb. Zařvav 
chytil hrdlo svého útočníka a hodil ho s takovou silou na dveře 
oddělení, že povolily a „vdova ve smutku“ dopadla na stěnu zevní 
chodby. Nežli mohl Washington útočníka znovu uchopit, obrátil 
se Gurther a běžel chodbou ke dveřím vozu. Okamžitě je otevřel 
a sestoupil na stupátko. Vlak právě jel volněji, aby přejel horsham-
skou křižovatku, a Gurtherovy kočičí oči uzřely dobré místo – a on 
seskočil. Hledě nazpět do tmy, neviděl Washington ničeho; a pak 
přišel průvodčí vlaku.

„Byl to muž převlečený za ženu,“ řekl Washington trochu udý-
chaně a pak se vrátili, aby prohlédli oddělení. Ale pan Gurther od-
nesl svoji kabelku s sebou a jedinou památkou na jeho přítomnost 
byl podpatek střevíce, jenž byl v zápase utržen.
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25  
Gurther se vrátil

Vlak jel rychlostí třiceti mil za hodinu, když Gurther seskočil na 
pruh písku vedle trati a v nejbližším okamžení jel po tváři vpřed. Na 
štěstí proň silný závoj, ač roztrhán, uchránil přece aspoň jeho oči. 
Dostav se namáhavě na nohy, ohlížel se kolem sebe. Zde někde by 
měly být závory silničního přejezdu. Měl v úmyslu, že seskočí někde 
zde – ovšem po jiném výsledku své cesty –, a Oberzohn vykonal dle 
toho příslušná opatření. – Železniční hlídač, stoje vysoko nahoře na 
trati, uzřel Gurthera a volal naň.

„Zbloudila jsem z cesty,“ řekl Gurther. „Kde je tu silniční pře-
chod?“

„O sto yardů dále. Držte se stranou od kolejí – eastbournský 
rychlík přijede každý okamžik.“

Kdyby byl měl Gurther volnost, byl by se zdržel dosti dlouho, aby 
odšrouboval jednu kolejnici pro pouhé potěšení, aby viděl několik 
set těchto nenáviděných lidí vržených do zkázy. Ale věděl, že vůz 
čeká, prošel závorami a ocitl se na dosti lidnaté silnici. Byli tu kolem 
lidé, kteří se obraceli a hleděli v údivu na roztrhanou ženu v černých 
šatech – ale Gurther neměl chuti trápit se pro svoje vzezření.

Viděl vůz s malým zeleným světlem, jehož Oberzohn vždy užíval, 
aby odlišil své stroje od ostatních, a vklouznuv do drožky, usedl, 
aby nabral dechu. Řidiče znal jako jednoho z Oberzohnových lidí – 
téhož, jejž pan Washington viděl dnes ráno.

Cesta zpět do Londýna byla dlouhá, ačkoliv stroj byl značně rych-
lejším nežli většina veřejných povozů. Gurther vítal tento průtah. Již 
opět se vracel s nezdarem a domyslil se, že tento nezdar byl ze všech 
nejvážnějším. Otázka Oberzohnovy nelibosti neznepokojovala jeho 
mysli. – Gurther ocitl se již příliš daleko za mezí, kdy Švédova nelibost 
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proň znamenala velmi mnoho. Ale mohlo to mít výsledek vážnější 
nežli cokoliv jiného. Věděl dobře, jakými pokyny byl opatřen Pfeiffer 
v noci útoku na Rathský zámek. Jenomže tehdy byl Gurther rych-
lejším a jeho had uštkl první. Doktor Oberzohn neměl iluzí o tom, 
co se přihodilo, a jestliže se taktuplně zdržel veškerých poznámek 
o této věci, měl přece svůj účel a své důvody, proč Gurthera šetřil. 
A tato noční cesta s Eliášem Washingtonem byla jedním z nich.

Nebylo omluvy – nemohl žádnou uvést. Jeho ruka zabloudila pod 
šaty k dlouhému noži, jejž nosil připnutý k svému boku, a dotek 
otřelého jilce působil velmi uklidnivě. Pro tuto chvíli byl ještě v bez-
pečí – Oberzohn byl sám a nemohl si dovolit, aby se zbavil služeb 
jeho, posledního ze svých hadích vrahů.

Bylo po jedenácté, když propustil taxi na konci dlouhé ulice, a jda 
po jediné bezpečné cestě, přišel k nenatřeným dveřím vedoucím 
na Oberzohnův pozemek. A první slova jeho pána mu ukázala, že 
nebylo potřebí vysvětlovat.

„Tak vy jste ho nedostal, Gurthere?“
„Ne, Herr Doktor.“
„Neměl jsem vás posílat.“ Oberzohnův hlas zněl kromobyčejně 

měkce a mírně v těchto okolnostech. „Tohoto muže nemůžete za-
bít – hadem. Zvěděl jsem od té doby, co jste odešel, že byl opravdu 
uštknut v domě toho slepého muže, a přece žije! Je to prapodivné – 
ale je to pravda. Dal bych velmi mnoho za to, abych mohl zkoumat 
jeho krev. – Zkoušel jste nůž?“

„Ja, Herr Doktor.“ Zdvihl svůj rozervaný závoj, stáhl najednou klo-
bouk i paruku a ukázal tvář – namalovanou a napudrovanou, ale také 
odřenou a potlučenou. Zpod paruky stékal proužek teď uschlé krve.

„Dobrá! Udělal jste, co jste mohl. Jděte do svého pokoje, Gur the-
re – marš!“

Gurther šel nahoru a po celou čtvrt hodiny zíral na svou škle-
bící se tvář do zrcadla, stíraje a smývaje krémem a zamazaným 
ručníkem svoje pomalování.
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Oberzohnova veliká vlídnost znamenala hrozbu. Co měl v úmys-
lu? Až po tento večer ani Gurther, ani jeho mrtvý soudruh nebyli ně-
jak vzati do důvěrnosti obou mužů, kteří řídili jejich konání. Věděl, 
že šlo o to, aby byly zachyceny a přinášeny jisté papíry. Věděl, že bylo 
nutno zabít jisté lidi. Ale jakou cenu mají tyto papíry anebo proč 
má být připravena smrt tomu či onomu nešťastníku, toho nevěděl 
a o to se také nikdy nestaral. Jeho věcí bylo, aby poslechl a provedl 
rozkaz – a Gurther sloužil svému štědrému pánu věrně a dobře. 
To děvče tam v podzemí? Gurther měl mnoho velmi přirozených 
vysvětlení pro její uvěznění. A přece žádné z nich neodpovídalo 
opravdově všem okolnostem. Jeho úvahy byly však mařením časů. – 
A té noci jej doktor poprvé vzal do své důvěrnosti.

Gurther skončil svoje převlékání a byl právě na cestě do své 
kuchyně, když doktor otevřel dveře a zavolal jej.

„Usedněte, Gurthere,“ řekl doktor, když muž vstoupil, a jeho 
chování bylo skorem přívětivé. „Chcete doutník? Tyto jsou zna-
menité.“

Hodil mu dlouhý, tenký, černý doutník a Gurther jej chytil do 
zubů, a zdálo se, že má hroznou radost z tohoto obratného kousku.

„Přišel čas, Gurthere, kdy je nutno, abyste něco zvěděl,“ řekl 
doktor. Vzal si druhý doutník, stejný s tím, jejž kouřil Gurther, 
a vybafoval husté oblaky ostrého dýmu ke stropu. „Mám za přítele 
koho? Herr Newton?“ Pokrčil rameny. „Je to velmi roztomilý muž, 
ale nemá mozku. Je to druh lidí, Gurthere, kteří chtějí žít v pohodlí, 
vzít vše, co my jim dáváme naší chytrostí a obratností a přičiněním, 
a nikdy neřeknou ani děkuji vám! A v nesnázi – co učiní, Gurthere? 
Půjde k policii – ano, můj drahý příteli, půjde na policii!“

Přikyvoval si. Gurther slyšel tutéž řeč již jednou – oné noci, kdy se 
pohádal s Pfeifferem a kdy se připlížil v punčochách ke dveřím a vy-
slechl, jak doktor rozebíral situaci s jeho teď odešlým soudruhem.

„Aniž by i jen hnul brvou, aniž by luskl prsty, poslal by vás i mne 
na smrt a četl by o naší popravě s úsměvem a pak by šel a jedl by 
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spokojeně svůj plumpudding a svůj rostbíf! Ano, ano, to je náš přítel 
Herr Newton! Viděl jste to svýma vlastníma očima?“

„Ja, Herr Doktor,“ zvolal poslušný Gurther.
„Je pro nás nebezpečím z mnohých důvodů,“ pokračoval roz-

vážně Oberzohn. „Z příčiny těch tří mužů, kteří se tak hanebně 
spolčili, aby mne zničili, kteří spálili můj dům a kteří zbičovali vás, 
Gurthere – uvázali vás ke kůlu a zbičovali vás bičem s devíti konci. 
Nezapomněl jste na to, Gurthere?“

„Nein, Herr Doktor!“ Opravdu Gurther nezapomněl, třebas že 
prázdný úsměv na jeho tváři mohl naznačovat, že má na onu pří-
hodu velmi milé vzpomínky.

„Blázen v organizaci,“ pokračoval věštecky doktor, „je jako špatná 
plaňka v lodi, jako slabý článek v řetězu. Nechte ho prasknout – co 
se stane? Vy a já zemřeme, můj drahý Gurthere. Půjdeme před 
hloupého muže s bílou parukou a červeným pláštěm a ten nás ode-
vzdá jinému muži, jenž dá provazy okolo našich krků a shodí nás 
do díry v podlaze – všechno jen proto, že máme spojení s hloupým 
člověkem jako je Herr Montague Newton.“

„Ja, Herr Doktor,“ řekl Gurther, když jeho pán ustal. Cítil, že je tato 
poznámka od něho očekávána.

„Nuže, a teď vám povím celou pravdu.“ Doktor oklepl pečlivě po-
pel z konce svého doutníku na misku svého koflíku. „Je tu celé jmění 
pro vás a pro mne – a to děvče, které máme na svém pokojném 
místě, nám je může dát. Mohu se s ní oženit anebo ji mohu zahla-
dit – takhle! Myslím, že by bylo lépe, kdybych se s ní oženil, a to jest, 
co jsem zařídil.“

A pak vyprávěl svým způsobem příběh o zlaté hoře, neskrývaje 
ničeho, nezdržuje nic pro sebe – vše co věděl, vše, co mu Villa řekl.

„Po čtyři – pět dní musí být tady. Na konci toho času na ničem 
nezáleží. Dopis do Lisabonu – jaký má význam? Byl jsem hlupákem, 
když jsem se pokoušel ho zadržet. Neustanovila žádného plno-
mocníka, žádného nástupce, nemá žádných dědiců, neví ničeho 
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o svém jmění, a proto není v stavu, aby mohla žádat o obnovení 
této koncese.“

„Herr Doktor, ráčíte mi milostivě dovolit mluvit?“
Doktor přikývl.
„Ví o tom všem Herr Newton?“
„Newton ví toto všechno,“ přisvědčil doktor. 
„Ráčíte mi milostivě dovolit promluvit opět, Herr Doktor? – Co 

to je za dopis, který jsem měl vzít, kdybych nebyl býval překonán 
nehodou?“

Oberzohn prohlížel strop.
„Promyslil jsem tu věc znovu ze všech stran a možností,“ řekl. 

„A rozhodl jsem takto. Byl to dopis psaný Gonsalezem tajemníku 
ministra osad v Lisabonu, se žádostí, aby byla lhůta k obnovení 
koncese prodloužena. Telegram od mého přítele v ministerstvu 
osad v Lisaboně o tom praví toto.“ – Doktor si nasadil brýle, hledal 
ve vestě a vytáhl trojstránkový telegram. „Přečtu vám to ve vašem 
vlastním jazyku.

Došla sem žádost Leona Gonsaleze, žádající Jeho Excelenci, aby 
přijal velmi naléhavý dopis, jenž přijde za dva dny. Telegram 
nesděluje obsah dopisu, ale ministr dal rozkaz, aby byl posel 
přijat. Nynější ministr není příznivcem koncesí povolovaných 
Anglii nebo Angličanům.“

Složil papír.
„Což znamená, že nebude žádného prodloužení lhůty, můj drahý 

Gurthere, a to nesmírné jmění bude naším.“
Gurther uvažoval chvíli a na okamžik se zapomněl usmívat, 

a proto vypadal jako to, čím byl: hltavým, nespokojeným vlkem.
„Herr Doktor, dovolte mi milostivě položit otázku.“
„Položte!“ řekl doktor velkomyslně.
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„Jaký podíl dostane Herr Newton? A když jste mne tak milostivě 
poctil podílem na svém spravedlivě nabytém zisku, jakého rozsahu 
bude tento můj podíl?“

Doktor o tom uvažoval bafaje, až byl pokoj pln dýmu.
„Deset tisíc anglických liber,“ řekl konečně.
„Milostivý a učený pane doktore, to je velmi malá částka z mnoha 

milionů,“ řekl Gurther jemně.
„Newton dostane polovičku,“ řekl doktor a jeho tvář sebou šku-

bala nervózně. „Bude-li na živu. Přijde-li na něj neštěstí, bude tento 
podíl vaším, Gurthere, můj statečný hochu! A s tolikem peněz muž 
nebude štvaným. Bohatí a vznešení budou se naň usmívat. Bude mít 
svoji krásnou jachtu a bude věčně jezdit po letních mořích – ehm?“

Gurther vstal a srazil podpatky.
„Potřebujete mne ještě dnes večer, Herr Doktor?“
„Ne, ne, Gurthere.“ Starý muž vrtěl hlavou.
„A prosím, pamatujte, že je zítra také ještě den a pak také ještě je-

den. Počkáme tedy, co uslyšíme, co nám náš přítel má říci. – Dobrou 
noc, Gurthere.“

„Dobrou noc, Herr Doktor.“
Doktor hleděl na dveře ještě dlouho potom, když Gurther zmizel, 

a teprve pak vzal svoji knihu. A pak se pohroužil hluboko do kapi-
toly, jež byla nadepsána německy: „Podvědomá činnost lidského 
intelektu ve vztahu k ezoterním vzruchům.“ Pro dr. Oberzohna bylo 
to mnohem vzrušivějším nežli nejvzrušivější novela.
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26  
V zajetí

Druhý den v zajetí rozednil se, neviděn ve světě, jenž se prostíral 
venku mimo cihlový strop a bílé stěny Mirabellina vězení. Mirabella 
se posílila ve své pevnosti a odvaze, ale její družka naopak velmi 
poklesla na mysli. Jana, která počala svoji nepříjemnou úlohu 
skorem s veselou myslí, upadala s plynoucími hodinami hlouběji 
a hlouběji do duševní skleslosti, a Mirabella byla probuzena zvu-
kem ženského vzlykotu a našla Janu sedící na okraji její postele 
s hlavou skloněnou do zaslzených rukou.

„Já nesnesu tohle místo,“ vzlykala. „Proč mne tady drží? Bože! 
Kdybych myslila, že mne ten pes klame…! Já se zblázním, budou-li 
mne tu držet ještě déle! Ano, Leicesterová – já se zblázním!“ ječela.

„Udělám vám trochu čaje,“ řekla Mirabella, a vstavši z lože, ob-
lékla si trepky.

Jana seděla při tom zchoulena do bědného uzlíku a její kňučení 
a nářek počal konečně dráždit i Mirabelliny pevné nervy.

„Nevím opravdu, proč vy byste měla být bědnou a naříkat,“ řekla. 
„Nejdou přece za vašimi penězi.“

„Vy se můžete smát – a jak se můžete smát, toho opravdu nechá-
pu,“ vzdychalo děvče, berouc koflík do chvějících rukou. „Já vím, že 
jsem hloupý blázen, ale já jsem ještě nikdy nebyla zamčena – jako 
teď. Ani mi nenapadlo, že by mohl zrušit slovo. Přísahal, že včera 
přijde. – Kolik je hodin?“

„Šest!“
Mohlo být stejně dobře i osm nebo poledne, neboť toho nijak 

nevěděla.
„Tohle je špinavé místo,“ řeklo hysterické děvče. „Myslím, že nás 

tu všechny utopí… Anebo že tahle věc bude explodovat –,“ ukázala 
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na flanelovanou bednu. „Já to vím! Cítím to v krvi. Ta bestie Gurther 
je někde tady – uf! Je jako slizký had. Viděla jste ho kdy?“

„Gurther? Míníte toho muže, jenž se mnou tančil?“
„To je on. Řekla jsem vám, co to je za bestii,“ řekla Jana netrpělivě. 

„Chtěla bych, abychom odtud mohly odejít.“
Náhle vyskočila.
„Pojďte, podíváme se, zdali mi budete moci pomoci zdvihnout 

ty dveře.“
Mirabella věděla, že to je marné, ještě nežli se vydala na ten-

to pokus o osvobození. Jejich spojené síly nehnuly kamenem ani 
o čárku, a když se vrátily do ložnice, byla Jana na pokraji zhroucení.

„Doufám jenom, že Gurther neví, že ti muži jsou vašimi přáteli,“ 
řekla, když se trochu uklidnila.

„Říkala jste to již včera. Byl by v tom nějaký rozdíl?“
„To si myslím!“ řekla Jana prudce. „Ten člověk má rybí krev. Není 

nic na světě, čeho by se nedopustil. Monty by měl být zmrskán, 
že nás tu nechává jemu na milost. Já se nebojím Oberzohna – je 
starý. Ale Gurther šňupe kokain, a to silně, a někdy kouká úplně 
šíleně. Monty mi jednou řekl, že je to –,“ dusila se zrovna, „zabí-
ječ. Říkal, že tihle němečtí zločinci, kteří vraždí lidi, nespokojí se 
nikdy jednou vraždou, dělají to znovu a znovu, až jich mají dvacet 
nebo třicet. Říká, že jsou německé kriminály plny lidí, kteří mají 
vražedný zvyk.“

„Nejspíše se pokoušel nahnat vám strachu.“
„Proč by to dělal?“ odpírala Jana s nerozumným hněvem. „A nech-

te Montyho na pokoji! Monty je nejlepší člověk na světě. Já zbožňuji 
i zemi, po které chodí.“

Mirabella byla dosti moudrá, aby se nestavěla proti tomuto ná-
zoru.

Bylo to jenom ve chvílích, kdy její družka měla tyto hysterické zá-
chvaty, že byl i na ni přenášen Janin strach. Její víra byla úplně a ce-
lým srdcem upnuta ke třem mužům – ke Gonsalezovi. Přemýšlela, 
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jak asi může být stár. Chvílemi vypadal velmi mladě, chvílemi zase 
jako obstárlý muž. Bylo velmi obtížno vzpomenout si na jeho tvář – 
bylo v ní tolik výraznosti a tolik záleželo na úsměvu jeho očí, na 
podivné, chlapecké horlivosti jeho posuňků, jimiž doprovázel svoji 
řeč. Nebyla dobře schopna porozumět si, proč neustále myslí na 
Gonsaleze – jako myslí děvče na svého milovníka. Začervenala se při 
této myšlence. Vypadal tak povýšen – tak povznešen nade všechen 
obyčejný ženský vliv. Dejme tomu, že by byla spáchala nějaký veliký 
zločin a unikla bdělosti zákona – uhonil by ji s toutéž nelítostností 
a horlivostí, přemýšleje, jak by jí zatarasil všechny cesty k úniku, 
až by ji doprovodil do vězeňské cely? Bylo to strašné pomyšlení 
a Mirabella sevřela křečovitě víčka svých očí, aby zahnala myšlen-
kový obraz, jejž si vyvolala.

Bylo by ji jistě poskytlo neobyčejné uspokojení, kdyby byla 
věděla, jak často Leon Gonsalez zabloudil v myšlenkách k dívce, 
která tak podivně vstoupila do jeho žití. Strávil část dnešního jitra 
ve své ložnici, upevňuje na stěnu velikou železniční mapu, která 
zahrnovala část jižní Anglie a větší část evropské pevniny. Červená 
inkoustová čára značila cestu z Londýna do Lisabonu a Leon umístil 
malou zelenou vlajku na čáru právě na jih od Paříže, když do pokoje 
vešel Manfred a pohlížel na jeho práci.

„Jižní rychlík je asi tady,“ řekl Leon, ukazuje na poslední ze 
zelených vlajek, „a já myslím, že teď už bude mít náš přítel pří-
jemnou cestu bez událostí až do Valladolidu, kde jsem zařídil, aby 
můj starý přítel Miguel Garcia jej vzal a provázel na jeho cestě na 
západ – ačli nedostaneme ten aeroplán. Čekám co chvíli telegram. 
Mimochodem – dieppská policie zatkla toho chlapíka, co se pokusil 
shodit ho přes palubu uprostřed průplavu – ale muž, jenž chňapl po 
jeho aktové kabele na nádraží St. Lazarském je dosud na svobodě.“

„Teď už jsi na to dojista docela uvyklý,“ řekl Manfred klidně 
a smál se sám sobě.

Leon se obrátil.
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„Je to velmi dobrý chlapík,“ řekl s náhlou vážností. „Nemohli 
jsme zvolit lepšího muže. Tou ženou ve voze byl ovšem Gurther. Je 
to jediný zločinec, jejž jsem kdy poznal, který má opravdový zdar 
v přestrojování.“

Manfred si zapálil dýmku – přijal nedávno tento způsob kouření.
„Případ stává se den ze dne nesnadnějším, uvědomujete si to, 

Leone?“
Leon přikývl.
„A nebezpečnějším,“ přidal. „Podle zákona průměru by měl 

Gurther při nejbližší příležitosti, až se o to pokusí, dostat jednoho 
z nás. – Viděl jste noviny“?

Manfred se usmál.
„Volají po Meadowsově krvi, ubohého hocha! Což ukazuje neoby-

čejnou nelogičnost slavného publika. Meadows byl jen v jednom 
hadím případě. A jsou mu povinni díkem, že vůbec přišel na tu 
celou bandu!“

„Zdá se, že se obdivuhodně shodli v názoru, že hadí smrti vlastně 
patří do kategorie rozmyslných vražed,“ řekl Gonsalez, když spolu 
šli po schodech.

Meadows byl mluvil se zpravodaji. Bylo to opravdu jeho hlavní 
provinění ze stanoviska úředních mozků. Neboť prvním paragrafem 
v zákoníku každého správně utvářeného policisty je: „Nepromluvíš 
se zpravodaji, aniž poskytneš zpráv novinářům.“

Nebylo žádné, ani nejmenší zprávy o Mirabelle a Meadowsova 
činnost byla pro tu chvíli soustředěna na nadcházející šetření 
o Barbertonově smrti. Tyto dny, kdykoliv šel do Scotland Yardu, 
pohyboval se v davu novinářských zpravodajů, vesměs v horlivé 
sháňce po nových zprávách o dalším vývoji událostí. Barbertonova 
smrt byla dosud nejživějším předmětem novinářské senzace. Starý 
poplach s hadem byl oživen, a dokonce i značně stupňován. Nebylo 
časopisu, jenž by nepřinášel sloupců dopisů zaslaných redakci, stě-
žujících si na nečinnost a nepohotovost policie. Což je snad Scotland 
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Yard pod hypnotickým vlivem hadova pohledu? žertoval sarkas-
tický dopisovatel. Což nemůže policie raději nechat chytání příliš 
rychlých automobilů na Lingfieldské silnici a upnout svůj mocný 
mozek k osvětlení záhady, která působila nejvážnější starost všem 
domácnostem po celém Londýně? Barbertonovo zavraždění bylo 
věšákem, na něž mohl kdekterý nedovtipný dopisovatel navěsit svůj 
nový neomylný názor, a pan Meadows nebyl tou dobou nikterak 
nejblaženějším úředníkem v policejní organizaci. –

Leon přecházel bez účelu pokojem. Byl ve své šoferské uniformě 
a ruce měl v kapsách kalhot. Manfred znal tyto příznaky svého pří-
tele a zazvonil na Poiccarta a tento klidný muž přišel ihned.

„Leon se začíná stávat tajuplným,“ řekl Manfred suše.
„Dokonce ne,“ odporoval Leon, ale začervenal se. Bylo to jednou 

z jeho nejpůvabnějších zvláštností, že si nikdy neodvykl a neodna-
učil docela chlapecké rdění. „Chtěl jsem jenom navrhnout, že je teď 
v Londýně dávána divadelní hra, kterou bychom měli vidět. Nevěděl 
jsem, že je již také ‚Maska‘8 divadelní hrou, až dnes ráno jsem vi-
děl jednoho z Oberzohnových lidštějších zřízenců jít do divadla, 
a protože mám, jak víte, od přírody náramně zvědavou povahu, šel 
jsem za ním. Hra, která zajímá Oberzohna, zajímá i mne – a měla 
by zajímat i vás, Georgi –,“ řekl přísně, „a dojista by měla zajímat 
Meadowse – je plna vzrušivých scén! Jedná o zločinci, jenž unikne 
z Dartmooru a vrátí se, aby zabil svého zrádce a udavače. Je tu scé-
na, která se odehrává potmě a ta vás vzruší – prohlížel jsem revue 
a divadelní kritiky a všichni jednomyslně souhlasí, že to není nijak 
uměleckým dílem a že to je nadto i nanejvýše pravděnepodobno – 
a proto to jistě stojí za spatření. Já si vybírám umělecky zdařilé věci, 
když trpím nespavostí,“ dodal hrubě.

8  Vzrušující tuto příhodu vylíčil E. Wallace v jednom ze svých nejskvě-
lejších románů, jímž získal své světové pověsti. Vyšlo pod názvem „Maska“ 
u A. Altrichtera. (Vydáno též jako e-kniha MKP. Pozn. red.)
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„Oberzohn má právo na své vlastní zábavy, byť byly sebesprostší.“
„Ale tahle hra není sprostá,“ protestoval Leon, „leda potud, že je 

lidovou. Měl jsem velké obtíže, abych dostal lístky. I herci se chodí 
dívat na některé scény.“

„Jaké místo jste koupil?“
„Lóži A,“ řekl Leon přesně, „a zaplatil jsem za ni skutečné peníze. 

Je to poslední lože v činné řadě – a nežli se mne zeptáte, odkud 
mám svoje obdivuhodné divadelní vědomosti, povím vám, že i děti 
v peřince vědí, že činná strana je levá strana od herce, když se dívá 
do hlediště.“

„Na dnešek?“
Leon přisvědčil.
„Mám tři sedadla,“ řekl a vyndal lístky z kapsy. „Nemůžete-li jít, 

dejte je laskavě kuchařce. Vypadá jako ženská a bude mít radost, 
bude-li si moci pěkně poplakat nad utrpením mořené hrdinky. – 
Sedadla jsou v první řadě, což znamená, že můžete vyjít a přijit 
v meziaktí, aniž byste byli nuceni šlapat jiným na kolena.“

„Musím opravdu jít?“ ptal se Poiccart naříkavě. „Mám nerad 
detektivní hry – a nenávidím her s tajemstvím. Člověk ví, kdo je 
pravým vrahem, nežli hra trvala deset minut, a to hrozně kazí zá-
bavu.“

„Nemohl byste si s sebou vzít nějaké děvče?“ ptal se Leon uráž-
livě. „Nevíte o žádném, které by šlo?“

„Proč nevzít tetu Almu?“ navrhl Manfred a Leon přijal toto jméno 
s radostí. Bylať teta Alma přišla do Londýna na návrh trojlístku 
a usadila se v bytě v Doughty Courtu.

„Ona je opravdu pozoruhodnou ženskou a ukazuje vzhledem 
k hrozné situaci naší malé přítelkyně pevnost a statečnost, která 
je opravdu hodna veškerého uznání. Já nemyslím, že je Mirabella 
Leicesterová v bezprostředním nebezpečí. Myslím, že jsem to už 
řekl. Oberzohn ji chce jenom zadržet, až uplyne doba k obnovení 
koncese. Jak chce uniknout důsledkům toho, že ji násilně uvěznil, 
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to opravdu bych rád věděl. Snad se ani nechce pokusit uniknout jim 
a snad chce přijmout žalář, jehož se mu za to jistě dostane, jako část 
platu, jejž mu je zaplatit za získané miliony.“

„A což zabije-li ji?“ ptal se Poiccart.
Na okamžik sebou Leonova tvář zaškubala.
„Nezabije ji,“ řekl pak pokojně. „Proč by to měl učinit? Víme, 

že ji má v rukou – policie to ví rovněž. Je to docela něco jiného 
nežli Barberton, neznámý muž, zabitý nikdo neví jak, na veřejné 
ulici – Ne, nemyslím, že bychom se musili bát tohoto konce – leda…“ 
Zamnul si rozčileně ruce. „Nu, uvidíme. A zatím kladu důvěru na 
Digbyho, jenž je velmi obratným člověkem a hrozně těžce nese své 
dosavadní nehody. Učinil jste s ním velmi rozumně, Georgi.“

Vyhlížel skrze záclony na ulici.
„Tittlemouse je na svém místě, ten věrný pes,“ řekl, kývaje 

směrem k osamělému taxametru stojícímu na stanovišti. „Snad, že 
očekává –“

A Manfred viděl, že se v jeho oku rozsvítil záblesk.
„Budete mne potřebovat v nejbližších dvou hodinách?“ ptal se 

Leon rychle a byl bleskem venku z pokoje.
Deset minut později byli Manfred a Poiccart zabráni v hovor, 

když slyšeli zacvaknout domovní dveře a nahlédnuvše, viděli Leona, 
jak šel ke kraji chodníku a dal znamení deštníkem. Řidič taxametru 
byl okamžitě pln horlivého vzruchu. Sehnul se, zatočil klikou svého 
stroje, vskočil na své sedadlo a přivezl svůj cab rychleji nežli který-
koliv veřejný řidič, kdy svým vozem pohnul.

„Nový Scotland Yard,“ řekl Leon a vstoupil do vozu.
Drožka projela hrozivými vraty Yardu a složila jej u vchodu do 

strážnice.
„Počkejte zde,“ řekl Leon a muž poposedl nevolně.
„Musím být zpátky ve své garáži –,“ počal.
„Nebudu tam ani pět minut,“ řekl Leon.
Meadows byl na štěstí ve svém pokoji.
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„Potřebuji, abyste sebral toho šoféra a podal mu ukázku mučení, 
jak je dosud v užívání v téhle zemi,“ řekl mu Leon. „Je ozbrojen 
pistolí – viděl jsem to, když byl nucen sestoupit, aby znovu roztočil 
vůz v Piccadillském cirku – stroj se zastavil.“

„Co chcete vědět?“
„Vše, co lze zvědět o Oberzohnovi. Snad jsem přehlédl nebo 

špatně postřehl některé věci. – Viděl jsem ho před domem. Oberzohn 
ho užívá pro divné úkoly a tu a tam působí jako Oberzohnův tě-
lesný šofér. Byl to on, jenž vezl vůz, v němž jela slečna Leicesterová 
k snídaní s Oberzohnem do Ritz Carltonu. Snad nemá drožkářskou 
lincenci – a to by vám věc ulehčilo.“

O minutu později velmi překvapený a dopálený muž byl doveden 
do strážnice a soustavně prohledán. Leon měl pravdu – muž měl 
u sebe revolver. Byl vytažen na světlo a nalezen nabitý a jeho vý-
mluva, že nosí zbraň k ochraně pro nedávno se udávší zavraždění 
drožkáře, nebyla podepřena potřebným zbrojním pasem. Mimo 
to – a to bylo vážnějším proviněním – neměl od Scotland Yardu po-
volení, aby nabízel své služby jako námezdní automobil po ulicích, 
a jeho odznak patřil jinému muži.

„Vstrčte ho tam,“ řekl Meadows a vrátil se, aby podal zprávu če-
kajícímu Leonovi. „Trefil jste do černého první ranou. Nevím, zdali 
nám nějak prospěje, ale já nepohrdám ani nejmenší rybou.“

Po tu dobu, co čekal, byl Leon zabrán do velmi rychlého přemí-
tání.

„Ten člověk byl nedávno v Greenwichi. Jeden z mých lidí ho tam 
dvakráte viděl, a nemusím říkat, že vezl Oberzohna.“

„Promluvím s ním později a zatelefonuji vám,“ řekl Meadows 
a Leon Gonsalez se vrátil do Curzonovy ulice s velmi uspokojivým 
úsměvem.

„Zaměnil jste jen špehouna, jejž znáte, za jiného, jejž nezná-
me,“ řekl George Manfred, „ačkoliv nikdy nečiním námitek proti 
těmhle vašim náhlým rozmarným kouskům, Leone – mají zvláštní 
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náklonnost, že se velmi často ukáží být skutečnými triumfy. – 
Mimochodem řečeno, policie dnes v noci vybírá Klub gringů ve 
Vicktoria Dock-Road a snad se jim podaří sebrat několik z mladých 
pánů dr. Oberzohna, kteří tam dojista jsou pravidelnými navště-
vovateli.“

Zaznělo pronikavé volání telefonního zvonku a Leon uchopil 
sluchátko a poznal Meadowsův hlas.

„Mám pro vás podivný příběh,“ řekl inspektor přímo.
„Mluvil?“ ptal se Leon pln zájmu.
„Po chvilce. Vzali jsme si otisk prstů a shledali jsme, že je v sezna-

mu. Více než to, je to dovolenec – trestanec a můžeme ho poslat, aby 
si odsloužil neodsezený čas. Slíbil jsem mu, že zaň ztratím slovo, 
a on vyklopil všechno. Nejzajímavějším přitom je, že se Oberzohn 
chystá oženit.“

„Oženit se? Kdo?“ ptal se Manfred překvapeně „Oberzohn?“
Leon přisvědčil.
„Kdo je ta nešťastná dáma?“ ptal se Leon do telefonu.
Byla pomlčka, pak inspektor sděloval:
„Slečna Leicesterová.“
Manfred viděl, že tvář Leonova změnila barvu a dohádal se 

pravdy.
„Ví ten muž kdy?“ ptal se Leon zcela změněným hlasem.
„Ne. Povolení k sňatku bylo vystaveno před týdnem, což zna-

mená, že se Oberzohn může oženit kteréhokoliv jitra, kdy se mu 
zlíbí přivést svoji nevěstu. Co myslíte, že to znamená.“

„Stavte se u nás dnes večer, a buďto já, anebo George vám to 
povíme,“ řekl Leon a pověsil sluchátko velmi pečlivě na vidlici.

„To je nebezpečí, s nímž jsem nepočítal, ačkoliv to je jediná cesta, 
po které se Oberzohn může dát. Ožení-li se s ní, není možno ji vést 
proti němu za svědka. – Ukažte mi naši knížku, Georgi.“

Manfred odemkl pokladnu ve zdi a přinesl malý svazeček. Leon 
Gonsalez obracel zamyšleně stránky.
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„Dennis – pracoval pro nás velmi dobře, že ano?“ ptal se.
„Ano – velmi spolehlivý člověk. A je nám mezi jiným dlužen i za 

záchranu svého života. Pamatujete – jeho žena byla –“
„Vzpomínám.“ Leon si poznamenal adresu muže, jenž se byl 

ukázal nejvíce hodným důvěry mezi jeho agenty.
„Co chcete dělat?“ ptal se Manfred.
„Posadím Dennise na schod u dveří Greenwichské popisní kan-

celáře od deváté hodiny ranní do půl čtvrté odpoledne a bude míti 
ode mne rozkaz, aby v tu chvíli, jakmile uvidí Oberzohna, jak vy-
chází z auta v průvodu nějaké dámy, vstrčil jej jemně, ale pevně pod 
kola automobilu a aby vyzval řidiče, aby popojel o metr kupředu.“

Leon byl někdy při svých nejvýstřednějších humoristických 
náladách nejsmrtelněji vážným.
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27  
Dilema páně Newtonovo

Nejpečlivěji řízené proudy štěstí mohou se někdy přes největší 
opatrnost a předvídavost přelít do nepravých průlivů. A to se při-
hodilo panu Montaguovi Newtonovi a přivodil to večer, jenž byl 
finančně katastrofálním, a noc, která byla téměř úplně zbavena 
spánku. Měl ve svém saloně opět jednu ze svých malých karetních 
společností. Ale ať už tím byla vinna nepřítomnost Janina a nedo-
statečnost její kučeravé náhradnice, anebo tím, že víno nechutnalo 
jedné z nejslibnějších obětí, výsledek byl stejný. Hráli chemin de fer, 
a zlatoperá kavka, jejíž peří již již slibovalo zdobit korunu Montyho 
Newtona, měla velký zdar a v době, kdy měla podepisovat šeky na 
velké obnosy, shrabovala výhry z rukou neochotného hostitele.

Noc počala špatně s Janinou náhradnicí, jejíž jméno bylo Lisa. 
Přivedla do establishmentu – via znamenité dinner u Merů – syna 
afrického milionáře. Jana by ho byla ovšem přivedla samotného. Ale 
Lisa, méně zkušená, dovolila mladě vypadajícímu příteli vyhlédnuté 
zlaté kavky, aby se připojil ke společnosti, a dokonce čekala pochvalu 
za svoji obratnost a prozíravost, že opatřila pro vějičku, kterou pan 
Monty Newton tak obratně mával, dva ptáky místo jednoho.

Monty se nijak nehněval pro přítomnost nového hosta a skorem 
přijal dívčin názor, až se dověděl, že Lisin „nález“ není – jak mysli-
la – důstojníkem v gardě, ale sport pěstujícím mladým advokátem 
s rozsáhlou kriminální praxí, jenž již jako junior vedl několik velmi 
zajímavých případů pro stát. Jakmile bylo vysloveno jeho jmé-
no, Monty v duchu zaúpěl. A mimo to byl mladý advokát trapně 
střízlivým mužem. – Jeho přítel nebyl tak výhodně naložen.

To byla první z ošklivých věcí, jež se přihodila. Druhou byla 
špatná povaha advokátova, jenž ve chvíli, kdy bylo v banku hodně 



– 232 –

přes 3000 liber, trval nejprve na tom, aby byly karty znovu zamíchá-
ny, a pak hrál banquo – v tu chvíli hráli baccarat. I toto bylo možno 
překonat, ale když už vyjádřil svoji ochotu, že „to dá“, karta, kterou 
Monty tak obratně a za velkých obtíží ukryl v dlani, vyklouzla mu 
z dlaně na stůl, a ač si toho hráči nevšimli – advokátova pozornost 
byla v tu chvíli na štěstí odvrácena –, bylo nemožno zmocnit se 
znovu tohoto drahocenného kousku potištěného kartonu. A Monty 
udělal strašně hloupý kousek. Místo aby byl podal uměleckou 
ukázku rozmrzelosti a hněvu nad poznámkami, které prohodil 
milionářův syn, rozhodl se spolehnout na šťastnou možnost přiro-
zeného rozložení karet. A prohrál. A vrchem na to vše jeho trochu 
napilý host rozhodl, že když člověk vyhrál 3000 liber, je proň čas, 
aby přestal hrát. A tak zakusil Monty Newton bolestnou zkušenost, 
že byl nucen vyplácet výhru a doprovodit svého hosta ke dveřím 
s úsměvem, jenž byl tak roztomilým a tak plným družné účasti, že 
se mladý muž cítil povinným omluvit se za svoji nezpůsobnost.

„Nu, přijďte sem některý jiný večer a dejte mi revanši,“ řekl 
Monty.

„Vsaďte, že přijdu! Já se vracím zítra ráno do Jižní Afriky, ale 
vrátím se sem brzy, hned počátkem příštího jara, a tu vás vyhledám. 
A pak si ale zahrajeme!“

Monty se za ním díval, jak sestupoval ze schodů, a doufal, že si 
zláme vaz.

Monty byl rozmrzelým kvůli Janě – více, nežli si představoval, že 
by mohl být kvůli tak lehkému děvčeti. Byla mu v mnohém směru 
potřebnou. Rozhodl, že je Lisa pitomou ovcí, ač ji poslal domů, aniž 
urazil její city. Byla rovněž v mnohém směru velmi užitečnou hol-
čicí a nic nezkazí zaměstnance rychleji nežli ustavičné kritizování. 
A zvláště lapačka kavek potřebuje sebedůvěry…

Cítil se v domě velmi osamělým a přecházel z pokoje do pokoje, 
zlobě se sám na sebe, že nepřítomnost této dívčice s ptačím moz-
kem, jež neměla ani vychování, ani rodu jeho vlastní společenské 
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vrstvy, může proň tolik znamenat. A znamenala – byl nucen přiznat 
jí to upřímně. Zlobilo ho pomyšlení na onu podzemní místnost. 
Věděl něco o jejím temperamentu a tušil, jak brzy jí její zážitek 
začne působit na nervy. V mnohém směru si přál, aby necítil takto 
vůči ní, protože ji čekal velký otřes. A bylo to snad proto, že viděl 
blížit se toto velké ublížení, že toužil učinit pro ni přítomnost tak 
šťastnou a příjemnou, jak jen mohl.

Až učiní, co byl nucen učinit, nebylo přece důvodů na celém 
širém světě, proč by nemohli být dále dobrými přáteli, a on jí jistě 
dá královský dar. Děvčata této třídy brzy zapomenou na své bědy, 
je-li dar dosti velikým. Tak rozumoval, házeje sebou na posteli ze 
strany na stranu, a po celou tu dobu točily se jeho myšlenky kolem 
toho proklatého sklepa. Co asi Jana teď cítí! – Monty se vůbec nijak 
nestaral o Mirabellu, protože – ano! Mirabella byla v této věci pri-
madonou! V jeho očích pravou obětí byla Jana!

Spánek se dostavil teprve s rozedněním a Monty Newton se pro-
budil ve své nejdráždivější náladě. Slíbil Janě, že přijde a navštíví 
ji, ačkoliv soukroěí sjednal s Oberzohnem, že do domu nepřijde, 
pokud neuplyne potřebných pět dní.

V době polední přesnídávky nemohl už odolat své rozmrze-
losti, a povolav svůj vůz, dal se dovézt k místu mezi New Cross 
a Bermondsey a ostatek cesty šel pěšky. Pan Oberzohn tuto návštěvu 
čekal. Měl velmi dobrou znalost mysli svého spojence, a když viděl 
z okna, jak tento skvěle oblečený pán opatrně kráčí přes znečištěný 
dvůr, šel mu ze schodů naproti.

„Je to zvláštní, že sem přicházíte,“ řekl.
„Proč jste netelefonoval?“ huboval Monty. Bylo to jeho záminkou 

pro příchod.
„Protože na konci každého drátu jsou lidské stroje,“ řekl 

Oberzohn. „Kdyby to byly automaty a nemohly naslouchat a vůbec 
nikdo nežli vy a já, pak bychom mohli mluvit a mluvit a zase mluvit. 
Celý den bych s vámi mluvil a bylo by mi to zábavou. Ale ne se 
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slečnou Tak a se slečnou Onak, jež říkají: ‚Okamžik, prosím!‘ A pak 
řeknou muži ze Scotland Yardu: ‚A teď sem pojďte vy!‘“

„Vrátil se Gurther?“
„Gurther se vrátil,“ řekl doktor střízlivě.
„Nic se nestalo tomu ptáku? Aspoň jsem ničeho neviděl ve ve-

černích listech.“
„Šel do Lisabonu,“ odpověděl doktor lhostejně. „Snad se tam 

dostane – snad se tam také nedostane – co na tom záleží? Byl bych 
rád viděl ten dopis, protože to jsou data a fakta, a data a fakta mají 
pro mne neodolatelný půvab – jako pro každého ubohého učence. – 
Chcete se napít?“

Monty váhal, jako váhal pokaždé, když mu Oberzohn nabízel 
občerstvení. Člověk si nemohl být nikdy jist Oberzohnem.

„Chtěl bych whisky –,“ řekl nakonec. „Plnou láhev – dosud ne-
otevřenou. Otevřu si ji sám.“

Doktor se zasmál.
„Nevěříte?“ řekl. „Myslím, že máte pravdu. Neboť kdo je na světě 

širém, aby o něm člověk mohl říci: ‚Ten jest mi přítelem! Až do 
konce svého žití budu k němu mít důvěru.‘“

Montymu se nezdálo, že by tato moudrost potřebovala odpovědi.
Donesl láhev s whiskou ke světlu, prohlédl korek a zašrouboval 

vývrtku.
„Sodovou vodu – ta by mohla být také otrávena,“ upozorňoval 

doktor s milou příjemností.
Za jiných časů by byl neučinil této poznámky. Že to vůbec učinil, 

prozrazovalo jemnou, ale hrozivou změnu v jejich vztazích. Všiml-li 
si toho Monty, neřekl o tom ani slova, ale naplnil si sklenici a usedl 
se svým nápojem na pohovku. A po celou tu dobu hleděl naň doktor 
s pozorným zájmem.

„Ano, Gurther se vrátil. Měl nezdar – ale musíte omluvit nezdar 
u dobrého muže. Dokonalý agent musí teprve být nalezen, a doko-
nalý principál také. Ten Američan, Washington, byl na odchodu 
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z Paříže, když jsem o něm naposledy slyšel. Je mu nutno gratulovat. 
Kdybych já měl žít v Paříži, byl bych stále na odchodu. Je to frivolní, 
lehkomyslné město.“

Monty si zapálil doutník a rozhodl, že přistoupí k předmětu své 
návštěvy. Neboť přišel, aby vykonal dvě důležité povinosti. Čítal 
za svou povinnost vykonat návštěvu u Jany. A nemenší povinností 
proň bylo – a zároveň úlevou –, aby sdělil svému společníku svůj 
plán.

„Jak se vede děvčatům?“ ptal se.
„Jsou velmi šťastny,“ řekl dr. Oberzohn, který si dosud neusedl, 

ale stál v postavě, která trochu upomínala na Gurthera – vzpřímen, 
zíraje napjatě, nehybný. „Vždycky moji hosté jsou šťastni.“

„V té psí díře?“ poznamenal Monty opovržlivě. „Nechci, aby Jana 
byla tady.“

Der Herr Doktor pokrčil rameny.
„Pak si ji odveďte, milý příteli,“ řekl. „Proč by tu zůstávala, jste-li 

nešťasten, protože tato žena není s vámi? Není tu pro nic. Snad že 
se mrzí. Máte pravdu – přivedu vám ji.“ Hnul se ke dveřím.

„Počkejte okamžik,“ řekl Monty. „Uvidím ji později a snad ji 
vezmu ven, ale nechci, aby byla stále pryč. Někdo by měl zůstat 
s tou dívkou.“

„Proč? Nejsem tu já?“ ptal se Oberzohn mírně.
„Vy jste tady a Gurther je tady,“ řekl Monty. Hleděl ven z okna 

a nepohlédl doktorovi do očí. „Zvláště Gurther. A to je příčina, proč 
myslím, že by Mirabella Leicesterová měla mít někoho, kdo by na 
ni dohlédl. – Nenapadlo vám dosud, že nejlepší cestou ven z této 
obtíže je – sňatek?“

„Myslil jsem na to,“ řekl doktor. „Vy jste na to také myslil? To je 
podivuhodné. Vy počínáte myslit!“

Změna v tónu byla teď už zcela patrnou. Monty se osopil na 
muže, jenž až dosud měl vždy velmi opravdovou úctu k němu 
a k jeho úsudkům.
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„Tenhle posměšný tón si můžete pěkně nechat, Oberzohne,“ řekl. 
A dodal beze všech předmluv: „Ožením se s tou dívkou.“

Oberzohn na to neodpověděl.
„Není zasnoubena. Nemá vůbec žádných zamilovaných pletek. 

Řekla mi to Jana. Jana je v tom velmi obratná. Nevím ještě, jak to 
zařídím, ale myslím, že nejlepší věcí, kterou mohu udělat, je, že 
budu dělat, jako bych jí byl opravdovým přítelem, a dostanu ji ven 
z vašeho sklepa. Bude tak vděčnou, že snad bude možná souhlasit 
se vším. Mimo to si opravdu myslím, že jsem na ni učinil skutečný 
dojem, když mne poprvé viděla. A mohu jí nabídnout společenské 
postavení, Oberzohne – dům v nejlepší části Londýna.“

„Můj dům,“ vpadl Oberzohnův kovově tvrdý hlas.
„Váš dům? – Dobrá, řekneme tedy náš dům. Nebudeme se hádat 

o slova.“
„I já jí mohu také nabídnout postavení – a nenabídnu jí nic, co 

patří někomu jinému.“
Oberzohn naň hleděl s očima široce otevřenýma – komická figura. 

Jeho dlouhá tvář odrážela se v šeru jako maska v nějaké pantomimě.
„Vy?“ Monty mohl sotva uvěřit svým uším.
„Já, baron Eric Oberzohn.“
„Baronem jste?“ Pokoj se otřásl Montyho upřímným smíchem. 

„Jak, vy proklatý starý blázne, snad si nemyslíte, že by si vás vzala – 
či si to myslíte opravdu?“

Oberzohn přikývl.
„Udělá všechno to, cokoliv jí řeknu. Děvče snad může nemilovat 

muže, ale může snad něco jiného nenávidět ještě hůře, chápete to? 
Žena řekne, že smrt není ničím, ale žena se bojí smrti – nemyslíte?“

„Vy jste šílený!“ řekl Monty s opovržením.
„Já jsem šílený – jsem? A starý proklatý blázen k tomu, že? A pře-

ce se s ní ožením.“
Nastala chvíle mrtvého ticha. A pak Oberzohn pokračoval v roz-

hovoru, ale v mnohem klidnějším tónu.
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„Snad jsem vším tím, co mi povídáte, že jsem. Ale není věcí 
hodnou přátel, aby se spolu hádali. Zítra sem přijďte a promluvíme 
o té věci jako o obchodní záležitosti – jak má být, ne?“

Monty naň hleděl pátravě, jako by byl podivným hmyzem, jenž 
zabloudil do jeho pokoje.

„Vy vůbec nejste Švédem – vy jste Němec!“ řekl. „Ten nápad s tím 
baronstvím vás prozradil.“

„Já jsem z baltských území, ale žil jsem mnoho let ve Švédsku,“ 
řekl Oberzohn krátce. „Nejsem Němcem – nemám Němce rád.“

Nechtěl říci více nežli toto. Snad sdílel Gurtherův odpor proti 
svým někdejším krajanům.

„Ale rozhodně se nebudeme svářit,“ pokračoval. „Já jsem hlu-
pák – vy jste hlupák – jsme všichni hlupci. – Přejete si vidět svou 
ženskou?“

„Přeji si vidět Janu,“ řekl Monty mrzutě. „Ten váš způsob s tou 
‚vaší ženskou‘ se mi nezamlouvá.“

„Půjdu pro ni. Vy počkejte.“
Opět objevily se vysoké boty z podstolí, byly navlečeny na dok-

torovy zvláštní nohy, a Monty naň hleděl z okna, jak se loudá ke 
skladišti a jak v něm mizí.

Byl pryč sotva pět minut, a vyšel opět ze skladiště. Sám. – Co 
bylo důvodem?

„Můj příteli,“ hekal Oberzohn, jemuž se tyto námahy stávaly 
denně obtížnějšími „není to moudré.“

„Chci ji vidět –,“ počal Monty.
„Pomalu – pomalu! Budete ji vidět! Ale na břehu průplavu viděl 

Gurther cizího muže, jenž tam chodil sem a tam, dělaje, jako by 
chytal ryby. Kdo bude chytat ryby v průplavu, ptám se vás.“

„Co s tím tedy chcete dělat?“
„Bylo by moudrým vyvést ji za denního světla? Ptám se vás 

znovu. Nemyslí lidé, že ta vaše – že je ta dívka v Bruselu?“
To Montymu nenapadlo.
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„Mám pro vás nápad. Je to dobrý nápad. Mozek starého hloupého 
Oberzohna někdy pracuje obdivuhodně. Dnes ráno mi jeden přítel 
poslal lístek do divadla. Teď vy ji tam večer dovedete. Je vždycky 
trochu mlhy, když slunce zapadá, a vy můžete odejít z domu vozem. 
Teď já chci poslat člověka, aby upoutal pozornost toho hlídače, 
a pak ji chci přivést do domu a vy si pro ni můžete přijít.“

„Já na ni počkám.“ Monty byl umíněným člověkem.
A čekal, až o hodinu později přišlo napolo šílené děvče do pokoje 

a vlétlo mu do náručí.
Doktor Oberzohn hleděl na toto shledání bez pohnutí.
„To je krásná scéna pro mne,“ řekl. „Pro muže, jenž se má tak brzy 

oženit.“ A vyšel a nechal je osamotě.
„Monty, já nepůjdu – já nemůžu jít zpátky na to psí místo dnes 

v noci! Bude tam muset vydržet sama. A ona není zlá, docela ne, 
Monty, ale ona neví, že má cenu mnoha peněz.“

„Mluvila jsi s ní o tom?“ ptal se hněvivě. „Řekla jsi jí –“
„Ne! Já jsem jí jenom položila několik otázek. Přece nemůžeš být 

v hloupé díře, jako tato, a vůbec nemluvit, či můžeš? – Monty, jsi 
naprosto jist, že se jí nic nemůže stát?“

Monty si odkašlal.
„Nejhorší věc, která se jí může stát, je, že bude provdána.“
Otevřela naň očí.
„Chce si ji někdo vzít?“ ptala se.
„Oberzohn,“ řekl.
„Ten starý blbec!“ vybuchla.
Monty opět nalézal obtíže v hledání slov.
„Rozmýšlel jsem o tom, drahá,“ řekl. „Manželství neznamená 

dnes pro zúčastněné právě příliš mnoho.“
„Pro mne by to znamenalo velmi mnoho,“ řekla pokojně.
„A což, kdybych se s ní oženil já?“ vyrazil.
„Ty!“ – Ustoupila před ním s hrůzou o krok.
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„Jenom tak na – nuže, Jano, je to pravda. Snad to bude jedinou 
cestou, jak získat její peníze. Nuže, Jano, jsi zasvěcena a víš, čím 
mně jseš. Sňatek – čistě formální sňatek – na rok či dva – a pak 
rozvod – a my bychom mohli odejít spolu jako muž a žena.“

„Je to to, co zamýšlí?“ Jana hodila hlavou ke dveřím. „Když řekl – 
jak to řekl? – ‚má se tak brzy oženit‘?“

„On se s ní chce oženit sám.“
„Nech ho!“ řekla zlobně. „Což myslíš, že stojím o peníze? – Není 

žádná jiná cesta, jak je dostat?“
Mlčel. Bylo proň tolik jiných cest, jak nabýt peněz, že se nemohl 

rozhodnout, aby to popřel.
„Oh, Monty, ty tohle přece neuděláš?“
„Já ještě nevím, co udělám,“ řekl.
„Ale ne tohle?“ trvala na svém, věšíc se mu na šíji.
„Promluvíme si o tom dnes večer. Starý nám obstaral lístky do 

divadla. Povečeříme spolu někde nahoře v pěkné restauraci a pů-
jdeme – opravdu na tom docela nesejde, bude-li nás kdo vidět, 
protože stejně vědí dobře, že nejsi v Bruselu. – Co je to za divnou 
voňavku, co máš?“

Jana se zasmála, zapomínajíc na okamžik na vážný problém, vůči 
němuž se ocitla.

„František!“ řekla. „Ono to tam bylo tak zavřené a plesnivé, že 
jsem je našla v komoře mezi zásobami a zapálila. On to byl ode 
mne opravdu nesmysl, že jsem to udělala, nadělalo nám to tam plno 
kouře. Ale teď už to je zas pryč. Víš, Monty, člověk dělá všelijaké 
hlouposti, když je zavřen,“ řekla velmi vážně. „Já myslím, že už vů-
bec nebudu moci jít zpět.“

„Jdi zpět zítra,“ řekl skoro prosebně. „Je to jenom na dva nebo 
tři dny a znamená to pro mne tolik. Zvláště teď, když Oberzohn má 
nápady.“

„Ale ty už nebudeš myslet na to, abys – abys si ji vzal. Monty, že ne?“
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„To si projednáme dnes večer při večeři. Já myslil, že se ti ta 
myšlenka s tím vytažením těch peněz bude líbit,“ řekl neupřímně.

Jana byla nucena vrátit se do vězení, aby si vzala některé své 
věci. Našla Mirabellu ležící na posteli s knihou v rukou a Mirabella 
ji uvítala s úsměvem.

„Nuže, je doba vašeho věznění skončena?“ ptala se jí.
Jana váhala.
„Ne docela. – Bude vás mrzet, nebudu-li dnes v noci u vás?“
Mirabella zavrtěla hlavou. Měla-li říci pravdu, byla raději, že bude 

sama. Po celý tento den byla nucena poslouchat nářky a pláč této 
nedůsledné dívčice a cítila, že by toho už opravdu dobře nevydržela 
na dalších čtyřiadvacet hodin.

„Docela jistě vás nebude mrzet, že tu budete sama?“
„Ne, dojista ne. – Budete mi ovšem scházet,“ dodala Mirabella 

docela upřímně, nejen ze zdvořilosti. „Kdy se vrátíte?“
Děvče se ošklíblo.
„Zítra.“
„Vám se ovšem nechce navrátit se sem. Podařilo se vám přemlu-

vit svého – svého přítele, aby mne pustil také?“
Jana zavrtěla hlavou.
„Toho on nikdy neudělá, má drahá, ne dříve, nežli…“ Pohlédla na 

Mirabellu zpytavě. „Nejste zasnoubena, či jste?“
„Já? Ne! Je to snad zase něco, co o mně slyšeli?“ Mirabella usedla 

se smíchem na posteli. „Bohatá dědička – a zasnoubená – – !“
„Ne, oni neříkají, že jste zasnoubená,“ chvátala Jana opravit 

mylný dojem. A v jejím hlase byl skutečný obdiv, když řekla: „Vy 
jste obdivuhodná, kotě! Kdybych já byla ve vašich střevících, řvala 
bych. A vy jste zrovna tak veselá, jako byste šla na pohřeb bohaté 
tety!“

Jana netušila, jak blízko zhroucení byla toho dne její družka, 
a Mirabella, která se teď už cítila silnější a zdravější, netoužila jí 
to říci.
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„Vy jste opravdu báječná,“ opakovala Jana. „Chtěla bych, abych 
měla vaši odvahu.“

A pak se vrhla k ní a políbila ji.
„Nehněvejte se na mne přespříliš,“ řekla a odběhla, nežli mohla 

Mirabella odpovědět.
Doktor na ni čekal ve skladišti.
„Špehoun šel na most přes průplav. Můžeme vyjít,“ řekl. „Mimo 

to –,“ a těšilo ho, že je tomu tak, „nemůže vidět přes vysoké zdi.“
„Co je to za řeči s tím oženěním s Mirabellou Leicesterovou?“ 

zeptala se Jana.
„Tak vám to tedy řekl? A řekl vám také, že – že si ji má vzít on?“
„Ano, a já vám něco povím, doktore! Já bych raději viděla, aby si 

ji vzal on než vy!“
„Tak!“ řekl doktor.
„Já bych ovšem byla ráda, kdyby si ji vzal někdo jiný – jenom ne 

ten váš had,“ dodala.
Oberzohn se ostře ohlédl. Pronesla toto slovo zcela nevinně, 

aniž by pomyslila na jeho osudnou vhodnost pro osobu, o níž ho 
užila, ale když si uvědomila svůj přehmat, udělala překvapené „Oh“ 
a řekla rychle:

„Míním Gurthera.“
„Ovšem, já vím, že jste mínila Gurthera, mladá slečno,“ řekl 

Oberzohn upjatě.
Aby se dostali zpět do domu, bylo jim obejít polokruhem skla-

diště a projít mezi zdí u průplavu a budovou samou. Přímá cesta by 
je byla uvedla do hluboké propadliny, kam byly po léta odhazovány 
odpadky a kterou teď příroda ve své vlídné pečlivosti ukryla pod 
zeleným příkrovem divokého svlačce. Bylo typickým pro celé toto 
okolí, že jediné hezké místo na celém pozemku bylo neviditelno.

Zábočovali právě okolo rohu skladiště, když doktor stanul 
a podíval se vzhůru na vysokou zeď, chráněnou nahoře příkrovem 
z naježených skleněných střepin. Všude, až na jediné místo, asi dvě 
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stopy dlouhé, kde nejen sklo, ale i malta, která je držela na zdi, 
byla otlučena. A zlomky skla a malty spadly na vnitřní stranu zdi 
a prozradily činnost nepovolaného čistitele.

„Tak!“ řekl doktor.
Prohlížel škrabotiny na zdi.
„Počkejte!“ nařídil a chvátal nazpět do skladiště. Za chvíli se 

vrátil, nesa v každé ruce rezivý přístroj, jejž položil na zemi.
S námahou roztáhl zubaté čelisti silných pastí, až tvořily kruh 

a byly zadrženy ocelovým perem. Jana viděla podobné věci v mu-
zeu. Byly to pasti na lidi – zbytky barbarských dob, kdy vstup na 
cizí pozemek byl nejen prohřešením, ale zločinem.

Upevnil druhou z pastí na cestičku mezi skladištěm a zdí.
„A teď uvidíme,“ řekl. „Kupředu!“
Monty čekal netrpělivě. K její poctě byl přivolán Rolls a mračivě 

hledící řidič byl už na svém místě u řídítka.
„Co je s tím šoférem?“ ptala se Jana, když kodrcali trávou k lepší 

cestě. „Vypadá tak šťastně, že bych se nedivila, kdyby mi řekl, že mu 
dnes ráno oběsili maminku.“

„Hněvá se se starým,“ vykládal Monty. „Oberzohn má dva řidiče. 
Oba ráno konají trochu výzvědů. A ten druhý chlapík se měl vrátit, 
aby převzal ve tři hodiny službu, a nepřišel dosud. – Byl to z obou 
lepší řidič.“

Šofér, jak se zdálo, vyhledával pečlivě všechny díry a jámy na 
cestě a po nejbližších pět minut byla Jana nucena držet se střídavě 
řemenu a Montyho. Byli osvobozeni, když konečně se vůz dostal na 
hladkou cestu a počal neslyšně ujíždět k světlům. A pak její ruka 
vyhledala ruku jeho, a pro tu chvíli tato hezoučká květina, vyrostlá 
z tak ošklivé půdy, rozkvetla zářivou láskou, společnou všem ženám, 
vznešeným i nízkým, dobrým i zlým.
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28  
U Fraterů

Manfred navrhl oběd brzy z večera u Laskyho, kde byla polévka 
podle jeho choulostivé chuti.

Leon, jenž byl pojedl k čaji trochu příliš mnoho sušenek – měl 
slabost pro tento neztravitelný a nedietetický zákusek –, byl by 
raději nechal oběda vůbec, a Poiccart měl námitky jakožto muž 
pevných zvyků. Pojedli u Laskyho a Leon si objednal pečenou cibuli 
a dělal výklady o dvou letech, jež Poiccart promarnil pěstěním cibulí 
ve Španělích, a vynaložil na to zásobu krásných rčení a barvitých 
obrazů hodných lepší věci.

Manfred pohlédl na hodiny.
„Kde večeří?“ ptal se.
„Nevím,“ řekl Leon. „Náš přítel tu bude v několika minutách. Až 

vyjdeme, poví nám to. Chcete ji vidět?“
„Ne,“ řekl Manfred.
„Já se začínám notně nudit,“ stěžoval si Poiccart.
„Pak jste mne měl nechat, abych s sebou vzal Almu,“ mínil Leon.
„Právě,“ pokývl hlavou střízlivý Raymond. „Mám pocit, že zachra-

ňuji dámu od nevýslovně nesnesitelného večera.“
Když vycházeli z restaurace, stál před domem u kraje chodníku 

jakýsi muž – velmi lhostejně vyhlížející, jehož si rovněž nijak nevší-
mali a jenž promluvil tichým hlasem tři věty, když na chvíli stanuli 
náhodou poblíž něho – patrně o něm ani nevědouce.

„Nechce se mi jít k Merovi,“ řekl Manfred. „Ale máme dosti času, 
a tak myslím, že bude dobře, abychom se prošli tím směrem. Jsem 
hrozně zvědav, zdali to je opravdu Oberzohnův šachový tah, anebo 
zdali jde jen o nápad našeho přítele Newtona – v kterémžto případě 
nemusí právě jít o něco vážného.“
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„A jak to chcete poznat, Georgi?“ ptal se Gonsalez.
„Podle vozu. Je-li tu Oberzohn pořadatelem ceremonie, najde-

me někde v sousedství jeho vůz. Je-li to věc Newtonova, pak se 
Oberzohnova limuzína, která je přivezla z jižního Londýna, zase 
vrátila a na jejím místě tu bude vůz Newtonův.“

Mero byl jeden z nejmódnějších a nejskvělejších jídelních klu-
bů, patronizovaný nejen elitou společnosti, ale chovající ve svých 
záznamech i smetánku divadelního světa. Nalézal se na jednom 
z oněch tichých, staroměstských náměstí, která jsou v samém 
srdci Londýna, požívajíce z nějakého tajuplného důvodu nedo-
tknutelnosti v rukou spekulativního majitele pozemku. Náměstí si 
uchovalo vzhled, jejž mělo v dobách krále Jiřího. A ač některé ze 
skvělých domů byly předány do rukou obchodu a jiných povolání 
a ač advokáti a průmysloví jednatelé a zástupci obsadili obývací 
pokoje a ložnice kdysi posvěcené lvům a kráskám starých časů, 
přece dosud velký počet domů zůstával v soukromém vlastnictví.

V průčelí Mera nebylo nic, co by hlásalo jeho povahu. Klubovní 
místnosti záležely ze tří sousedících a spojených krásných starých 
budov. Nezasvěcený by byl ani neměl podezření, že jsou tyto tři 
domy spojeny, neboť staré dveře a podjezdy a schody zůstaly ne-
dotknuty – jenomže pouze jedněch bylo užíváno.

Tři přátelé obešli dvě strany náměstí, nežli v šiku vozů stojících 
těsně vedle sebe se zadky u mříží sadu vprostřed náměstí uzřeli 
vůz Oberzohnův.

Řidič seděl u kola s pažema založenýma, ve vážném hovoru s ble-
dolícím mužem, oblečeným v bezvadný večerní úbor a zarostlým 
malým a přesně pěstěným vousem. Byl mrzákem. Jedno rameno 
bylo výše nežli druhé, a když se hnul, kráčel namáhavě pomocí hole.

Manfred viděl, jak mu řidič ukazuje podél řady vozů, a chromý 
pán kulhal směrem, jejž mu šofér naznačil, a stanul, aby promluvil 
s jiným mužem v livreji. Když šli mimo něj, viděli, že jedna z jeho 
bot měla velmi tlustou podešev, a kulhání bylo vysvětleno.
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„Ten pán ztratil svůj vůz,“ řekl Manfred, neboť teď hleděl krát-
kozrace po číslech vozů.

Krádež automobilů je denní událostí. Leon mohl něco povědět 
o mohutnosti tohoto odboru zlodějství! Měl skutečnou encyklope-
dickou znalost běžných a moderních způsobů nepravosti a několika 
větami sdělil rozsah těchto krádeží.

„Padesát kradených aut týdně je naloďováno pro Indii a kolonie, 
když byla jejich čísla smazána a nahrazena jinými. V některých pří-
padech zloději zavezou vůz rovnou cestou do nakladacích beden, 
připravených již předem pro všechny běžné druhy vozů. Vjezd 
bedny se zabední a bedna je v doku, čekajíc nalodění, dříve, nežli 
ví majitel s jistotou, že o vůz přišel. Je téměř stejný počet kradených 
vozů v Indii, Jižní Africe a v Austrálii, jako poctivých.“

Kráčeli pomalu mimo úctyhodné portály Mera a zachytili 
skrze zastřená okna zákmit měkkého světla stolních lamp, dam 
s obnaženými pažemi a mužů s bílými náprsenkami, a zaslechli 
trochu i zvuky orchestru hrajícího vídeňský valčík.

„Chtěl bych vidět Janu,“ řekl Gonsalez. – „Nepřišla k vám, viďte?“
„Přišla, ale neviděl jsem ji,“ řekl Manfred. „Od chvíle, kdy vyjde 

z divadla, nesmí být puštěna.“
Leon přikývl.
„Učinil jsem již toto opatření,“ řekl. „Digby – – –“
„Digby nastoupí svoji povinnost o půlnoci,“ řekl Manfred. „Byl 

dole na Oberzohnově pozemku, aby si obhlédl polohu území. Myslil, 
že je radno, aby studoval místopis za denního světla, a já souhlasil. 
Mohl by se dostat do ošklivé zápletky, kdyby se pustil do prozkou-
mávání průplavu za temných hodin. V létě jako v zimě je obyčejně 
večer mlha nad vodou.“

Došli k Fraterovu divadlu tak brzy, že zástup čekající v řadě 
u dveří k parteru nebyl dosud vpuštěn, a Leon navrhl, aby se prošli 
kolem tohoto rozložitého zábavního místa. Stálo v Shaftesburské 
třídě a stálo osamoceno na všech stranách. Po obou stranách vedly 
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kolem něho úzké uličky a zadní strana tvořila stranu malého ná-
městíčka, jehož jedna strana byla tvořena palácem hrabské rady, 
obydleným teď hlavně řemeslníky. Z náměstí vedla dlouhá ulice na 
Cranbournskou třídu. A mimo ulici počínající přímo u zadní fronty 
divadla vedla tu jiná ulice rovnoběžně se Shaftesburskou třídou 
z Charing Cross Road k Rupertově ulici.

Divadlo samo bylo z nejlepších v Londýně, a ač mělo celou řadu 
nezdarů, jeho štěstí se teď obrátilo a nová tajuplná hra vábila a při-
tahovala celý Londýn.

„Tohle jsou dveře k jevišti,“ řekl Leon – byliť došli na náměstí, 
„a tohle jsou východy z nouze –,“ ukázal zpět cestou, kterou při-
šli, „jichž se však užívá také k vyprázdnění divadla po skončeném 
představení.“

„Proč se tolik zajímáte o budovu tohoto divadla?“ ptal se Poiccart.
„Protože úplně souhlasím s Georgem,“ řekl Gonsalez pomalu. 

„Byli bychom měli nalézt Newtonův vůz v šiku na Fitzreeve Gardens, 
ne Oberzohnův. A okolnosti jsou trochu podezřely.“

Dveře k parteru a galerii byly teď otevřeny a zástup se pohyboval 
pomalu dovnitř vchodů. A přátelé se dívali, jak veliká budova hltá 
ctitele dramatu, nežli se obrátili k průčelí domu.

Auta počínala přijíždět, zprvu po chvílích, ale jak se hodina před-
stavení blížila, přijížděly vozy nepřetržitou řadou, která se zarážela, 
tarasíc ulici, a činila dopravní stráž úsečnou a chvílemi i nevlídnou. 
Bylo to krátce před půl devátou, když uzřeli Oberzohnův vyleštěný 
vůz stojící v zastavené řadě – a teď předjel před vchod divadla. 
Nejprve vystoupila Jana a pak Monty Newton a zmizeli z dohledu.

Gonsalez poznamenal, že nikdy neviděl Janu vypadat tak vel-
mi zářivě hezkou. Měla barvu i tvary mládí, a byť choulostivější 
kritikové snad mohli mít námitky proti její odvážné toaletě, ani 
nejpuntičkářštější a nejhanlivější oko nemohlo nalézt ničeho, co 
by bylo lze vytknout příjemnému účinku celého jejího zjevu.
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„Je to ohromná škoda – opravdová běda,“ řekl Leon španělsky, 
„stokráte škoda! Mám týž pocit, jako když vidím dokonalý mramo-
rový balvan vržený do rukou sprostého kamenníka, aby z něho 
urobil škaredý náhrobní pomník.“

Manfred vztáhl ruku a stáhl Leona nazpět do stínu. Přijeloť ná-
mezdní auto a z něho vystupoval chromý muž. Sestoupil s pomocí 
jednoho z dozorců, zaplatil šoférovi a kulhal do vestibulu. Nebyla to 
nikterak nápadná náhoda – ten pán patrně přijel od Merů, a protože 
všechen společenský Londýn se hrnul na senzační drama, nebylo 
docela nic divného, že se s ním tři přátelé opět sešli. Viděli, že šel na-
horu do šaten, a později, když zaujali své místo v loži, Leon vzhlédl 
a viděl jeho bledou vousatou tvář a všiml si, že zaujímal koncové 
sedadlo v průčelní řadě.

„Toho muže jsem někde viděl,“ řekl Leon mrzutě. „Nic mne ne-
dovede tak rozmrzet, nežli zapomenu-li – ne některou tvář, ale kde 
jsem ji viděl.“

Kdyby to byl Gurther věděl, byl by cítil, že dosáhl vrcholu své 
ctižádosti: prošel dvakráte pod ostrou prohlídkou nejobratnějších 
detektivů světa – a zůstal nepoznán.
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29  
Práce pro Gurthera

Gurther spal, když byl zavolán k službě, ale předstoupil před svého 
zaměstnavatele tak čilý a probudilý, jako by byl nestrávil noc beze 
spánku, aniž utrpěl otřes mozku a námahu nočního výskoku z vlaku.

„Opět jednou, můj Gurthere, posílám vás ven,“ řekl dr. Oberzohn 
skorem vesele. „Tentokráte, abyste nás všechny zachránil od jidáš-
ské zrady jednoho, o němž jsme měli za to, že je naším dobrým 
přítelem. Dnes v noci musí had uštknout, a uštknout důkladně, 
Gurthere! A pryč do temnoty odejde tak zvaný důvěrník! A pak už, 
můj statečný hochu, nebude vůbec nic, čeho bychom se měli bát.“

Ustal, čekaje na přisvědčení, a dostalo se mu ho Gurtherovým 
obvyklým, ostře vyraženým „Já, Herr Doktor!“

„Dnes v noci od vás očekáváme váš mistrovský kousek, svr-
chované využití vašeho velkého umění, Gurthere, nejvyšší rozmach 
génia! Způsob klubovních gentlemanů se dnes nehodí. Mohli by se 
po vás rozhlížet a poznat vás. Bylo by tentokráte lépe, kdybyste –“

„Herr Doktor, ráčil byste milostivě dovolit, abych podal sám svůj 
skromný návrh?“ řekl Gurther horlivě.

Doktor přikývl pomalu hlavou.
„Můžete mluvit, Gurthere –,“ řekl. „jste inteligentní muž a já bych 

si nikdy neosoboval práva předpisovat skutečnému umělci, jako 
jste vy.“

„Dovolte, abych odešel na hodinu, snad i na dvě hodiny, a já se 
vrátím k vám s něčím, co je jistě jedinečné. – Mám vaše milostivé 
dovolení, Herr Doktor?“

„Marš!“ řekl Doktor, milostivě mávnuv rukou ke dveřím.
Asi půl druhé hodiny uplynulo, nežli se dveře otevřely a do nich 

vešel pán, jejž na okamžik i sám Oberzohn měl za skutečného cizin-
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ce. Tvář měla chorobnou slonovinovou bledost, černé obočí, slabé 
stíny pod očima, naznačující nedávnou nemoc, krátce ostříhaná 
černá bradka prokvétalá šedí – to vše by ho snad nebylo oklamalo. 
Ale muž se kdysi patrně stal obětí nějakého smutného neštěstí. 
Jedno rameno bylo hrbatě zdviženo a ruka, která držela silnou hůl, 
byla zkroucena do netvárnosti. A když šel, kopytovitá bota ukazova-
la, že je chromý.

„Pane – hledáte snad – –?“ počal doktor – a pak, spíše vzpomí-
naje, že sem nikdo nemůže přijít, nežli poznávaje svého zřízence, 
zůstal hledět s otevřenými ústy. „Je to opravdu…!“

Gurther se usmál.
„Herr Doktor, jste snad dobrotivě se mnou spokojen?“
„Kolosální!“ mumlal Oberzohn, hledě v opravdovém údivu. 

„Ze všech mistrovských kousků toto je největší! Gurthere, vy jste 
skutečný umělec. Jednoho dne koupíme pro vás divadlo Unter den 
Linden a vy budete uvádět v nadšení všechno obecenstvo.“

„Herr Doktor, tohle je moje vlastní idea. Pracoval jsem o tom po 
mnoho měsíců. I botu jsem si sám udělal – i kabát přešil –,“ poklepal 
si hrdě na zkomolené rameno.

„Monokl?“
„Mám!“ odpověděl Gurther s radostným uspokojením.
„Kravata – není příliš přesnou?“
Gurther ohmatával svoji vázanku.
„Pro slavnostní šat mám uctivě za to, že je žádoucí přesná 

vázanka, jestliže milostivě dovolíte.“
Der Herr Doktor přikývl.
„Jděte s bohem, Gurthere,“ řekl zbožně, vzal z kapsy u vesty 

zlatou schránku na cigarety a podal ji Gurtherovi. „Sedněte si, můj 
drahý příteli.“

Vstal a ukázal na svoji stolici.
„Sem, na moje vlastní křeslo, příteli! Nic není pro vás příliš 

dobrým. – A teď, toto je celý program…“
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Krok za krokem rozvinul časový rozvrh celého úkolu pro 
Gurthera, neboť chronologie byla pro tohoto podivného a zlého 
člověka skorem stejnou vášní jako pro dobrou tetu Almu.

Tak velmi důvěřoval Gurther svému přestrojení, že si šel otevřeně 
promluvit s Oberzohnovým šoférem; a z koutku oka viděl blížit se 
Manfreda a Gonsaleze! Byla to proň svrchovaná zkouška dokona-
losti – a prošel jí vítězně!

Nevečeřel u Merů. Gurther nikdy nejedl ani nepil, když byl 
v přestrojení, protože příliš dobře věděl, jak osudně proradným 
může se stát toto zaměstnání. Místo toho zavolal autodrožku a za-
bil čas, dávaje se vozit kolem a kolem v zevním cirku Regentského 
parku.

Gurther v těchto posledních dnech mnoho a velmi důkladně 
přemýšlel. A za cenu velkých fyzických obtíží přemohl a omezil 
i své zhoubné návyky, aby si uchoval jasnou a čipernou hlavu. 
Neboť chtěl-li zůstat na živu, měl jasné a bystré hlavy svrchovaně 
zapotřebí. Zajatá dívka ve sklepě zabírala jeho myšlenky. Byla proň 
důležitou ze dvou důvodů: byla přítelkyní mužů, které nenáviděl 
s chladnou a smrtelnou zlobou a nenávistí nad vyslovení; a pak 
představovala nesmírné bohatství, a Herr Doktor šel kvůli tomu 
tak daleko, že pomýšlel na sňatek s ní. Neměla být zabita ani jí 
nemělo být ublíženo. Byla tak důležitá, že starý muž chtěl na sebe 
vzít všechno riziko, spojené s tímto manželstvím. Byl proto jistě 
velmi důležitý důvod, protože dr. Oberzohn neměl příliš delikátní 
cítění. Gurtherovi se zdálo, že podle anglického zákona manželka 
nemůže svědčit proti svému manželu. Nebyl si tím jist, ale zdálo se 
mu, že mu to Pfeiffer vykládal, a Pfeiffer byl vzdělaný muž a byl na 
gymnáziu s vyznamenáním.

Gurther nebyl nijak sečtelým. Jeho vzdělání bylo velmi neúplným 
a kdysi mu byla odmítnuta v divadle čelná úloha pro jeho venkovský 
přízvuk. Tuto chybu si opravil ve vězení pod vedením profesora, 
jenž byl doživotně uvězněn pro vraždu dvou žen. Ale když byl 
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Gurther propuštěn, byl znamenaným člověkem a divadelní kariéra 
byla proň navždy ztracena.

Oberzohn ovládal výhody, kterých on neměl. Doktor byl pánem, 
Gurther byl sluhou. Oberzohn mohl určovat události svou ne-
smírnou autoritou a pomocí nitek, jež mohla zatáhnout jeho ruka 
ve všech zemích světa. A Gurther přijal ochotně toto postavení 
slepého, poslušného sluhy. Ale teď se jeho místo změnilo, souběžně 
s tím, jak se změnil Oberzohnův poměr k Montaguovi Newtonovi. 
Snad pro tuto změnu. Doktor, přetínaje jednu důvěrnost, otevíral 
druhou, a tímto otevřením jeho prestiž utrpěla.

Gurther byl teď důvěrníkem – a tudíž rovným. A logicky vzato, 
rovný se vždy může stát vyšším. Gurther sníval sny o životě v po-
hodlí, o uspokojování svého smyslu pro blahobyt a přepych bez 
burcující myšlenky, že někde za rohem číhá muž připravený položit 
mu ruku na rameno… o bílém paláci v zemi květin s modrými kou-
pacími bazény a štíhlými dívkami, zvoucími ho Pánem. – A Gurther 
teď počínal vidět světlo.

Pokud nezaujal svého místa v divadle, Gurther se ani neohlédl, 
aby spatřil muže a dívku v koncové lóži.

Jana byla šťastna – šťastnější, nežli se pamatovala, že kdy byla. 
Snad to bylo reakcí po bědě jejího dobrovolného uvěznění. Ale 
jistě to byl Montyho zdráhavý, ale konečně přece daný souhlas se 
změnou původního plánu, jenž ji uváděl v jásavé vytržení. Monty 
zanechal svého plánu o sňatku z vypočítavosti. A když se jednou 
dal k tomu přemluvit, poslední překážka Janina štěstí zmizela. 
Ať si Oberzohn to děvče vezme, když ji chce. Ať na sebe vezme 
i všechny těžké zodpovědnosti, jež mu z toho nezbytně vyplynou. 
Monty Newton dovede nabýt všeho, co chce, bez tohoto přílišného 
rizika. – A když dospěl k tomuto rozhodnutí, poručil Monty ještě 
jednu láhev šampaňského na zpečetění této smlouvy a oba vyšli od 
Merů jakožto mnohem šťastnější párek, nežli byli, když vešli.
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„Jakmile dostaneme ty peníze, půjdeme z Anglie pryč,“ řekl jí, 
když jeli do divadla. „Co bys říkala zimě v Buenos Aires, děvče?“

Jana nevěděla, kde Buenos Aires leží, ale vrkala svoji radost nad 
tímto nápadem a Monty se rozplýval nad krásami a radostmi jiho-
amerického léta, nad krásami Buenos Aires a nad jeho zábavami 
a velkolepostmi.

„Nemyslím, že by přišel nějaký malér,“ mínil, „ale nebylo by 
špatným plánem, kdybychom udělali cestu kolem světa a vrátili 
se asi za osmnáct měsíců, abychom se pak usadili tady v Londýně. 
Moje horečná minulost by tou dobou byla dávno zapomenuta – ano, 
a já bych se mohl dostat i do parlamentu!“

„To by bylo nádherné!“ vydechla. A pak se k němu přitiskla a pta-
la se: „O čem jedná to divadlo, Monty?“

„Je to trochu senzační vzrušení, zrovna tak pravá hra pro tebe – 
detektivní příběh, jenž ti zježí všechny vlasy na hlavě.“

Jana měla všechen chorobný zájem pravé uličnice pro vraždu 
a zločin a usadila se ve své lóži s pocitem radostného očekávání. 
A pak přihlížela rozvinutí prvého jednání.

Scéna se odehrávala v hostinci, v nízkém lokále, kde se scházeli 
nejméně žádoucí členové společnosti, a Jana pila každé slovo, 
protože ten život znala, viděla ten druh draze oblečených žen, jež 
se pohybovaly místností a byly důvěrně oslovovány majitelem 
hostince. Znala toho detektiva s pevným zrakem, když nadešel jeho 
znepokojující vstup. Tou ženou jako by byla ona sama. Znala i toho 
mrtvolného poutníka, jenž se blížil pokradmu ke dveřím: lidský vlk, 
jenž prchl při spatření policejního úředníka.

Trojice, jež seděla nedaleko – jak Leon Gonsalez sehnal tyto 
lístky, bylo jednou z menších záhad dne –, viděla Janu a aspoň 
jednoho z jejích členů bolelo srdce.

Monty zářil nejskvělejším rozmarem a duchaplností. Požil dosti 
vína, aby hleděl růžově na život, a byl dokonce mírně zaujat i hrou, 
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ač jeho hlavní radostí byla radost dívčina. Po prvním jednání jí 
objednal zmrzlinu.

„Ty se stáváš skutečným divadelním fanouškem, maličká,“ řekl 
jí srdečně unesen. „To tě musím vzít častěji do divadla. Neměl jsem 
potuchy, že tě takové věci tak baví.“

Vdechla dlouze a usmívala se na něj.
„Mne baví všechno, když jsem s tebou!“ řekla a vzali se za ruce 

a hleděli na sebe pošetile, až se světla setměla a opona se zdvihla 
nad advokátovou kanceláří.

Byl to podsvětní advokát, muž, jenž byl neustále na pokraji 
vyhození ze svého stavu – a ze života. Bylť zradil svého klienta, 
s nímž byl spolčen, a ten byl odsouzen na dlouhá léta do vězení, 
ale uprchl. A teď přišla zpráva, že opustil Austrálii a byl v Londýně, 
číhaje na příležitost, aby zničil muže, jehož zrada způsobila jeho 
uvěznění.

Zde byl tón, s nímž bylo dívčino srdce v souzvuku. I sám Monty 
se nakláněl, když staré známé žargonové výrazy jeho řemesla zněly 
z jeviště.

„Je to velmi dobře uděláno,“ řekl po druhém jednání; „jenom –,“ 
zaváhal trochu, „není to trochu příliš blízko skutečnosti? Člověk 
přece koneckonců nechodí do divadla, aby viděl…“

Zarazil se, neboť si uvědomil, že okolnosti a situace jemu tak 
známé byly velmi novými módnímu vznešenému světu, tvořícímu 
posluchačstvo, které se tu po prvé dovídalo, že „antoušek“ nebo 
čmuchal znamená detektiva a že policejnímu udavači říkají „nos“.

Když se světla rozsvítila, rozhlédl se hledištěm, a náhle sebou 
trhl a chytil ji za ruku.

„Chvilku se nedívej,“ řekl, odvraceje oči, „a pak se podívej do třetí 
lóže. Vidíš někoho, koho znáš?“

Podívala se.
„Ano – to je ten chlap, co ho tak nenávidíš, viď – Gonsalez?“
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„Jsou tam všichni – všichni tři,“ řekl Monty. „Přemýšlím –,“ a toto 
pomyšlení jej podivuhodně znepokojilo, „přemýšlím, zdali snad 
nehledají tebe.“

„Mne? A proč? Nemají ničeho proti mně, Monty!“
Mlčel.
„Jsem rád, že nepůjdeš dnes v noci zpět na to místo. Jistě tě bu-

dou stopovat – jistě.“
Později si myslil, že to snad nejspíše byla přece jenom pouhá 

náhoda, že tu ti muži byli. Nezdálo se, že by jevili nejmenšího zájmu 
o jeho loži, ale hovořili a smáli se mezi sebou jako docela nezaujatí 
divadelní návštěvníci. Ani jedenkráte se jejich oči nezdvihly k němu 
a Monty po chvíli nabyl důvěry, ač byl opravdu rád, když hra opět 
počala.

V tomto jednání byly dva výjevy: první byl na policejní stanici, 
druhý v advokátově pokoji. Advokát byl opilý a detektiv mu přišel 
dát výstrahu, že je Maska na výpravě za ním. A pak náhle světla na 
jevišti zhasla a celé jeviště bylo ve tmě. Bylo to součástí zápletky. 
V této temnotě a přímo pod rukama policie měl být ohrožený muž 
zavražděn.

Naslouchali v napjatém mlčení a Jana nahýbala hlavu kupředu, 
pokoušejíc se proniknout temnotu, naslouchajíc větám vypjatého 
dialogu, jež zněly z černého jeviště. Někdo vkročil do pokoje – 
žena – a chytili ji. Vytrhla se z rukou detektiva a zmizela – a když 
rozsvítili, byla pryč.

„Co se to stalo, Monty?“ šeptala vzrušeně.
Neodpověděl.
„Myslíš, že –“
Ohlédla se po něm. Jeho hlava spočívala na plyšovém zábradlí 

lóže. Jeho tvář, obrácená k ní, byla šedivá. Oči byly zavřeny a bylo 
vidět jeho zuby v ošklivém úšklebku.

Zaječela.
„Monty! Monty!“
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Zatřásla jím. A znovu se její výjek rozlehl hledištěm. Zprvu 
obecenstvo myslilo, že některá žena upadla v hysterii napětím ze 
situace na jevišti, ale pak několik lidí vstalo na sedadlech a hleděli 
vzhůru.

„Monty! Monty, promluv na mne! – On je mrtev – Bože! On je 
mrtev!“

Tři sedadla v jedné lóži se vyprázdnila. Jekot hysterické dívky 
znemožnil pokračování hry a opona rychle spadla.

Divadlo hučelo vzrušením. Všechny tváře byly obráceny k lóži, 
kde Jana klečela po boku mrtvého muže, objímajíc jej v pažích, 
a pronikavá agónie jejího úzkostného hlasu rvala nervy.

Dveře lóže byly vyraženy a Manfred vrazil dovnitř. Vrhl na 
Montyho jediný pohled a druhého nepotřeboval.

„Odveďte tu dívku odtud,“ řekl krátce.
Leon se pokoušel vytáhnout ji z lóže, ale Jana ječela v šílené 

zuřivosti.
„Vy jste to udělal! Vy jste to udělal…! Nechte mne jít k němu.“
Leon ji zdvihl od země, a ač škrabala divoce po jeho tváři, vynesl 

ji z lóže.
Ředitel divadla přiběhl chodbou a Leon ho poslal dále pokynem 

hlavy. A pak vyšla odkudsi dáma ve večerním úboru.
„Mohla bych ji převzít?“ ptala se a vyčerpané děvče zhroutilo se 

jí v náručí.
Gonsalez letěl nazpět do lóže. Monty ležel na podlaze a ředitel 

divadla, stoje u zábradlí lóže, mluvil k obecenstvu.
„Ten pán omdlel a bojím se, že jeho přítelkyně dostala hyste-

rický záchvat. Jest se mi omluvit, dámy a pánové, za toto přerušení. 
Povolíte-li nám minutu k vyprázdnění lóže, bude ve hře pokra-
čováno. Je-li v divadle jaký doktor, byl bych rád, kdyby sem přišel.“

Byli tam dva lékaři a v chodbě, teď hlídané zřízenci, byla prove-
dena kvapná prohlídka. Prohlíželi bodnou ranku na šíji a pak po-
hlédli na sebe.
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„To je náš had!“ řekl jeden.
„Obecenstvo se o tom nesmí dovědět,“ řekl Manfred. „Je ovšem 

mrtev?“
Doktor přikývl.
V chodbě byl velký nouzový východ. Ředitel jej otevřel, a vy-

běhnuv do ulice, nalezl drožku, do které bylo naloženo, co bylo 
smrtelného na kapitánu Montaguovi Newtonovi.

Co se toto dálo, vrátil se Poiccart.
„Jeho vůz právě odejel,“ řekl. „Viděl jsem jeho číslo, když zahýbal 

do ulice Lisle.“
„Jak dávno?“ ptal se Gonsalez rychle.
„Zrovna teď.“
Leon se štípl zamyšleně do rtu.
„Divím se, proč nečekal.“
Vrátil se do budovy nouzovými dveřmi, jež byly právě opět za-

vírány, a šel chodbou k hlavnímu vchodu. Lóže byla v patře šaten 
a na konci chodby se ocitl v šatně.

A tu si vzpomněl na chromého muže a jeho oči zalétly k prvnímu 
sedadlu v průčelní řadě, jež bylo zároveň nejbližším k Montyho lóži. 
Bylo prázdno.

Právě, když učinil tento objev, vyšel George do chodby.
„Gurther,“ řekl Leon. „Jaký jsem to hlupák! – Ale jaká to ob-

ratnost!“
„Gurther?“ řekl Manfred v údivu. „Míníte toho muže se zmrza-

čenou nohou?“
Leon přikývl.
„Nebyl ovšem sám,“ řekl Gonsalez. „Dojista tu byli dva či tři z tlupy, 

muži a ženy – Oberzohn propracovává tyto věci s největší péčí a s dů-
kladností generála. – Přemýšlím, kam ředitelství vzalo tu dívku.“

Našel ředitele rozebírajícího tragédii se dvěma jinými muži, 
z nichž jeden byl patrně spojen se hrou, a dal mu znamení, aby šel 
k němu.
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„Ta dáma? Myslím, že šla domů. Opustila divadlo.“
„Kterou cestou šla?“ ptal se Gonsalez v náhlém poplachu.
Ředitel zavolal dozorce, jenž viděl starší dámu vycházet z divadla 

s plačící dívkou, a šli dolů postranní ulicí k náměstíčku za divadlem.
„Snad ji dovezla domů na Chesterské náměstí,“ řekl Manfred. 

Jeho hlas káral jeho zdánlivou důvěru z neupřímnosti.
Leon sem nepřivezl svůj vůz, šli pěšky, a tak dojeli na Chesterské 

náměstí drožkou. Fred, lokaj, o dívce nevěděl – ani ji neviděl, ani 
o ní neslyšel a skorem omdlel, když zvěděl o tragickém konci svého 
zaměstnavatele.

„Oh, můj Bože!“ vzdychal. „A odešel odtud v poledne – – mrtev, 
pravíte?“

Gonsalez přikývl.
„Ne snad – ne snad had?“ koktal muž.
„Co víte o hadu?“ ptal se Manfred.
„Nic vyjma – nu, had ho činil nervózním. Říkal mi ještě dnes, že 

doufá, že projde tímto týdnem bez hadího uštknutí.“
Byl podroben pečlivému výslechu, ale ač bylo jasno, že věděl 

o nezákonných výdělcích svého pána, pokud byly prováděny v domě, 
a že byl ve spojení s Oberzohnovým závodem, neměl přece nija-
kého spojení s doktorovou bandou. Dostával velký plat a procenta 
z výdělku herny a přiznal, že mezi jeho povinnosti patřilo i rovnat 
balíčky karet a dodávat je do rukou svému pánu pod záminkou, že 
přináší nápoje. Ale nevěděl o ničem ponuřejším.

„Ta žena byla ovšem jejich spojenkyní, postavenou tam za účelem, 
aby převzala dívku ve chvíli, jakmile had udeří. Byl jsem v takovém 
vzrušení mysli, že si ani nevzpomínám, jak vypadala,“ vyznával se 
Leon. „Jsem pitomec – dvakráte destilovaný blbec. Myslím, že už 
doopravdy stárnu. – Jest teď jediná věc, která nám zbývá – vrátit se 
do Curzonovy ulice – snad se něco přihodilo nebo naskytlo.“

„Nechal jste někoho v domě?“
Leon přikývl.
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„Ano, nechal jsem tam jednoho z našich lidí, aby přijal a zazna-
menal možné telefonní zprávy.“

Zaplatili drožce před domem a Leon odběhl do garáže pro vůz.
Muž, jenž jim otevřel dveře, byl týž, jenž byl v Heavytreeském 

dvorci svázán podomním obchodníkem, a jeho první slova Man-
fredem zachvěla.

„Digby je tady, pane.“
„Digby?“ ptal se Manfred překvapeně. „Myslil jsem, že je ve služ-

bě?“
„Přišel za malou chvíli potom, kdy jste odešli, pane. Kdybych byl 

věděl, kam jste šli, byl bych jej poslal za vámi.“
Digby vyšel z čekárny, hotov omluvit se.
„Musil jsem vás nutně vidět, pane, a mrzí mne, že jsem byl nucen 

opustit své místo.“
„Nejspíše jste mnoho nepropásl,“ řekl Manfred bez úsměvu. 

„Pojďte nahoru a povězte vše.“
Digby měl podivné zprávy, šel dnes odpoledne dolů na břeh 

průplavu, aby obhlídl území, které mu bylo novým.
„A jsem velmi rád, že jsem to udělal, protože jsou zdi nahoře 

posázeny skleněnými střepinami. Šel jsem nahoru do Staré Kentské 
ulice a koupil jsem si zahradnický kopáč a otloukl jsem maltu, tak 
abych, kdybych chtěl, mohl přelézt přes zeď. A pak jsem obešel 
kolem vodních vrat a podíval se nejdříve na tu jeho lodici. Nebylo 
nikoho v okolí, ač myslím, že mne potom vyčenichali. – Je to hezky 
veliká lodice, ale je v hrozném stavu, ale pod lodí je plno nákladu – 
o tom víte, pane?“

„Myslíte, že je něco v lodi?“
Digby přisvědčil.
„Ano, má nějaký náklad. Lodní záď, kde jsou spací kabiny lodi, 

je plna krys a vody, ale přední část lodi je vodotěsná a je v ní něco 
velmi těžkého. To je příčina, proč je loď ponořena přídou do bahna, 
já jsem sloužil u temžské policie a vím něco o říčních plavidlech.“
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„Je to to, co jste mi přišel říci?“
„Ne, pane, to je něco podivnějšího nežli toto. Když jsem si pro-

hlédl lodici, jak bylo možno, a zkusil vytáhnout několik prken 
z příčky – což se mi nepodařilo, šel jsem dále a obhlédl jsem si 
skladiště. Není tak lehko dostat se dovnitř, protože vstup je přímo 
proti domu. Ale abyste se ke vchodu dostal, musíte obejít polovinu 
budovy a to vám poskytne trochu krytu. Ve skladišti samotném 
jsem nemohl nalézt ničeho. Je v hrozném stavu, plné starého železa 
a vyhořelých beden. Vracel jsem se kolem, obcházeje kolem zadní 
zdi skladiště,“ pokračoval Digby hlasem, jenž jevil, že teď přichází 
ke svému objevu, „a náhle jsem pocítil podivnou vůni.“

„Vůni?“
„Ano, pane. Byla to voňavka, ale silnější – spíše jako kadidlo. 

Nejprve jsem si myslil, že tam je nějaký starý balík s věcmi, jež byly 
vyhozeny, anebo že se mýlím. Počal jsem trochu hrabat v hromadách 
smetí – ale ty nepáchly nijak podobně. A tak jsem se vrátil znovu 
nazpět do budovy, ale tam nebylo vůbec žádného pachu. Vrátil jsem 
se opět za budovu, a tam jsem to cítil tentokráte velmi silně – a pak 
jsem uviděl malý pruh bílého kouře vycházet z malého ventilačního 
otvoru těsně při zemi. Nejprve mi napadlo, že tam někde hoří, ale 
přiklekl jsem k otvoru, a tu jsem cítil tu vůni na plno – byla to ona!“

„František?“ ptal se Poiccart rychle.
„Ano, františek to byl,“ řekl detektiv. „Jako kadidlo – a přece zase 

ne tak. Klekl jsem a přiložil ucho k mřížce otvoru a chci přísahat, že 
jsem slyšel hlasy. Zněly velmi slabě.“

„Mužské hlasy?“
„Ne, ženské.“
„Rozuměl jste, co mluvily?“
„Ne, pane, byl to ventilátor, ale byl zakryt. Byl ve spojení s ně-

jakou rourou ve zdi – jsem tím jist, protože jsem jednou dírkou 
prostrčil kamínek a slyšel, jak dopadl dole na zemi.“
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„Snad je tam tedy podzemní místnost,“ řekl Poiccart, „a někdo 
tam pálil františky, aby zbavil ovzduší sklepního pachu.“

„Pod skladištěm? Není to v plánech budovy. Opatřil jsem si je 
ze stavební kanceláře a prohlížel jsem je,“ řekl George, „ačkoliv 
úřední plány nejsou neomylny. Člověk jako Oberzohn nebude váhat 
přestoupit tak bezvýznamnou věc, jako je stavební zákon.“

Leon v tu chvíli vstoupil, slyšel příběh a úplně souhlasil s Poic-
cartovou teorií.

„Myslil jsem si hned, když jsme plány viděli, zdali je máme při-
jmout jako směrodatné,“ řekl. „Skladiště bylo vystavěno ke konci 
r. 1914, kdy si architekti a stavebníci dovolovali velké svobody, 
předstírajíce nezbytnosti války.“

Digby pokračoval ve své zprávě.
„Šel jsem zpět k lodi, abych opět vyklouzl podle vodních vrat, 

když jsem viděl starého muže sestupovat ze schodů domu, a tak 
jsem přelezl přes zeď a byl jsem velmi rád, že jsem prve odstranil 
ze zdi střepiny, neboť jinak bych se nebyl dostal ven.“

Manfred vytáhl hodinky z kapsy a pohlédl na ně se svraštělým 
čelem. Ztratili téměř celou hodinu drahocenného času svými 
marnými dotazy na Chesterském náměstí.

„Doufejme, že nepřijdeme příliš pozdě,“ řekl v zlé předtuše. 
„A teď, Leone…“

Ale Leon už byl seběhl ze schodů třemi dlouhými skoky.
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30  
Jana vězněm

Omámena bolem a lítostí, nevidouc a neslyšíc, nedbajíc a neod-
važujíc se myslit, nechala se Jana rychle vyvést do tmy postranní 
uličky, a ani si nevšimla, že Oberzohnova veliká limuzína přijela 
k chodníku.

„Jděte dovnitř,“ řekla její ochránkyně drsně.
Jana byla vstrčena do dvířek a tažena na sedadlo někým, kdo už 

byl uvnitř vozu.
Sklesla do rohu vzdychajíc a dvířka zapadla a vůz se rozejel.
„Kam jedeme? Nechte mne k němu zpátky!“
„Milostivá slečna přemůže laskavě svoji bolest,“ ozval se nenávi-

děný hlas a Jana se prudce obrátila a zírala nevidouc do temného 
rohu, odkud hlas vyšel.

Záclony vozu byly zataženy a vnitřek byl úplně temný.
„Vy – vy zvíře!“ vydechla. „Jste to vy – vy…? Gurther? – Vy vra-

žedná bestie!“
Udeřila po něm chabě, ale on zachytil její ruku.
„Milostivá slečna ráčí laskavě přemoci svoji bolest,“ řekl sladce. 

„Pan Newton není vůbec mrtev. Byl to jen malý podskok, aby zmátl 
jisté lidi, kteří se pletli do jeho věcí.“

„Lžete! Vy lžete!“ ječela, zápasíc, aby unikla jeho ocelovým 
rukám. „Je mrtev! Vy víte, že je mrtev, a vy jste ho zabil! Vy! Vy! 
Vy – hadí vrahu!“

„Milostivá slečna mně musí věřit,“ řekl Gurther vážně. Projížděli 
lidnatou částí města a co chvíli mohl některý strážník zaslechnout 
její jekot. „Kdyby byl Herr Newton nedělal, jako by byl raněn, byl 
by býval zatčen… jede za námi v druhém voze!“

„Chcete mne utišit, abych mlčela – ale já nebudu mlčet!“
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A tu se jí položila na ústa pevná, bezohledná ruka a stiskla ji 
nazad do polštářů. Zápasila zoufale, ale dva prsty jí sjely po tváři 
a stiskly jí nozdry. Počala se dusit – zápasila marně, aby se zbavila 
jeho svěrákového stisku, a pak upadla v bezvědomí. Gurther cítil, jak 
její vzepjatá postava sklesla v bezvládnost, a sejmul ruce. Necítila 
bodnutí jehly na svém zápěstí, třebas že omámení bylo provedeno 
hrubě potmě a ve voze, jenž se houpal ze strany na stranu. Sáhl jí 
na tepnu, jeho dlouhé prsty jí stiskly hrdlo a ohmatávaly tepot její 
krční tepny – a pak ji položil tak, aby nemohla padnout, a opřel se 
sám blahobytně do druhého rohu limuzíny a zapálil si doutník.

Cesta byla brzy u konce. Za chvíli se kymáceli po nerovné Katově 
cestě a obrátili se tak rychle v pravém úhlu na území skladiště, že 
jeden z blatníků se ohnul nárazem na pilíř dveří.

* * *

Bylo to podle všeho zdání asi dvě hodiny po odchodu její společni-
ce, když Mirabella, ležíc v polospánku na loži, byla probuzena 
tím, že jí kniha upadla na podlahu, a usednuvši rychle setkala se 
s upřeným, oceňujícím pohledem muže, kterého ze všech mužů na 
světě nejopravdověji nenáviděla. Doktor Oberzohn přišel neslyšně 
do pokoje, nesa pod paží hromadu knih.

„Přinesl jsem vám toto,“ řekl svým nepříjemně znějícím hlasem 
a rovnal knihy přesně na stůl.

Mirabella neodpověděla.
„Novely a romány frivolního druhu, jaké se vám budou líbit,“ řekl, 

nejsa si vědom urážky ve své poznámce. „Požádal jsem prodavače 
knih, aby mi je vybral. Básnické knihy a příběhy dobrodružství 
a zamilovaných výměn. To zabere vaši mysl, ačkoliv pro mne by to 
byl jenom nesmysl a hlouposti.“

Stála mlčky, s rukama semknutýma za sebou, hledíc naň. Byl 
čistší a pořádnější nežli obyčejně. Oblékl si šosatý kabát, jejž měl 
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na sobě v den, kdy se s ním setkala po prvé – jak dávno se jí to 
zdálo! –, jeho límec byl bezvadně bílý, a byla-li jeho vázanka trochu 
nádhernější, nežli obyčejně nosí správně oblečení muži, měla tu vše 
nahražující výhodu, že byla nová a čistá.

Měl v ruce malou kytici těsně seřaděných květů, jejichž stopky 
byly sevřeny ve stříbrném pouzdru, a papírová krajka doplňovala 
dojem něžné úpravnosti.

„Toto je pro vás,“ řekl, natahuje ruku trhnutím k ní.
Mirabella pohlédla na květiny, ale nevzala jich. Nezdálo se, že by 

mu to nějak vadilo nebo že by byl vůbec zaražen jejím mlčením nebo 
patrným nepřátelstvím, zírajícím z celého jejího vzezření. Položil 
květiny na stůl navrch na knihy, sepjal ruce a obrátil se k ní. Byl 
z jakési příčiny zřejmě nervózním. Kůže na jeho čele se svrašťovala 
a uhlazovala s groteskní rychlostí. Hleděla na tento zjev upoutána 
jeho zvláštností.

„Každému muži,“ počal doktor, „dostaví se okamžik domácích 
náklonností a tužeb. I vědeckému duchu, pohrouženému do jeho 
kolosálních záhad, přijde tato touha po rodinném životě a po onom 
přístavu klidu, jenž jest nazýván manželstvím.“

Ustal, jako by od ní očekával nějakou poznámku k této své všední 
plochosti.

„Jenom člověk,“ pokračoval, když nepromluvila, „zařídil umělý 
a nepřirozený zvyk, že v jistém věku se má muž oženit s ženou při-
bližně téhož věku. Ale bylo dokázáno dějinami, že šťastná manžel-
ství jsou často mezi muži, kteří jsou v očích světa staří, a ženami, 
které jsou mlády.“

Hleděla naň rozmrzele. Což jí činil nabídnutí k sňatku? Nápad byl 
neuvěřitelným, skorem hnusným. – Jistě četl v její tváři myšlenky, 
které ovládly její mysl, hnus a odpor, jenž ji naplňoval, ale pokra-
čoval neochvějně:

„Jsem mužem ohromného bohatství. Vy jste děvčetem značné 
chudoby. Ale protože jsem vás jednoho dne uviděl ve vašem chudém 
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domě, vypadající, milostivá slečno, jako lilie vyrostlá mezi špatným 
býlím, hnulo se moje srdce k vám a z toho důvodu jsem vás přivezl 
do Londýna, věnovav mnoho tisíc liber, abych si dopřál radost z vaší 
společnosti.“

„Myslím, že nemusíte pokračovat dále, doktore Oberzohne,“ 
řekla Mirabella pokojně. „Jestliže toto má být nabídnutím k sňatku, 
jak myslím, že tomu je.“

Přikývl důrazně.
„Takový je můj čestný a ctihodný úmysl,“ řekl.
„Nevezmu si vás nikdy a za žádných okolností,“ řekla. „Ani 

kdybych se s vámi byla setkala za nejšťastnějších okolností. Otázka 
vašeho věku –,“ byla by málem dodala „a vašeho vzezření“, její při-
rozená vlídnost jí nedovolila tento krutý úder, ač by se ho byl jistě 
v nejmenším nedotkl, „nemá co činit s mým rozhodnutím. Vůbec se 
mi nelíbíte a nikdy jste se mi nelíbil, pane Oberzohne.“

„Doktor!“ opravil ji a přes svoje strašlivé postavení byla by se 
srdečně zasmála tomuto lpění na obřadném titulu.

„Mladá slečno,“ řekl, „nedovedu se o vás ucházet po způsobu 
mého drahého a zvěčnělého bratra, jenž žil jen pro dámy a měl 
krásné způsoby.“

Byla udivena slyšíc, že vůbec měl bratra – a bylo opravdu úlevou, 
že slyšela, že už je mrtev.

„Mučedník, v rukou zlých a zchytralých vrahů, zabit v květu 
svého života vrahovou pistolí…,“ jeho hlas se chvěl a lámal. „Za ten 
svatý život vezmu jednoho dne svoji pomstu.“

Byla to čirá zvědavost, že se zeptala, kdo ho zabil.
„Leon Gonsalez.“ Jméno zaznělo z jeho rtů jako skřípot pilníku. 

„Zabit… Zavražděn! Ano i jeho krásná podobizna byla zničena v tom 
strašném požáru. Kdyby byl zachránil aspoň tu, moje srdce by bylo 
k němu změklo.“ Zarazil se, patrně si uvědomiv, že se pustil dale-
ko od předmětu své návštěvy. „Rozmyslete si tu věc, mladá dámo. 
Přečtěte si ty romantické a zamilované knihy a pak snad nebudete 
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myslit, že to je tak strašný osud, jezdit za měsíčního svitu po prů-
plavech Benátek s měsícem nad sebou a s gondoliéry.“

Pokyvoval k tomu sentimentálně hlavou.
„Není takové knihy, aby mohla změnit můj názor, doktore,“ řekla 

Mirabella. „Nemohu pochopit, proč navrhujete tak neobyčejný běh 
věcí, ale raději bych zemřela, nežli abych si vás vzala.“

Jeho chladný pohled naplnil ji rychlou hrůzou.
„Jsou horší věci nežli smrt, která je pouhým spánkem – mnoho 

horších věcí, mladá slečno. Zítra přijdu pro vás a půjdeme na venek, 
kde řeknete ‚ano‘ a ‚ne‘ podle mého přání. Mám mnoho – jak se to 
říká? – povolení k sňatku. Jsem příliš obratným a chytrým mužem, 
nežli abych si nezjednal možnost, bych si mohl vybrat.“

To bylo pravda. Měl domovské právo aspoň ve čtyřech hrabstvích 
a všude podal zákonité oznámení o svém zamyšleném sňatku.

„Ani zítra, aniž v kterýkoliv jiný den. Nic mne k tomu nepřinutí.“
Jeho obočí se vytáhlo navrch hlavy.
„Tak!“ řekl s takovým výrazem, že jí krev stydla v žilách. „Jsou na 

světě horší muži nežli Herr Doktor,“ zdvihl varovně prst, „strašní 
lidé se strašnými dušemi. Vy jste se setkala s Gurtherem?“

Neodpověděla mu.
„Ano, ano, vy jste s ním tančila. Hezký muž, není? Líbí se dámám. 

A je k nim vlídným. Ale týž Gurther… budu vám něco vyprávět.“
Posadil se na roh stolu a počal vyprávět – až si zakryla uši ruka-

ma a odvrátila bledou tvář od něho.
„Byli by ho za to zabili,“ řekl, když její ruce opět sklesly. „Ale 

Gurther byl příliš chytrým a ubozí němečtí venkované příliš hloupý-
mi. Ale vy si na to vzpomenete, že ano, mladá slečno?“

Nečekal na její odpověď. Se strnulou poklonou vyšel z pokoje 
a vzhůru po schodech. Zaznělo zadunění zapadajícího padáku a ne-
zbytný hřmot přivaleného sudu, plného cementu.

Oberzohn měl před sebou práci – těžkou práci pro starého 
muže, jenž těžce oddychoval, když vystupoval na schody. A ač naň 
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v hovorně čekali čtyři z jeho nejlepších a nejzoufaleji odhodlaných 
mužů, pijíce jeho whisku a plníce malý pokoj čpavým dýmem svých 
doutníků – přece se raději pustil sám do práce, kterou již byl zapo-
čal hned se soumrakem, nepožádav je za pomoc a bez jejich vědomí.

Na pokraji hluboké propadliny na jeho pozemku, kde rostl divoký 
svlačec mezi rezovitými plechy odhozených plechových sudů 
a krabic, byla část, kde se země snadno poddávala rýči. Když bylo 
skladiště stavěno, byla tato prohlubeň mnohem větší, ale stavitel ji 
napolo vyplnil hlínou vykopanou ze základů a sklepení skladiště.

Doktor Oberzohn se chopil rýče, jejž byl nechal ve skladišti, a jda 
skrze miskovitou prohlubeň, přišel na místo, kde již byl vykopán 
úzký příkop. Svléknuv svůj jemný kabát a vestu, rozepjal kravatu 
a límec a položil je pečlivě na složený kabát a pokračoval ve své 
práci, ustávaje chvílemi jen, aby si otřel zpocené čelo.

Bylo mu pracovat potmě, ale to mu příliš nevadilo, neboť mohl 
snadno nahmatat kraje jámy. V hodině byla jáma hluboká po jeho 
bradu a sehnuv se, aby očistil dno od uvolněné hlíny, vylezl ven 
s větší obtíží, nežli si představoval. Teprve při třetím pokusu se mu 
podařilo dostat se nahoru bez dechu a na pokraji své sebevlády.

Oblékl se znovu, a svítě si elektrickou svítilničkou, prohlížel 
jámu, kterou udělal, a pobrukoval si spokojeně.

Byl velmi jemně citlivým pro jisté změny ovzduší a nepotřeboval 
zpráv, aby postřehl změnu, která se udála s jeho podřízenými. Za 
jejich poslední porady byl Gurther méně úzkostlivě pozorlivým, 
dokonce i kouřil v jeho přítomnosti bez dovolení – snad v zamyš-
lené bezmyšlenkovosti –, ale přestupek byl tady. A dr. Oberzohn, již 
již na tom, aby ho udeřil v tvář za jeho drzost, slyšel ve svém nitru 
varovný hlas, jenž jej přiměl, aby nechal ruku klidně sklesnout po 
bok. Čí to byl pohled, jejž uzřel v Gurtherově oku? Ten muž byl 
už mimo čáru, kde ho mohl kárat po starém junkerském způsobu. 
Neboť ač Dr. Oberzohn nenáviděl všechno teutonské, měl přece jen 
trochu staré plíživé úcty k vojenské kastě tohoto národa.
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Nechal rýč vězet v hromadě vyházené země – bude ho opět po-
třebovat, a to brzy. Leda by měl Gurther nový nezdar. Ale tentokráte 
byl doktor jaksi jist, že všechno půjde docela hladce. Pan Monty 
Newton neměl dosud nijakého podezření, a tudíž se nebude mít na 
pozoru. Jeho rychlé přijetí divadelních lístků mluvilo jasně o stavu 
jeho mysli v tomto směru.

Čtyři muži v jeho pokoji vstali uctivě, když vstoupil. Ve vzduchu 
bylo plno kouře a Lew Cuccini se zhruba omluvil. Byl toho jitra 
propuštěn z policie, neboť Meadows shledával příliš obtížným 
složit obžalobu, která by neprozrazovala celou činnost policie a úlo-
hu, kterou muži hráli v únosu Mirabelly Leicesterové. Cuccini byl 
patrně činil svým vlastním podivným způsobem a svou podivnou 
řečí výčitky svým třem soudruhům pro jejich zbabělost, neboť 
se mezi nimi zdála vládnout jistá napjatost, když se doktor vrátil. 
Ale, jak se později ukázalo, zdánlivý rozkol byl klamný – byl snad 
opravdu předveden uměle pro lepší blaho jejich pána.

„Řekl jsem zrovna těmhle panáčkům –,“ počal Cuccini.
„Oh, zavři hubu, Cuccini,“ bručel jeden z jeho přátel. „Kdyby byl 

ten blázen neřval tvoje jméno, byli bychom nešli! – Nikdo z nás. 
Ale on by byl vzbudil i mrtvé. A naše rozkazy zněly jasně, abychom 
ustoupili při první vážné známce poplachu. – To je správné, dok-
tore, či ne?“

„Dojista, je to správné,“ řekl doktor vlídně. „Nedej se nikdy chy-
tit – to je velmi zdravé heslo. Cuccini byl chycen.“

„A dal bych rok života, abych se opět sešel s tím Dagem,“ zabručel 
Cuccini mezi zuby.

Byl roztomile nelogickým, neboť sám spadal do téže lidské ka-
tegorie, narodiv se v Miláně, a měv své první vychování v italské 
čtvrti v Hartfordu v Connecticutu v Americe.

„A byl by mne málem mučil – chtěl mi vstrčit mezi prsty zapálené 
voskové zápalky –“
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„A tys to raději vyklopil,“ obviňoval ho prudce jeden ze tří. „A pak 
mluvíš o tom, že jsme utekli!“

„Ticho!“ zahřměl doktor. „Toto se nesluší! Já jsem odpustil vše – 
a to musí stačit vám všem. Nechci slyšet už ani slova.“

„Kde je Gurther?“ zeptal se Cuccini.
„Odešel pryč. Dnes v noci odjíždí do Ameriky. Snad se vrátí – 

kdož ví? Ale má ten úmysl.“
„Dělat hady?“ ptal se kdosi a zazněl lehký smích.
„Povězte, doktore, jak provádíte ten kousek?“ Cuccini se naklo-

nil kupředu s doutníkem mezi prsty, velmi zaujat. „Neviděl jsem 
žádné hady dole v Rath Hallu, a přece byl ten Yankee kousnut – 
Washington.“

„Zemře,“ řekl doktor spokojeně. Byl nesmyslně řevnivým na 
účinnost své metody.

„Včera byl aspoň docela živ. Stopovali jsme ho až do nádraží.“
„Pak tedy nebyl uštknut. Ne – to je úplně nemožno. Když had 

uštkne –,“ Oberzohn zdvihl dlaně a hleděl zbožně k nebi. „Potom 
už není nic. Ne, ne, můj příteli, vy jste se mýlil.“

„Povídám vám, že se dokonce nikterak nemýlím,“ odvětil Cuccini 
umíněně. „Byl jsem v pokoji, povídám vám, krátce potom, když ho 
přivedli, a slyšel jsem jednoho z čmuchalů, jak říkal, že jeho tvář 
byla od něčeho vlhká.“

„Tak!“ řekl doktor tupě. „To je velmi zlé.“
„Ale jak to provádíte, doktore? Střílíte to, či jak?“
„Mluvme raději o čekajícím nás bohatství a blaženosti,“ řekl dok-

tor. „Dnešní noc je nocí velké radosti pro mne. A já vám zazpívám 
písničku.“

A pak k velkému údivu shromážděných mužů a k jejich ještě 
větší útrapě, opravdu zpíval. Zpíval tenkým, skřípavým starým hla-
sem; zpíval příběh o mladém venkovanu, jenž byl oklamán v lásce 
a vrhl se z vysoké skály do bouřícího vodopádu. Byla to zdlouhavá 
píseň, hrozně sentimentální, a jeho hlas měl v sobě hrozně málo 
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hudebnosti – a jeho sluch táké. Jeho tlupě se zdálo, že nikdy nebyla 
jejich srdnatost vystavena tak kruté zkoušce, jako teď, když po-
třebovali všech svých nervů, aby uchovali spokojené tváře, dokud 
neskončil.

„Vy jste skutečným umělcem, doktore,“ řekl licoměrný Cuccini 
a opravdu se mu podařilo vpravit do hlasu trochu závistivého 
přízvuku.

„Za svých studentských let jsem býval velkým zpěvákem,“ řekl 
doktor skromně.

Nad krbem byly veliké staré hodiny s ciferníkem tak otřelým, 
že zbývalo jen několik číslic. Jejich hlasný tikot míval na dokto-
ra úklidňující účinek. Ale jejich hlavní účel a cena byla v jejich 
přesnosti. Každodenně byly opravovány podle telefonické zprávy 
z Grennwiche, a protože Oberzohnův zdar jakožto organizátora 
závisel z velké části na přesném stanovení časů, byly tyto hodiny 
jedním z jeho nejcennějších nářadí.

Doktor pohlédl teď na hodiny, a to poskytlo Cuccinimu záminku.
„My půjdeme, doktore,“ řekl. „Nepotřebujete ničeho dnes v noci 

od nás? – Já bych se hrozně rád dostal k bodnutí na toho Gonsaleze. 
Necháte mne snad doma, až k něčemu v tom směru dojde?“

Oberzohn vstal a šel ven z pokoje bez dalšího slova, neboť věděl, 
že Cucciniho povstání bylo znamením, že nejen jsou denní záleži-
tosti skončeny, ale také, že tlupa žádá svůj plat.

Každý vůdce tlupy dostavoval se jednou týdně k doktorovi se 
svým platebním výkazem a bylo zvykem doktora Oberzohna, že 
přinášel ze svého pokoje svoji ruční pokladnu a bral z ní, kolik bylo 
potřebí, aby vyplatil, čím byl četě povinován. Byla to velká bednička 
a ve výplatní dny, jako byl tento, byla až po vrch plna bankovek 
a státovek. Přinesl ji i teď, položil ji na stůl, prohlédl proužek papíru, 
jejž mu Cuccini podal, a vzav svazek bankovek sepjatých kauču-
kovou páskou, navlhčil ukazovák a palec.

„Nemusíte to počítat,“ řekl Cuccini. „My si to vezmeme všechno.“
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Doktor se obrátil a viděl, že Cuccini drží v ruce nedbale pistoli.
„Faktum je,“ řekl Cuccini chladně, „že jsme zahlédli rudé světlo, 

a jestliže nevyklouzneme teď, pokud je cesta volná, nebude za chví-
li místa na tomto malém ostrově, kde bychom se mohli pohodlně 
posadit, a tak hádám, že půjdeme za Gurtherem.“

Doktor hodil okem po pistoli a pak se opět dal do svého počítání, 
jako by se vůbec nebylo nic přihodilo.

„Dvacet, třicet, čtyřicet, padesát…“
„Nechte toho!“ řekl Cuccini hrubě. „Povídám vám, že to nemusíte 

počítat.“
„Můj příteli, já budu radši, zvím-li, co mám ztratit. Je to velmi 

odpustitelná zvědavost – či ne?“
Zdvihl ruku ke stěně, kde viselo kus šňůry, a zatáhl za ni trochu – 

aniž by odvrátil očí od bankovek.
„Co to děláte? Ruce vzhůru!“ zasyčel Cuccini.
„Střelte – střelte si jen!“ Oberzohn hodil na stůl svazeček ban-

kovek. „Tuhle je váš plat.“ Přirazil víko krabice. „A teď si jděte – 
jestliže můžete jít. Zkuste to! – Slyšíte je?“ Zdvihl ruku a napjaté 
uši mužů postřehly lehký šelestivý zvuk zvenčí z chodby, jako by 
někdo vlékl kus pergamentového papíru po zemi. „Slyšíte je? Jděte 
si, můžete-li!“ opakoval doktor s údivným klidem.

„Hadi!“ vydechl Cuccini, zblednuv příšerně, a ruka držící pistoli 
se třásla.

„Postřílejte je, můj příteli,“ poškleboval se mu Oberzohn. 
„Uvidíte-li je, postřílejte je. – Ale vy jich neuvidíte, můj statečný 
muži. Budou – kde? Žádné oko je neuvidí přicházet ani odcházet. 
Snad jsou svinuti za obrazem, snad čekají pod prahem nebo vedle 
dveří, až se otevřou a pak…!“

Cuccini navlhčil vyschlé rty.
„Zavolejte je pryč, doktore!“ řekl chvěle.
„Vaši pistoli – na stůl!“
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Šelestivý zvuk bylo slyšet neustále. Cuccini okamžik váhal – pak 
poslechl a chopil chvatně bankovky.

Ostatní tři muži byli schouleni dohromady u krbu, obraz nej-
hroznějšího strachu.

„Neotvírejte dveří, doktore,“ řekl Cuccini, ale Oberzohn už ucho-
pil kliku a stiskl ji.

Slyšeli otevírat jiné dveře a cvakot vypínače na chodbě, jak dok-
tor rozsvítil. Pak se vrátil.

„Půjdete-li teď, nepřeji si, abych vás více viděl. Což nejsem 
člověkem, jemuž jsou všechna tajemství známa? Vy to víte velmi 
dobře!“

Cuccini hleděl od doktora na dveře.
„Chcete, abychom šli?“ ptal se zmateně.
Oberzohn pokrčil rameny.
„Jak si přejete. Mým přáním bylo, abyste zůstali se mnou dnes 

v noci – je dnes pro vás velká práce a veliký peníz pro vás všechny.“
Muži se dívali nevolně na sebe navzájem.
„Jak dlouho chcete, abychom tu zůstali?“ ptal se Cuccini.
„Jenom tuto noc – jestliže nechcete raději…“
Dnes v noci nastane krize. Oberzohn si to uvědomil, jakmile se 

naň dnešní den rozšeřil.
„Zůstaneme zde. Kde budeme spát?“
Místo odpovědi pokynul jim doktor a šel před nimi z pokoje a oni 

ho následovali do laboratoře. Ve zdi před nimi byly těžké železné 
dveře, které se otevíraly do pevného skladiště, kde uschovával 
rozmanité věci ze svých potřebností – olej a benzin pro své vozy 
a pro malý benzinový motor, ženoucí malé dynamo v laboratoři, 
což mu pro případ potřeby skýtalo osvětlovací zařízení neodvislé 
od veřejného proudu.

V místnosti byla dlouhá úzká okna, opatřená velmi silnou mříží 
a umístěná přímo pod stropem.

„Připadá mi to jako vězeňská cela,“ hučel Cuccini podezřivě.
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„Jsou závory z vnitřní strany vězeňské cely?“ ptal se Oberzohn. 
„A dá dobrý strážce klíč vězni, jako vám ho teď dávám já?“

Cuccini přijal klíč.
„All right,“ řekl nevrle. „Je tu dosti pokrývek, hoši – hádám, že 

nás chcete mít, kde nás policie nebude hledat, eh?“
„Takový je můj úmysl,“ přisvědčil doktor.
Doktor Oberzohn zavřel dveře a vrátil se do své pracovny a jeho 

velká ústa se pobaveně svírala. Zatáhl opět za šňůru a zavřel venti-
látor, jejž byl prve otevřel. Bylo tomu teprve několik dní, co našel, že 
v šachtě ventilátoru bylo trochu suchého listí, a že otevření dvířek 
je uvedlo v šustivý pohyb, velmi rušivý pro člověka pohříženého do 
hlubokého studia méně známých, a tudíž znamenitějších filozofů.
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31  
Co bylo v bedně

Doktor slyšel měkké hrčení motoru, a vyhlédnuv oknem, uzřel ztlu-
mená světla automobilu blížícího se k domu a zhasl světlo v síni. 
Čekal ve tmě síně, až se dveře limuzíny otevřely a Gurther vyskočil.

„Hlásím uctivě, že je to vykonáno, Herr Doktor!“ řekl, pokročiv 
ke dveřím, kde se doktor objevil v matném odlesku vozního světla.

Oberzohn přikývl.
„Ta ženská Newtonova – kde je ta?“
„Je uvnitř. Je vaším přáním, abych ji přinesl? Byla obtížná – dělala 

hluk, Herr Doktor, a byl jsem nucen užít jehly.“
„Přineste ji – vy!“ Štěkl na šoféra. „Pomozte svému příteli.“
Oba muži vzdvihli spolu bezvědomou Janu, ale donesli ji jen na 

domovní schody, když se doktor rozhodl, že se musí vrátit do vě-
zení. Nejprve poslali šoféra pryč. Vůz byl garážován na New Gross, 
kde bylo jedno z Oberzohnových tří londýnských skladišť a kde 
šofér také bydlil. Když odejel, donesl doktor s Gurtherem Janu do 
skladiště, obcházejíce, jak se Gurtherovi zdálo, zbytečně oklikovou 
cestou. Byla-li zbytečnou, bylo přece jistě radno jí užít, neboť nej-
bližší cesta ke skladišti vedla kolem zející díry, kterou prve doktor 
s takovou námahou vykopal.

Tentokráte se Mirabella nemohla o Oberzohnovu návratu mýlit. 
Padák byl zdvižen se silným nárazem a Mirabella naslouchala s bu-
šícím srdcem zvuku nohou sestupujících po kamenných schodech. 
Byli to dva lidé a kráčeli těžce. A Mirabella nějak věděla, že jejich 
břemenem je Jana, ještě nežli je viděla. – Jana byla ve večerní toale-
tě, s tváří bílou jako křída a s očima zavřenýma. Mirabella myslila, 
že je děvče mrtvo, když viděla, že ji kladou na postel.

„Dal jste jí příliš mnoho, Gurthere,“ řekl Oberzohn.
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Gurther? – Nepoznala ho. Bylo téměř nemožno věřit, že by toto 
měl být přesný a pěkný mladý muž, který s ní tančil na plese umělců.

„Byl jsem nucen hádat potmě, Herr Doktor,“ omlouval se Gurther.
Mluvili německy a Mirabellina znalost této řeči byla velmi slabá. 

Viděla, jak Gurther vyndává malou plochou krabičku a vytřásá z ní 
do dlaně malou hnědou pilulku. Tu rozpustil v trošce vody v trubič-
ce, kterou i s vodou vyňal rovněž z krabičky. Naplnil napolo malou 
stříkačku a vbodl jehlu do Janiny paže. A po chvilce řekl:

„Za chvilku procitne, s vaším dobrotivým dovolením, Herr Dok-
tor.“

Mirabella naň nehleděla, ale věděla, že jeho žhoucí oči byly upře-
ny na ni, že po celý ten čas mimo vteřinu, kterou hleděl na jehlu, 
vbodávanou do Janiny kůže, hleděl na ni. A bylo jí, jako by jí srdce 
sevřela studená ruka.

„To postačí, Gurthere,“ řekl doktor. Jeho hlas zněl s drsnou ost-
rostí – i on viděl a pochopil Gurtherův upřený pohled. „Nemusíte 
čekat.“

Gurther vyšel poslušně z pokoje a doktor šel za ním. Skorem 
dříve nežli byl padák opravdu zavřen, byla po Janině boku s umýva-
dlem plným vody a s ručníkem. Sotvaže se dotkla vodou její tváře, 
Jana otevřela oči a hleděla divoce na klenutý strop a pak, převalivši 
se z postele na kolena, dostala se namáhavě na nohy, zavrávorala 
a byla by padla, kdyby ji nebyla Mirabella podepřela.

„Dostali ho! Dostali mého hocha…! Zabili ho jako psa!“
„Co? – Pana – pana Newtona?“ vydechla Mirabella zhrozena.
„Zabili ho! Monty – Monty!“
A pak počala ječet a běhat pokojem jako úplný šílenec. Mirabella 

s bolícím srdcem, skorem fyzicky bolavá při tomto pohledu, chytila 
ji a snažila se ji uklidnit, ale Jana byla nepříčetna, napolo šílena. 
Zdálo se, že jed a protijed se spojily, aby jí uloupily poslední stopu 
sebevlády. A teprve když klesla vysílena, mohla ji Mirabella opět 
dovléci k loži a položit ji na ně.
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Montague Newton byl mrtev! Kdo ho zabil? Kdo byli ti „oni“? 
Mirabella vzpomněla na Gurthera a jeho podivný převlek. Bílou 
náprsenku, zmuchlanou a zmačkanou, i vous roztrhaný v zápasu, 
jejž měl se vzrušenou Janou.

V čirém zoufalství vyběhla po schodech a zkoušela padák, ale 
byl upevněn nepohnutelně. Musí odtud uniknout – uniknout v tu 
chvíli. – Jana vzdychala k ustrnutí a Mirabella seděla u ní namahájíc 
se, aby ji uklidnila. Zdálo se, že upadla do jakéhosi polovědomí; až 
na vzlyky nevydala žádného zvuku a nevyslovila srozumitelného 
slova. Půl hodiny uplynulo – nejdelší a nejhroznější půl hodiny 
v životě Mirabelly Leicesterové. A pak slyšela zvuk. Pronikl i do 
mozku pološílené Jany, neboť otevřela oči dokořán, a chopivši se 
Mirabelly, vzpřímila se s námahou.

„Přichází!“ řekla s bílými rty. „Přichází… Zabiječ přichází!“
„Pro jméno boží, nemluvte tak!“ řekla Mirabella, bez sebe stra-

chem.
Tady to bylo, v zevní síni. Kradmý, plíživý krok. Zírala na uzavřené 

dveře a napětí průtahu ji skorem vehnalo v mdlobu. A pak viděla, 
jak se železné dveře pohybují – pomalu, a nejprve se objevila ruka – 
část tváře… Gurther na ni zíral. Jeho vous zmizel i jeho paruka. Byl 
bez límce a měl přes svoji bílou košili špinavý kabát, jenž byl jeho 
všedním oblekem.

„Chci vás –,“ řekl, mluvě k Mirabelle.
Jazyk se jí lepil na patro, ale nepromluvila.
„Má hezoučká malá dámo,“ počal a tu se naň vrhla s výkřikem 

Jana.
„Vrahu! Vrahu…! Zvíře!“ ječela, bijíc divoce po jeho tváři. Se za-

klením se snažil ji odhodit, ale držela se ho jako klíště – sezvířečtělá, 
zšílelá bytost, sotva lidská.

Odhodil ji konečně stranou a zdvihl ruku, aby ochránil tvář, 
když po něm skočila znovu. A tentokráte mu podskočila pod ru-
kou a bleskem byla ze dveří venku. Slyšel rychlý běh její nohou po 
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schodech a obrátil se k pronásledování. Padák byl otevřen. Klopýtal 
a hmatal po podlaze rozbitého skladiště. Jana byla právě u vchodu – 
hmátl po ní, ale chybil se jí. Letěla jako srna, ale byl za ní, hbitější 
nežli ona. A náhle se jeho ruka sevřela kolem jejího hrdla.

„Bude lépe, odejdete-li vůbec, milá přítelkyně,“ řekl a sevřel 
prsty pevněji.

Svíjela se, aby mu unikla, a byl nucen přešlápnout. Zazněl skří-
pavý cvakot – něco ho chytilo za lýtko, a strašlivá bolest rány jej 
téměř omráčila. Uvolnil stisk ruky na jejím hrdle, ale držel ji pevně 
za paži. A vší svou silou ji hodil ke zdi, kde sklesla na zemi. Sehnul 
se a roztáhl kruté čelisti ocelové pasti, do níž byl šlápl, a vytáhl 
nohu. Krvácel, jeho kalhota byla roztržena na pruhy. Šel a zdvihl 
děvče a hodil si ji přes rameno, jako by to byl pytel, a vracel se 
s ní do skladiště a dolů po schodech a hodil ji na postel s takovou 
prudkostí, že se pérové vzpruhy zlomily. Na omráčenou ženu to 
mělo podivný účinek, ale Gurther toho neviděl, neboť se byl již 
obrátil k Mirabelle.

„Má malá dámo! Chci vás!“ vydechl.
Krev mu stékala po raněném lýtku, ale on necítil již žádné bolesti. 

Necítil ničeho nežli divé touhy ubližovat těm, kdo ho štvali. Nežádal 
si nic nežli uskutečnění krutých, strašlivých snů.

Stála strnulá, ohromená, neschopna pohybu. A pak jeho ruka 
sáhla pod její bradu a zdvihla její tvář. Viděla jasné, lačné oči hltající 
ji, viděla tenké rty blížící se těsněji a těsněji k její tváři – a nemohla 
se hnout. Ztratila všechny dojmy – a mohla jenom zírat do očí toho-
to lidského hada, hypnotizována hrůzou okamžiku.

A pak se naň vrhla zuřící furie. Štíhlé prsty rvaly jeho tvář, sko-
rem jej oslepujíce. Obrátil se se zařváním vzteku, ale bledolící Jana 
uskočila k plotně a uchopila krátkou železnou tyč, jež sloužila za 
pohrabáč ke shrabování hořícího uhlí. Udeřila po něm a chybila ho. 
Uhnul kolem ní a ona mrštila železem po něm – uhnul opět a železo 
ho minulo. Dopadlo na zelenou bedničku u plotny a zazněl zvuk 
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rozbitého skla. Nevšiml si toho, soustředěn jenom na zuřící dívku, 
a Mirabella zavřela oči a slyšela jen tupý zvuk úderu, když ji zasáhl.

Když opět pohlédla, ležela Jana na loži a on jí uvazoval ruku ke 
mříži postele řemenem, jejž odepjal od pasu. A tu uzřela Mirabella 
cosi, co rozvázalo její spoutaný jazyk. Slyšel její výkřik a ohlédl se po ní 
s úšklebkem… viděl, kam hledí její široce otevřené oči a pohlédl také.

Cosi sjíždělo z rozbité zelené skřínky! Černá, rýčovitě utvářená 
hlava s lesklýma, tvrdýma očima, jež jako by obhlížely scénu zlo-
myslným pohledem. A pak, palec za palcem, tlustá, lesklá věc, jako 
kaučukový provaz, svíjela se pomalu dolů na zemi, stočila se kolem 
sebe a zdvihla plochou hlavu.

„Oh, bože! Pohlédněte!“
Obrátil se při tomto výkřiku a jeho nehybný úšklebek vrátil se 

mu do tváře a on řekl cosi hrdelním hlasem. Had ležel nehybně, 
upíraje svůj tvrdý pohled nejprve na dívku a pak na muže.

Gurtherovo překvapení bylo tragické. Bylo to, jako by se náhle 
ocitl vůči nějakému zjevení z jiného světa. A pak se jeho ruka smek-
la k jeho zadní kapse – trhla sebou a zableskl plamen a zatřeskl 
ohlušující výbuch, jenž Mirabellu téměř ohromil. – Pistole vypadla 
z jeho ruky a padla s třeskem na zemi – a dívka viděla, jak natáhl 
strnule paži a z rukávu mu vyčníval černý provaz, ovíjející se mu 
kolem ruky. Vnikl mu do rukávu! Látka u jeho lokte sebou házela 
sem a tam jak sebou had v rukávu házel.

Gurther stál toporně vzpřímen, šklebě se, s paží dosud odtaženou, 
ustrnulé oči upřeny na svíjející se závit kolem svého zápěstí. A pak jeho 
druhá ruka se pomalu hnula, uchopila hadův ocas a táhla jej divoce 
ven. Had se obrátil s hněvivým sykotem a pokusil se kousnout po držící 
jej ruce. Ale zdvihnuv ruku, muž se rozmáchl a praštil hadovou hlavou 
vší silou o zemi. A pak odhodil svíjejícího se hada k plotně do popele.

„Gott im Himmel,“ šeptal Gurther a jeho volna ruka sáhla 
k uštknuté paži a ohmatávala ji opatrně. „Je mrtev, milostivá slečno. 
Snad je tam ještě nějaký!“
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Šel, vrávoraje při chůzi, k zelené bedničce, a vstrčil ruku bez váhání 
dovnitř. Byl tu ještě jeden a větší had, probuzený ze spánku a rozhně-
vaný. Chňapl dvakráte po mužově ruce, ale Gurther se zasmál – hr-
delním smíchem skutečné radosti. Neboť byl již vlastně mrtvým mu-
žem a věděl to dobře. A přišlo mu, v posledním okamžiku jeho vědomí, 
když hrozná brána soudu se mu otevřela dokořán, aby odešel k svému 
Stvořiteli aspoň s tímto jediným čistým místem v kalu svého žití.

„Jdi, maličký!“ řekl šklebě se na plochou hadovu hlavu. „Nemáš 
pro mne už jedu! Ta hra je dohrána!“

Vložil svíjející se hlavu pod podešev a Mirabella zavřela oči 
a zakryla si uši. Když se podívala, stál muž u dveří, drže se veřejí 
a klouzaje níže v křečovité námaze, aby se udržel zpříma.

Ušklíbl se na ni znovu – tento muž vraždy, jenž zabil naposledy.
„Promiňte, milostivá dámo,“ řekl těžce a sklesl na kolena, s hlavou 

proti dveřím a s tělem, jež se pomalu klátilo ze strany na stranu 
a konečně se svalilo na zemi.

Slyšela Oberzohnův drsný hlas od schodů. Volal Gurthera – a teď 
se objevil ve dveřích a v jeho ruce byla pistole.

„Tak!“ řekl, hledě dolů na umírajícího muže.
A pak viděl hada a jeho tvář se svraštila a zaškubala. Pohlédl 

na Mirabellu a na děvče na posteli, šel k Janě a prohlížel ji, ale ne-
pokusil se rozvázat řemen, jimž byla přivázána. Pokusila se o to 
Mirabella, omývala odřenou dívčinu tvář a uvolnila jí šat.

A náhle pocítila na rameni jeho ruku.
„Pojďte!“ řekl Oberzohn.
„Zůstanu tady s Janou, dokud –“
„Půjdete ihned, anebo vás dám mým hezkým malým přátelům,“ 

Oberzohn ukázal na oba hady, kteří se posud křečovitě svíjeli na zemi.
Bylo jí překročit Gurthera, ale to se zdálo snazším nežli jít kolem 

těchto svíjejících se, leskle černých provazů. A ruku drženou v ruce 
jeho klopýtala po temných schodech a konečně ven, do čistého, 
vonného vzduchu noci.



– 279 –

Oberzohn byl oblečen na cestu. Všimla si toho, když přišel. Těžká 
soukenná čapka kryla jeho podivně utvářenou lebku a vypadal 
méně odporně, když bylo tolik z jeho čela ukryto. A ač byla noc 
teplá, měl na sobě svrchník.

Procházeli mezi ohradní zdí a skladištěm, když stanul a položil 
jí ruku před ústa. Slyšel hlasy, tiché hlasy na druhé straně zdi a pak 
jakési škrábání. Aniž by odtáhl ruky od její tváře, napolo ji odvlekl, 
napolo odstrkal, až byli za skladištěm.

Myslila, že jdou do domu, jenž se tyčil ze tmy neosvětlen, ale 
místo toho ji vedl přímo podle zdi – a pak uviděla temnou hmotu 
lodi.

„Stůjte – a nemluvte!“ řekl a počal točit rezovitým kolem na bře-
hu hráze. Se skřípotem vodní vrata se otevřela.

Co chtěl činit? Nikde tu nebylo člunu – jenom tato stará, rozpa-
dající se nákladní loď. Ale měla to zvědět brzy.

„Pojďte!“ řekl.
Byla teď na palubě lodi a šla s ním k přídi, obrácené k vodním 

vratům a k průplavu za nimi.
Slyšela, jak heká a oddychuje, jak namáhavě táhl za provaz, jejž 

zdvihl, a pak, hledíc dolů, viděla, jak se předek lodi otevřel podobně, 
jako se prve otevřela křídla vodních vrat. Projevuje pozoruhodnou 
hybnost, spustil se Oberzohn přes okraj – zdálo se, že stojí na něčem 
pevném, neboť jí opět poručil, aby ho následovala.

„Nepůjdu,“ řekla bez dechu, a obrátivši byla by prchla; ale jeho 
ruka ji chytila za šat a přitáhla ji zpět.

„Utopím vás zde na místě, ženská,“ řekl a věděla, že by svoji 
hrozbu jistě provedl.

S chvěním se spustila přes okraj zbylé paluby, až se její noha 
dotkla čehosi tvrdého, ale poddajného. Oberzohn se opřel o lodici 
a tlačil celou svojí silou a plošina pod jejíma nohama rostla. Nejprve 
ostrá příď a pak polokrytý trup nejrychlejšího motorového člunu, 
jejž mohly Oberzohnovy peníze koupit anebo loďařova vynalé-
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zavost sestrojit, objevily se, vystupujíce z nitra rozbité nákladní 
lodi. Stará loď byla vpravdě přístavem pro člun a tento prostředek 
k úniku byl stále pohotově po jeho ruce. Z tohoto důvodu žil na 
místě zdánlivě nepřístupném.

Muži, kteří byli na břehu průplavu, byli pryč. – Lodní šroub otá-
čel se zvolna a člun sunul se po temné vodě; po chvíli proplul pod 
mostem, po němž jezdily vozy, a mířil k Deptfordu a k vlastní řece.

Doktor Oberzohn svlékl svrchník a položil jej pečlivě dovnitř 
postranní bedny v otevřené kabině – pečlivě, protože všechny jeho 
kapsy byly těsně nadity penězi.

Pro Mirabellu Leicesterovou, skrčenou v temnotě krytého 
prostoru, čas, jenž uplynul, neměl míry. Jednou na ně zavolal ze 
břehu autoritativní hlas. Byl to policista. Viděla jej nazpět, když jej 
člun minul – světlo pouliční plynové svítilny zablesklo se na jeho 
kovových knoflících. Ale rychle zmizel v dáli.

Deptford byl nedaleko, když se ocitli u překážky, kterou ani vy-
nalézavost, ani peníze nemohly odstranit. Roztrhaný noční tulák 
hleděl zvědavě na motorový člun.

„Tady nemůžete skrz, velmožný pane,“ řekl prostě. „Vrata se 
neotevžou, až s přílivem!“

„Kdy nadejde příliv?“ ptal se Oberzohn bez dechu.
„Zítra ráno po šesté hodině,“ odpověděl hlas.
Na hodnou chvíli byl nenadálou zprávou zmámen v úplnou ne-

činnost. Pak obrátil stroj zpět a počal se zatáčet v kruhu.
„Je pro nás jen jedno útočiště, mladá dámo,“ řekl. „Brzy tam 

budeme. Ale teď vám něco povím. Já si velmi přeji zůstat na živu. 
Přejete si to také?“

Neodpověděla.
„Vykřiknete-li, uděláte-li hluk, zabiju vás – to je vše,“ řekl. A sama 

prostota jeho slov, nedostatek všeho důrazu za touto smrtelnou 
vážností řekly jí, že by neomylně splnil své slovo.
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32  
Prohlídka

„Pozor na pasti,“ řekl Gonsalez.
Bílý kužel světla jeho lampy objevil ošklivý přístroj. Udeřil doň 

holí a pasť se s třeskem zavřela.
„Zde je jiná již sklaplá,“ řekl po několika krocích a sehnuv se 

prohlížel její zuby. „A co více, jedna, která chytila svou kořist. Je na 
ní krev.“

Manfred a Digby prohlíželi opatrně půdu. Pak slyšel Manfred, jak 
Leon vtáhl rychle dech, a sehnuv se opět, zdvihl kus sukna.

„Muž,“ řekl a jeho očitá úleva prozradila, čeho se bál. „Kdosi ve 
večerním šatě, a to docela nedávno,“ dodal hledě si na prst. „Krev 
je dosud vlhká.“

Digby jim ukázal ventilátorovou mříž, skrze niž prve vycházel 
pach kadidla, a když se Leon k ní sehnul, byla tu jeho slabá vůně 
dosud.

„Zkusíme nejdříve skladiště. Jestliže se nám nic neukáže, požá-
dáme doktora Oberzohna za vedení. A nebude-li naladěn ochotně, 
přemluvím ho.“ A ve světle eletrické lampičky, slabě odraženém 
zdí, viděl Manfred opět toho tvrdého Leona, jejž viděl v tolika roz-
hodných chvílích. „Tentokráte nebudu slibovat; moje hrozby budou 
nekonečně mírnější nežli můj výkon.“

Přišli k temnému vchodu do skladiště a Manfred vrhl světlo své 
lampy dovnitř.

„Budete zde muset jíti opatrně,“ varoval.
Kráčeli pomalu, neboť nevěděli, že mezi trčícími konci a kusy 

rozbitého železa a trosek vede vyklizená cesta. Leon chvílemi 
stanul, aby dupl do země – vydávala dutý zvuk.



– 282 –

Prohlídka byla dlouhá a trapně zdlouhavá. Trvalo čtvrt hodiny, 
nežli Leonova lampa ozářila zdviženou padací desku a zející otvor 
vstupu do podzemí. Leon sestoupil první, a když došel dolů, uzřel 
v záři světla proudícího z pokoje temný obrys muže, jak se zdálo 
skrčeného ve dveřích. Leon naň namířil pistoli.

„Ruce vzhůru!“ vyzval ho.
Postava se nepohnula a Manfred, kryt Leonem, šel k ní. Tvář 

byla ve stínu, ale Manfred na ni spustil svoje vlastní světlo a poznal 
strnulý úsměv mrtvého muže.

„Gurther!“
Tak tedy zemřel v posledním pokusu vyplazit se pro pomoc.
„Had!“ řekl Manfred krátce. „Na jeho tváři není známek, pokud 

mohu vidět.“
„Všiml jste si jeho zápěstí, Georgi?“
A pak, svítě si za mrtvou postavu, uzřel Leon dívku ležící na 

posteli a poznal Janin večerní šat, nežli ještě uzřel její tvář. V polou 
cesty po pokoji sklouzl po něčem a pudem uhodl, že to byl had. 
Uskočil s pistolí připravenou.

„Dobrotivé nebe! Podívejte se na tohle!“
Hleděl na oba zabité plazy.
„Mrtvi!“ řekl. „To vysvětluje Gurthera.“
Chvatně uvolnil Janinu uvázanou ruku a zdvihl jí hlavu a pak 

přitiskl ucho k chabě bijícímu srdci. Umyvadlo a mokrá houba vy-
právěly svoji povídku. – Ale kde byla Mirabella?

Byl tu jiný pokoj a řada velkých komor, ale dívka nebyla v žádném 
z těchto prostorů, jež prohlédl.

„Odešla, ovšem,“ řekl pokojně Manfred. „Jinak by padací dveře 
nebyly zůstaly otevřeny. Bude lépe, dostaneme-li toto ubohé děvče 
odtud a prohlédneme území důkladně. Digby, jděte –“

Zarazil se.
Je-li Oberzohn v domě, nesmějí se odvážit, aby ho poplašili.
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Ale dívka potřebovala naléhavě pomoci. Manfred ji zdvihl a do-
nesl ji ven na vzduch a za vedení Leonova po cestě, na níž by byl 
Leon málem zlámal vaz, přišli až na několik metrů k domu.

„Myslím, že jáma, do které bych byl málem vlétl, byla vykopána 
za určitým úmyslem. A nebyl bych nijak překvapen, kdybychom 
shledali, že byla určena zvěčnělému panu Gurtherovi za trvalý po-
byt. – Mám ji převzít?“

„Ne, ne,“ řekl Manfred, „jděte na cestu. Poiccart by tam teď už 
měl být s vozem.“

„Poiccart se lépe vyzná v pěstění cibulí nežli v řízení automobi-
lů –“ Leonův žert byl pronesen z mechanického zvyku – neboť jeho 
mysl i srdce byly u Mirabelly Leicesterové.

Bylo jim obejít kolem pevného plotu z měděných drátů, jenž 
obklopoval dům, až se konečně dostali na Katovu cestu, právě když 
svítilny spatze se objevily za rohem.

„Dovezu ji do nemocnice a vejdu ve styk s policií,“ řekl Manfred. 
„Myslím, že tu poblíž není telefon?“

„Budu nejspíše telefonovat z domu,“ řekl Leon vážně.
Z místa, kde stál, nemohl říci, zdali byly dveře domu zavřeny, či 

otevřeny. Nade dveřmi nebylo okénka, a tak bylo nemožno říci, zdali 
je v chodbě světlo, či tma. Dům byl pohřížen v úplné tmě.

Leon byl tak sklíčen, že ani nedal pokynů Poiccartovi, jenž byl 
velmi rád, že se zbavil povinnosti, kterou mu prve vnutili, a ochotně 
předal řízení vozu Manfredovi.

Zdvihli Janu dovnitř vozu, a vrátivše se na Oberzohnův pozemek, 
šli opatrně zpět po špatné jeho cestě – Leon nečekal, až vůz odjede, 
ale obrátil se k domu.

Všude bylo tma. Otevřel vrátka v drátěném plotu a stoupal mlčky 
po domovních schodech. Nebyl ještě nahoře, když viděl, že byly 
dveře otevřeny dokořán. Byla to snad pasť? – Jeho svítilna mu 
ukázala vypínač. Otevřel světlo, a zavřev za sebou dveře, natáhl 
hlavu v napjatém poslouchání.
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První místnost po pravici byl Oberzohnův pokoj. Dveře byly 
rovněž pootevřeny, ale uvnitř svítila světla. Otevřel je úplně špičkou 
boty – ale místnost byla prázdna.

Dvoje nejbližší dveře v přízemí, které zkusil, byly zamčeny. Šel 
opatrně dolů do kuchyně a prohlédl vše. Místnosti byly neobydleny. 
Věděl, že jsou v domě dvě služky, ale o jediné věci nevěděl – ale ob-
jevil ji až za své prohlídky –, že Oberzohn vůbec neměl ložnice. Jeden 
z obou pokojů v patře byl patrně obydlím služek. Dveře byly otevřeny, 
pokoj byl prázdný a trochu rozházen. Hrubá noční košile byla patrně 
chvatně shozena a zanechána ležet na posteli – Oberzohn vypověděl 
své služebnictvo a poslal z domu nakvap – proč?

Na kraji dřevěného umývacího stolu byla napolo vykouřená ciga-
reta. Popel z ní byl na podlaze. Ve skříni s mnohými zásuvkami byly 
všechny otevřeny a prázdny, až na jednu, plnou starých ústřižků 
různých látek. Pravděpodobně buď kuchařka, nebo služka kouřily. 
Pod polštářem postele nalezl balíček cigaret na potvrzenou tohoto 
názoru a Leon usoudil, že odešly na lože pohodlně, nemajíce potu-
chy, že budou vyhnány v noci.

Zvěděl později, že Oberzohn propustil své služky s desetiminu-
tovou výpovědí, zaplativ jim šestiměsíční služné jako náhradu za 
toto příkoří.

Pfeifferův pokoj byl zamčen. Ale Leon, přesvědčen již, že je dům 
prázdný, zlomil slabou závorku a prohlédl pokoj – ale nenalezl ni-
čeho. Gurtherův pokoj byl v nepopsatelném nepořádku. Gurther se 
patrně velmi nakvap převlékl. Jeho pudřenky a krabice s masťmi 
a líčidly, jeho falešné vousy a vlásenky, prameny krepového vou-
su a lahvičky s lepidly a s éterovou směsí pokrývaly velký stůl. – 
Vzpomněl si s bodnutím svědomí, že slíbil telefonovat policii, ale 
když se o to pokusil, shledal, že byla linka přerušena. Bylo to po-
divné, ale později shledal, že dnes pozdě večer rozhodl se Meadows, 
že odřízne Oberzohnův dům od veškerého telefonického spojení, 
a dal příslušné rozkazy.
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Byl to podivně postavený dům a Leon si nikdy neuvědomil jeho 
pozoruhodný ráz, až teď, kdy ho prohlížel zblízka. Zdi byly nesmírně 
tlusty – to se mu ukázalo, když otevřel okno v pokoji služek, aby se 
podíval, je-li Digby v dohledu. Schody byly masivní, okenice kryjící 
okna v Oberzohnově pracovně byly pokryty ocelí. Rozhodl se, že 
nežli se dostaví policie, provede prohlídku obou zamčených pokojů. 
Neměl obtíží s odmykáním prvního z nich. Byla to veliká místnost 
na úrovni okolní půdy a šlo se do ní dolů po šesti schodech. Hrubý 
pultový stůl táhl se okolo tří stran holé místnoti, mimo místo, kde 
byl přerušen vchodem do další místnosti. Dveře byly z oceli a za-
mčeny.

Místnost byla zaprášena, ale nikoli nečistá. Vše bylo tu v pořádku. 
Rozmanité přístroje byly odděleny volnými místy. V jednom koutě 
byl plynový stroj a dynamo pokryté prachem. – Nebylo tu nic, co by 
poskytlo informaci. Stroj, jenž ho nejvíce zajímal, byl onen, o němž 
věděl vše, jenom že neuhodl grafitových odlévacích formiček. 
Obsah malé modré lahvičky, těsně ucpané a zdánlivě plné špinavých 
a zbarvených smotků, bavlny, probudil jeho zájem. Rozhlédnuv se 
naposledy po laboratoři, vyšel a zkoušel druhé ze zamčených dveří.

Tento pokoj však byl dobře chráněn, jak pevností dveří, tak 
složitostí zámků. Leon zkusil všechny své klíče a pak použil svého 
posledního prostředku. V zadní kapse měl malou koženou brašnu 
s třemi kusy oceli, jež bylo lze sešroubovat dohromady a jež končily 
lesklým drápem. Tluka do konce přístroje pěstí, vsunul dráp mezi 
dveře a veřej a za méně nežli za minutu byl zámek vylomen a Leon 
se ocitl v nejpodivnější společnosti, kterou kdy viděl.

Hořely tu čtyři elektrické radiátory. Vzduch byl horký a těžký 
a jeho čpavost mu vnikla do hrdla, jako kdysi vnikla do hrdla dánské 
služky. – Leon rozsvítil všechna světla – a bylo jich zde mnoho – 
a počal se svojí prohlídkou.

Byly tu dvě řady polic a na každé z nich byla řada bedniček, 
z nichž některé byly ovinuty flanelem, jiné však byly otevřeny 
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pohledu. Všechny měly skleněná čela, všechny měly ocelové vršky 
s drobnými vzdušnými otvory. A ve všech byli svinuti hadi – jeden 
či dva, v peleších z vlny či sena, podle své potřeby. Byli tu brejlovci – 
kobry všech odrůd – písečné zmije, chřestýši, napohled mrtví, ale 
patrně jen spící. Byl tu jihoamerický fer-de-lance – kopinatec, tento 
nejméně příjemný zástupce svého rodu. Byli tu malí hadi koráloví 
a v dlouhé bedně celé hnízdo podivných malých zvířat, jež vypadala 
jako žlutí raci, ale o nichž věděl, že to jsou štíři.

Zdvihal flanelovou pokrývku jedné ze skřínek, když sebou trhl.
„Nehýbejte se, milý příteli! Myslím, že vám mohu slíbit mnohem 

důvěrnější sblížení a seznámení s naší malou rodinou!“
Leon se pomalu obrátil, s pažema roztaženýma. Smrt byla za 

ním, nelítostná, neváhavá. Sklonit ruku ke kapse bylo by znamenalo 
konec – měl ten zvláštní pud, jenž vyciťuje upřímnost, a když mu 
dr. Oberzohn dával své pokyny, nepochyboval nikterak, že jsou jeho 
hrozby opřeny o vůli provést je.

Zde stál Oberzohn – a trochu za ním s bílou tváří a vyděšenýma 
očima – Mirabella Leicesterová!

Digby – kde byl Digby? Nechal jej venku před domem.
Doktor prohlížel rozlámané dveře a bručel rozmrzele.
„Bojím se, že můj plán nebude k ničemu – chtěl jsem vás zavřít do 

tohoto pokoje a rozbít všechna tato skla, tak abyste se mohl lépe se-
známit s ‚tichým národem‘. To tedy nemůže být. Místo toho – marš!“

Co zamýšlel? Leon vyšel na pohled klidně ven, ale Oberzohn 
zachoval svou vzdálenost s očima upřenýma na Leonovy citlivé 
ruce, které se dovedly hýbat tak hrozně rychle a vytrhnout a vypálit 
pistoli v jediném pohybu a s neomylnou jistotou.

„Stůj!“
Leon stanul, čele otevřeným domovním dveřím a schodům.
„Vy si vzpomenete na mého zvěčnělého bratra, seňore Gon-

saleze, a na velkou ztrátu, kterou svět utrpěl, když byl tak hanebně 
zavražděn?“
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Leon stál bez zachvění. Teď ten muž střelí – co chvíli může koule 
vyletět s třeskem na svoji osudnou cestu. Byl to divný způsob za-
končit život plný činů. Věděl, že to nadchází, a měl jenom jedinou 
lítost: že toto už tak otřesené děvče má být svědkem tak surového 
děje. Chtělo se mu říci jí sbohem, ale bál se polekat ji.

„Pamatujete se na mého zvěčnělého bratra?“ Oberzohnův hlas 
přeskakoval zuřivostí. – Před Leonem světlo dopadlo na lidskou 
tvář.

„Digby! – Stůjte, kde jste!“ vykřikl Leon.
Zvuk výstřelu ho přiměl ke skoku. Viděl zdivo před sebou nade 

dveřmi rozletět se v třísky, slyšel malý zápas a obrátil se s pitolí 
v ruce. Oberzohn byl strhl dívku před sebe, takže mu skýtala úplnou 
ochranu. A držel pistoli pod jejím ramenem.

„Běžte!“ vykřikla.
Váhal okamžik. Opět pistole vybuchla a kule se odrazila od ocelo-

vých dveří. Leon nemohl střelit. Oberzohn se skrčil tak, že jenom 
umělecky hozený výstřel mohl ho zasáhnout, aniž by poranil dívku 
před ním. A pak, když doktor odtrhl její ruku, svírající jeho zápěstí, 
skočil Leon ven ze schodů a do tmy dole. Okamžik poté byly dveře 
zavřeny s třeskem. Slyšel zastrkovat závory a dunění dveří, když je 
doktor nedobytně zavíral před útokem. A Leon měl pocit, jako by 
se před ním zavíraly dveře citadely.

Doktor Oberzohn vrátil se nepozorován, ačkoliv noc byla jasná. 
Projev otevřenými vodními vraty, uvázal lodici k malému nábřeží 
a vylodil svoji nedobrovolnou cestující. Digby, podle obdrženého 
rozkazu, konal pečlivou obchůzku po pozemku a v daném okamžiku 
byl tak daleko od přístavu, jak bylo vůbec možno. Bez zastavení a bez 
překážek prošel doktor s Mirabellou celou cestou až k domu. Světlo 
v chodbě ukázalo mu, že tu někdo je. Kolik? Nemohl ani hádat.

„Zujte střevíce!“ šeptl Mirabelle do ucha a dívka poslechla.
Ať se stane cokoliv, nesměl přijít o styk s ní ani jí poskytnout 

příležitost k úniku. Svíraje neutále levicí její paži a svou dlouhou 
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Mauserovou pistoli v pravici, šel tiše vzhůru po schodech, vešel do 
síně a naslouchal – a hned věděl, kde vetřelec je.

Vše se přihodilo tak rychle, že si Mirabella nevzpomínala na nic, 
mimo zoufalý skok, jejž učinila, aby vyrazila vzhůru pistoli, která 
byla namířena přímo na páteř Leona Gonsaleze. Stála tupě vedle, 
hledíc, jak ten hrozný muž zavírá a upevňuje dveře, a pak šla po-
slušně před ním z místnosti do místnosti. Viděla dlouhé bedničky 
v horkém pokoji a stáhla se zpět. – A pak počala úplná obchůzka 
domem. Bylo zavřít okenice a otevřít maličká rozhlední okénka. 
Přišrouboval závory okenic v pokoji služek a pak urazil kladivem 
křídla šroubů.

„Zůstanete tady!“ řekl. „Nevím, co ti lidé učiní. Snad budou střílet. 
Já jsem také střelec!“

Nespokojuje se zámkem, jenž zamykal dveře pokoje, šel do své 
dílny, nalezl visací zámek, závoru a šroubové oko a strávil větší část 
hodiny, upevňuje tuto další pojistku. Konečně byl hotov a mohl 
celou situaci předložit čtyřem živě se zajímajícím mužům.

Otevřel dveře pevného přístavku a zavolal své pokořené pis-
tolníky a několika velmi stručnými slovy jim vyložil celé postavení 
i jejich nebezpečí.

„Pro všechny z vás má anglická policie připraveny zatykače,“ řekl. 
„Nevymýšlím ničeho – ale vím to. Dnes odpoledne jsem byl navštíven 
policií. Pravím vám, že vás neklamu. – Mne se nemohou dotknout, 
protože ničeho nevědí a nemohou ničeho dokázat. V nejhorším 
případě půjdu na několik let do vězení, ale s vámi je to zcela jinak.“

„Čekají venku?“ ptal se jeden z nich podezřivě. „Proto, jestliže 
čekají, bude dobře, hneme-li sebou rychle.“

„Vy sebou nebudete hýbat ani rychle, ani pomalu,“ řekl Oberzohn. 
„Vyjít odtud znamená jisté uvěznění pro vás všechny. Zůstat zde, 
zachováte-li se podle mého plánu, znamená, že každý z vás může 
odejít svoboden a s penězi.“

„Oč jde?“ ptal se Cuccini. „Chcete se snad s nimi pustit do boje?“
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„Dojista s nimi budu bojovat,“ přikyvoval Oberzohn. „Takový je 
můj plán. Mám tu mladou dámu, bezpečně zavřenou nahoře v poko-
ji. Oni si nepřejí, aby se jí stalo něco zlého. – Zamýšlím bránit tento 
dům.“

„Snad nemyslíte, že ho můžete udržet?“ ptal se jeden z udivených 
mužů.

„Udržím jej dosti dlouho, až se unaví a přistoupí na podmínky.“
Cuccini si nervózně hryzl nehty.
„Je to nakonec jedno, zdali budu oběšen jako ovce, nebo jako 

jehně,“ bručel. „Mně se zdá, doktore, že jste nás sem schválně pro 
tohle zatáhl.“

„Můžete se zase vytáhnout z toho ven,“ štěkl po něm Oberzohn. 
„Tamhle jsou dveře – jděte, když si přejete. Je tam policie – udě-
lejte si s ní smír. Před několika dny jste byl v kaši, příteli. Kdo vás 
vysvobodil? Doktor Oberzohn. Každého z vás čeká přinejmenším 
doživotní vězení – a já mohu svůj dům docela dobře obhájit sám. 
Zůstaňte se mnou a já vám dám bohatství větší, nežli o jakém se 
komu z vás zdálo. A více než to vše – na konec odtud odejdete jako 
volní lidé.“

„Kde je Gurther?“
„Gurther byl zabit – náhodou.“ Oberzohnova tvář pracovala 

zuřivěji než kdy jindy. „Náhodou zemřel,“ řekl a pověděl tentokráte 
pravdu – a pramálo přesvědčivě. „Teď nezbývá nic nežli učinit své 
rozhodnutí.“

Cuccini a jeho přátelé radili se šeptem.
„Co dostaneme za podíl?“ zeptal se a Oberzohn uvedl obnos, jenž 

je uvedl v úžas.
„Mluvím úplnou pravdu,“ řekl. „Ve dvou dnech budu majitelem 

zlatého dolu, stojícího za miliony. – Což myslíte, že bych se byl do 
toho všeho pustil pro nic?“

Přišla naň potřeba sdílnosti a upřímnosti, a tak jim pověděl 
příběh o zlaté hoře bez výhrad, jako ho pověděl Gurtherovi. Jeho 
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agenti v Lisabonu už obdrželi od ministerstva předběžné právo 
na celé to území i s nerostnými právy. Až hodiny udeří dvanáct 
hodin v poledne 14. června, zlatá pole v Bishace v Angole přejdou 
automaticky do jeho vlastnictví.

„Na jedné straně máte jisté uvěznění – na druhé máte velké 
peníze a blaženost. Volte!“

„Jak dlouho budeme nuceni zůstat tady?“ ptal se Cuccini.
„Mám tu potravin na celý měsíc, vše nejlepšího druhu – i mléko. 

A oni neodříznou vodovod kvůli té dívce. A z téže příčiny také ne-
vyrazí dveře bombou ani jich nerozstřílí.“

Znovu se chvatně radili, sestrčivše hlavy dohromady, a rozhodli 
se.

„Dobrá, pane, my tu zůstaneme. Ale chceme, aby nám ta naše 
odměna byla hned dána písemně.“

„Do mé pracovny,“ řekl Oberzohn přesně. „Marš!“
Byl napolo hotov s psaním dokumentu, když se ozval hřmotný 

úder na dveře a Oberzohn vstal, dávaje znamení k mlčení. Šel tiše 
po špičkách chodbou až ke dveřím.

„Ano! – Kdo je to?“ ptal se.
„Otevřte, ve jménu zákona!“ řekl hlas a doktor poznal Meadowse. 

„Mám proti vám zatykači rozkaz, a bude-li nutno, budou dveře vy-
lomeny.“

„Tak!“ řekl Oberzohn, a vyndav pistoli, položil její ústí na okraj 
úzké štěrbiny k prostrkování dopisů a dvakráte vystřelil.
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33  
Obležení

Ale Meadows už byl varován a zvyklý držet se mimo úhel podobných 
možností a kule zakončily svou dráhu na železničním viaduktu, 
k velkému překvapení železničního dozorce, jen byl náhodou téměř 
v čáře střelby.

Meadows sklouzl se schodů do krytu. Uvnitř drátěného plotu 
čekalo tucet policistů.

„Strážmistře, vraťte se autem na policejní stanici a přivezte 
zbraně,“ velel. „Z tohohle se vyvine dlouhá práce.“

Gonsalez byl provedl velmi pečlivou obhlídku území a hned 
zprvu poznal obtíže, které čekaly na útočící policii. Zeď domu tyčila 
se kolmo a vysoko bez jediného přerušení. Okna, jež byla dostupná, 
byla zavřena těžce obrněnými okenicemi. A i vyšší okna nahoře 
pod střechou byla, jak se dohadoval, stejně pokryta. Nejdůležitější 
záhadou pro něj bylo, aby zvěděl, ve kterém pokoji je Mirabella 
uvězněna. A když provedl v mysli pečlivou obhlídku domu, rozhodl, 
že je skorem jistě buď v pokoji služek, anebo v onom, jejž dříve 
obýval Gurther. – Při světle svítilny zhotovil rychlý náčrt všech 
pater, které prohlédl.

Meadows odešel k telefonu, aby se spojil s policejním hlavním 
stanem. Rozhodl se upravit znovu spojení s doktorem, a když to 
bylo dosaženo, zavolal a Oberzohnův hlas mu odpověděl.

Rozhovor byl krátký a naprosto neuspokojivý. Podmínky, které 
doktor kladl, byly takové, jaké žádná své cti dbalá vláda nemohla 
nikdy přijmout. Nedotknutelnost pro něho samého a pro všech-
ny jeho soudruhy – doktor trval na tomto posledním bodě s tak 
horlivým důrazem, že Meadows správně uhodl, že celá tlupa stojí, 
naslouchajíc okolo přístroje.
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„Já vůbec nestojím o vaše lidi. Pokud mne se týče, mohou odejít 
docela volně,“ řekl Meadows. „Požádejte jednoho z nich, aby se 
mnou promluvil telefonem.“

„Oh, to opravdu ne!“ řekl Oberzohn. „Je to směšné, chtít ode mne 
něco takového.“

A doktor pověsil sluchátko a vysvětlil svým naslouchajícím 
mužům, že mu policie nabízí svobodu, vydá-li jim svou tlupu.

„Jak jsem vám již řekl,“ skončil svůj výklad, „to není způsobem 
doktora Oberzohna. Nechci získat ničeho na útraty svých přátel.“

O trochu později, když Cuccini se vplížil do pokoje, aby si sám 
zavolal policejní hlavní stan a přesvědčil se o pravdivosti doktorova 
sdělení, a po případě aby sám vyjednával, shledal, že jsou nejen 
dráty přístroje přeříznuty, ale že asi metr šňůry byl odstraněn. 
Doktor Oberzohn neponechával ničeho nepříjemným možnostem.

Noc uplynula beze všeho dalšího vzrušení. Policejní zálo-
hy proudily do sousedních prostor. Oberzohnův pozemek byl 
osamotěn a byla zakázána i plavba lodic po sousedním průplavu. 
Pozdní vydání ranních časopisů mělo palcovými písmeny na-
depsaný článek o obležení domu v okolí Nové křižovatky, a když 
se dostavili prví novinářští zpravodajové, byla již shromážděna 
obruba zevlounů u všech policejních závor. Později počala Fleet 
Street chrlit zvláštní vydání s úplnějšími podrobnostmi o nové 
velké senzaci Londýna. Dav rostl a houstl a vysoký úředník 
Scotland Yardu, jenž se dostavil po deváté, nařídil, aby ještě roz-
sáhlejší okruh byl vyklizen, a s trochou obtíží byla pevná lidská 
stěna na konci Katovy cesty zatlačena, až byl Oberzohnův dům pro 
obecenstvo neviditelným. A i zde byl udržován volný průjezd pro 
policejní vozy a jenom majitelé zvláštních povolení byli vpuštěni 
do zakázaného prostranství.

Tři muži spolu s policejním náčelníkem upravili si hlavní stan 
v Oberzohnově skladišti, z něhož bylo Gurtherovo tělo již v noci vy-
neseno. Místonáčelník, jenž byl přišel na místo o deváté a prohlédl 
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oba mrtvé hady, byl tak trochu znalcem, a mínil, že to jsou praví fer 
de lance9, s kterýmžto názorem Poiccart nesouhlasil.

„Je to druh afrických stromních hadů, které domorodci zvou 
mamba. Jsou dva druhy – černá a zelená. Tito oba jsou černé mamby.“

„Mamba ze zoologické zahrady?“ řekl úředník, vzpomínaje na 
senzační zmizení smrtonosného hada, jež předcházelo první z ha-
dích záhad.

„Nejspíše naleznete kosti ‚zoologické mamby‘ v některé krtčí 
chodbě v Regentském parku – nezbytně zmrzla téže noci, kdy 
uprchla,“ řekl Poiccart. „Je naprosto nemožno, aby za té teploty žila. 
Prohlédl jsem tamní území velmi pečlivě a v sousedství zoologické 
zahrady je pruh země, jenž je od krtků proděravěn jako medná 
plástev. – Ne, tihle byli schválně dovezeni, zrovna jako ti ostatní 
v jeho menažerii.“

Policejní náčelník vrtěl hlavou.
„Přece však nejsem přesvědčen, že by had mohl být viníkem 

těchto smrtí,“ řekl a pustil se na toto tak často probírané pole.
Trojlístek naslouchal ve zdvořilém mlčení, aniž nabídl svého 

vysvětlení.
Jitro přineslo zprávy o Washingtonově příchodu do Lisabonu. 

Opustil vlak v Irunu, neboť Leonův agent v Madridě opatřil dva 
aeroplány k vystřídání, a cesta z Irunu do Lisabonu byla vykonána 
v několika hodinách. A Washington byl už zase na zpáteční cestě.

„Nezmešká-li někde spojení, bude dnes v noci zde,“ řekl Manfred. 
„Myslím, že bude velmi užitečnou posilou našich sil.“

„Pomýšlíte na hady v domě?“ ptal se náčelník.
Georg přikývl.
„Znám Oberzohna,“ řekl prostě. A Leon Gonsalez myslil na dívku 

a Manfredův pohled vyjadřoval, že nevyslovené obavy jeho přítele 
jsou ospravedlněny.

9 Křovinář aksamitový, had z čeledi zmijovitých. Pozn. red.
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Noc nebyla pro Oberzohna a jeho soudruhy dobou zahálčivého 
odpočinku. S prvním úsvitem dne vystoupili na střechu a pod dok-
torovými vedením čtyři bandité odkryli pažení čtyř kůlen, stojících 
ve čtyřech koutech parapetu. Nezvyklí na zacházení s tak těžkými 
zbraněmi, zbytky Staré gardy hleděly s uctivou hrůzou na mdle 
lesklé lafety a hlavně Maximových děl, která se jim objevila.

Oberzohn ovládal mechanismus svých strojů tak důkladně, že 
za půl hodiny nacvičil svoje mužstvo všemu, čeho potřebovali, aby 
mohli s děly zacházet a mířit. V největší kůlně byla skládací trojnož, 
jež byla složena a na ni nasazen malý, ale mohutný reflektor a spo-
jen s jednou ze světlovodných spojí ve střeše.

Oberzohn ukázal svým lidem trojí možný přístup k domu: 
otevřené oblouky železničních viaduktů a dlouhou ulici, kde se v tu 
chvíli právě začal kupit zevlující dav.

„Jenom z těchto tří míst je možno přiblížit se na můj pozemek,“ 
řekl doktor, „a moje malá rychlostřelba je ovládá dokonale.“

Právě před jedenáctou hodinou přišel po Katově cestě, tažen 
motorovým traktorem, dlouhý stromový kmen, uprostřed zavěšený 
na řetězích, a Oberzohn, prohlížeje přístroj pečlivě svým polním 
kukátkem, byl jist, že žádná vrata na světě nemohla by odolat 
útokům tohoto mohutného beranidla. Vzal jednu z tuctu pušek, 
ležících na zemi, upravil pozorně hledí, a opřev loket o zábradlí, 
vystřelil.

Viděl, jak překvapenému policistovi odletěla přilba z hlavy a vy-
střelil ihned znovu. Tentokráte měl s výstřelem lepší zdar, neboť 
policista, jenž řídil cestu traktoru, se vzpřímil a pak svalil v bez-
vládnou hromadu.

Zasvištěla pronikavá píšťala. Policisté běželi do krytu, necháva-
jíce stroj bez obsluhy. Znovu doktor vystřelil, tentokráte na řidiče, 
traktoru. Viděl, jak muž slézá o překot ze svého místa a pak ubíhá 
do krytu plotu.
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Uplynulo čtvrt hodiny beze známky činnosti ze strany jeho 
nepřátel a pak osm mužů, ozbrojených puškami, vyrazilo a běželo 
úprkem přes pozemek k drátěnému plotu. Oberzohn pustil puš-
ku, a uchopiv rukojeť prvního z Maximových děl, zaměřil rychle. 
Trhavá střelba Maximovy strojní pušky vzbudila ozvěnu v celém 
okolí. Jeden z mužů padl. Řada zaváhala – opět zazněla pronikavá 
píšťalka a muži se rozptýlili do krytu, vlekouce svého raněného 
soudruha za sebou.

„Bál jsem se tohoto,“ řekl Leon, hryzaje si kotníky prstů – u něho 
jistá známka velkého vzrušení.

Postavil žebřík ke zdi skladiště a teď šplhal nahoru na nepevnou 
střechu a upravoval své kukátko.

„Na této straně je jiné Maximovo dělo,“ volal dolů. A pak vida 
mužskou hlavu vyčnívat nad střešní obrubu domu, vytrhl pistoli 
a střelil. Viděl, jak z okraje obruby vyletěly kamenné odštěpky, 
a řekl si, na čtyři sta yardů že to nebyl špatný výstřel. – Výstřel měl 
dvojí účinek: učinil obhájce opatrnými a vzbudil v nich potřebnou 
míru vzteku.

Leon byl sotva dole a již znělo praskání do střechy a svistot a ná-
razy koulí ze strojní pušky. Břidlice se chvěly a třísky lítaly vysoko 
do vzduchu a jedna spadla přímo vedle jeho ruky.

Přítomnost dívčina v obléhaném domě byla jedinou komplika-
cí. Bez ní byl konec Oberzohnův a jeho soudrhů nevyhnutelným. 
A nikdo toho nevěděl lépe nežli doktor, jenž právě pojídal veliký 
sendvič v úkrytu střešní obruby – u něho neobvyklý luxus, neboť 
jedl málo pevných jídel.

„Tohle bude velkou ranou pro naše přátele z Curzonovy ulice,“ 
řekl. „V tuto chvíli si hryzají zoufalstvím ruce.“ (Měl v tom skoro 
pravdu.)

Nahlédl přes obrubu. V dohledu nebylo policisty. I vlaky, které 
dříve hřměly v pravidelných přestávkách po viaduktech, přestaly 
jezdit, neboť doprava byla zavedena na jiné cesty.
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O půl jedné vyhlédnuv rozhlížecím otvorem, uzřel dlouhou žlu-
tou řadu mužů sestupující po Katově cestě a kryjící se za plotem.

„Vojsko,“ řekl a na okamžik se jeho hlas zachvěl.
Bylo to vojsko. A teď počínali vnikat na pozemek, po jednom, 

každý muž hledaje si a nalézaje svůj vlastní kryt. A současně se 
zablesklo a třeskla rána z nejbližšího viaduktu. Koule narazila na 
střešní obrubu a odraživši se zabzučela jako včela.

A zároveň se ukázala další hrozba. Velký podivný kymácející se 
stroj, jenž se držel středu ulice, přijížděl na jeviště a obrátil svůj 
nevzhledný nos k pozemku. Byl to tank a Oberzohn věděl, že teď 
opravdu jenom dívčina bezpečnost stála mezi ním a hrozící smyč-
kou provazu.

Šel dolů podívat se na ni, otevřel zámky dveří a vešed nalezl ji 
ke svému údivu v pevném spánku. Vstala při zvuku klíče v zámku 
a přijala chléb a maso a vodu, jež jí přinášel, bez jediného slova.

„Kolik je hodin,“ ptala se.
Oberzohn se na ni zahleděl.
„Že se můžete ptát na hodiny v takové chvíli –,“ řekl.
Pokoj byl v temnu, kdyby byl nerozsvítil světlo.
„Je poledne a naši přátelé si na nás přivedli vojsko. Ach, jak dů-

ležitou jste ženou, že pro vás musí přijít celá armáda!“
Jeho sarkasmus byl u ní nadobro ztracen.
„Co se teď bude dít?“
„To nevím,“ pokrčil rameny. „Přivezli na pozemek ďábelský 

stroj – tank. Snad ho užijí, aby jim poskytl kryt, tak aby mohli vy-
razit dveře dynamitem. V tu chvíli vás umístím do hadího pokoje. 
A to teď povím velmi rychle vašim přátelům.“

Hleděla naň v hrůze.
„Vy neuděláte nic tak strašně hanebného, pane Oberzohne,“ 

řekla.
Kůže na jeho čele se zdvihala a klesala podivným způsobem.



– 297 –

„To jim teď povím a to také udělám,“ řekl a zavřel ji znovu s tímto 
šetrným ujištěním.

Šel do své pracovny, a zamknuv a zabezpečiv za sebou dveře, vzal 
z kapsy kus vodicí šňůry a připojil ji, aby znovu upravil přerušené 
telefonní spojení.

„Chci mluvit s Meadowsem,“ řekl muži, který se mu ozval – po-
licejní úředník, jenž byl umístěn v telefonní ústředně, aby přijímal 
a zodpovídal volání z této linky.

„Spojím vás s ním,“ zněla odpověď.
Na chvíli byl doktor překvapen, že u drátu nebyl Meadows. 

Nevěděl, že byla zařízena polní telefonní linka a že útočný hlavní 
stan v jeho skladišti byl takto v přímém spojení se světem.

Nebyl to Meadows, ale jiný muž, jenž mu odpověděl, a z jeho 
autoritativního tónu uhodl Oberzohn, že některý mnohem vyšší 
policejní úředník nežli Meadows byl s ním ve spojení.

„Já jsem doktor Oberzohn,“ vyštěkl. „Přivezli jste si vojenský tank, 
abyste na mne hnali útokem. Jestliže se s tím přiblížíte za drátěný 
plot, dám tu ženskou Leicesterovou do obydlí hadů a přiváži ji tam 
a vypustím své přátele, aby mne pomstili.“

„Poslyšte,“ počal úředník, ale Oberzohn zavěsil sluchátko.
Vyšel a zavřel dveře a vstrčil klíč do kapsy. Jeho jedinou po-

chybností byla loajalita jeho soudruhů. Ale v tom, dosti ku podivu, 
podceňoval jejich spoléhavou věrnost. A sama mírnost útoku 
a patrná zdráhavost vojáků ve střelbě pozdvihly jejich ducha a na-
děje. A když čtvrt hodiny potom uzřeli, jak tank obrací a odjíždí do 
Katovy cesty, dali se téměř do jásotu.

„Jste jist, že vyplní svoji hrozbu?“ ptal se policejní náčelník.
„Dojista!“ odpověděl Leon důrazně. „Není zločinu ani hanebnosti 

na zemi, před kterou by se Oberzohn zarazil. Stečete dům a nalezne-
te muže, jenž zemřel vlastní rukou a –,“ zachvěl se při této myšlence. 
„To jediné, co možno učinit, je vyčkat noci. Vrátí-li se Washington 
včas, myslím, že budeme moci zachránit slečnu Leicesterovou.“
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Ze střechy domu viděl dr. Oberzohn, že vojáci kopou řadu zákopů 
a poslal pršku kulí z Maximova děla v jejich směru. Ustali v práci, 
aby se na chvíli ohlédli, a pak pokračovali v kopání, jako by se nic 
nestalo.

Zásoba munice nebyla nevyčerpatelnou a Oberzohn rozhodl 
vyčkat a uschovat si další palbu, až se útok stane živějším.

Vyhlédnuv přes vršek střešní obruby, aby prozkoumal půdu pří-
mo pod domem, cítil, jak ho cosi žhavého řízlo do ucha. Viděl zdivo 
komína za sebou rozletět se v třísky, a sáhnuv k uchu, ucítil krev.

„Držte se raději hezky dole, Obezzohne,“ řekl Cuccini, krče se 
v úkrytu zdi. „Teď vás skoro dostali. Střílejí z železničního náspu. – 
Měl jste rozmluvu s velitelem těch vos?“

„Už měknou,“ odpověděl Oberzohn přesně. „Stále se mne táží, 
zdali chci vydat své muže, a já stále odpovídám. Nikdy neučiním 
nic tak nečestného.“

Cuccini zabručel, maje své vlastní názory o doktorově čestné 
obětavosti.

Pozdě odpoledne objevil se na západě roj aeroplánů: pět letadel 
letících ve tvaru písmeny V. Žádný z mužů na střeše si neuvědomil 
hrozícího nebezpečí – stáli spíše v pozici a náladě zvědavců. Letadla 
letěla velmi nízko. Cuccini četl nahlas jejich čísla dlouho předtím, 
nežli přilétla na sto yardů od domu. A pak náhle počala střecha ko-
lem nich chrlit malé trysky asfaltu. Oberzohn zaječel výstrahu a letěl 
ke schodům a tři z mužů jej následovali. Cuccini ležel roztažen na 
střeše, kde padl – dvě koule ze strojní pušky proletěly jeho hlavou.

Válečné stroje stouply výše, obrátily a vracely se zpět. Stoje dole 
v chodbě, slyšel Oberzohn řev jejich strojů, jak přeletěly, a přišel ne-
opatrně na střechu – aby se přesvědčil, že pušky letících aeroplánů 
střílejí právě tak dobře nazad jako kupředu. Byl blíže smrti než 
kdykoliv – jedna koule zasáhla konec jeho prstů a čistě jej uřízla. 
S výjekem bolesti napolo spadl, napolo slezl do bezpečí, chrle po-
divné německé kletby.
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Aeroplány se nevracely. Čekal, až jejich hřmot ztichl v dálce, 
nežli se opět odvážil na střechu – a nalezl vzduch čistým. Cuccini 
byl mrtev a bylo příznačným pro povahu jeho přátel, že nejprve 
provedli co nejdůkladnější prohlídku jeho kapes a šatů a pak jej 
zdvihli a shodili přes zábradlí.

Oberzohn nechal ctihodnou trojici na střeše s přísným rozkazem, 
aby se ihned skryli do bezpečí, kdyby zahlédli první záblesk bílých 
křídel, a sešel dolů do pracovny.

Smrt Cucciniho byla pro doktora skutečným dobrodiním. Ten člo-
věk byl pln podezření. Jeho srdce nebylo v tomto zápase a letecký 
střelec toliko učinil sám, co doktor měl již v plánu pro první příležitost.

Cuccini byl Ital, jenž mluvil anglicky dobře a psal špatně. Měl 
velmi charakteristický rukopis a doktora bavívalo ho napodobit. – 
A po celé tři následující hodiny psal, přerušuje chvílemi práci, aby 
navštívil stráže na střeše. Konečně byl hotov a Cucciniho roztáhlý 
podpis byl připojen na spodku třetí stránky. A pak Oberzohn zavolal 
jednoho ze tří mužů ze střechy.

„Tohle je prohlášení, které Cuccini učinil před smrtí. Chcete při-
pojit svůj podpis k jeho jménu?“

„Co je to?“ ptal se muž kysele.
„To je dopis, jejž napsal ten dobrý, hodný Cuccini – jak byl šle-

chetný! V něm praví, že jenom on sám je vinen, že vás sem přivedl – 
a nikdo jiný. A také, že vás tu udržoval hrozbami.“

„A vy?“ ptal se muž.
„Mne také,“ řekl Oberzohn s naprostým klidem. „Co na tom zá-

leží? Cuccini je mrtev. Nemůže nás ve své smrti všechny zachránit? 
Pojďte, pojďte, můj příteli, jste pošetilý, nepodepíšete-li to. A potom 
pošlete dolů své dva přátele, ať to také podepíší.“

Muž podepsal po chvíli rozmýšlení a s váháním a pak přišli oba 
druzi jeden po druhém a připojili svoje podpisy, spokojeni, že byli 
podrobeni násilnictví, které doktor naznačil a které je zbavovalo 
zodpovědnosti, protože jednali v sebeobraně.
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Šero přišlo a noc se skláněla tmavá a neprůhledná, s mraky 
ženoucími se od západu a s chladným, ošklivým deštěm. Gonsalez, 
stoje mrzutě stranou od svých soudruhů, hleděl, jak tmavý obrys 
domu mizí ve tmě, a v jeho nitru vzrůstala bědná nálada k nevy-
držení. – Co tihle lidé učiní, to už bylo naprosto jedno – pro ně 
samotny. Byl zabit policista, a oni všichni byli v očích zákona stejně 
vinni jeho zavražděním. Teď už mohli hromadit hrůzu na hrůzu, 
neboť to nejhorší se už přihodilo. Jeho jedinou nadějí bylo, že si 
nejsou vědomi neodvratnosti svého potrestání.

Nebyl dán žádný rozkaz k útoku. Vojáci klidně stáli a i útok aero-
plánů byl proveden z pouhého nedorozumění a chybným výkladem 
rozkazu. Leon viděl, jak bylo shozeno tělo Cucciniho, a jakmile 
nastala noc, rozhodl, že se přiblíží k domu, aby objevil, zdali není 
nikde jiný vstup nežli průčelními dveřmi.

Aeroplány učinily něco více, nežli že zametly střechu svými 
strojními puškami. Pozdě večer přibyl zvláštní posel s leteckými 
fotografiemi budovy, které vojenský velitel i policejní náčelník 
zkoumali se zájmem.

Leon pozoroval dům, když náhle uzřel bílý paprsek světla za-
zářit ze střechy a putovat po pozemku kruhovým pohybem. Čekal 
to – význam přípojek ve zdi byl jasný. A věděl také, jak dlouho 
bude tento experiment trvat. Čtvrt hodiny potom, když reflektor 
počal svoji bludnou obhlídku půdy, světlo shaslo – policie přerušila 
proud. Ale netrvalo to příliš dlouho – ani ne za hodinu zářilo světlo 
znovu.

„Má vlastní zdroj v domě – dynamo a benzinový motor,“ vysvět-
loval Gonsalez.

Poiccart byl ve městě a vrátil se s dlouhým a těžkým ocelovým 
válcem, jejž Leon s Manfredem spolu vynesli ven na volný prostor. 
Bylo po nich pilně stříleno ze střechy, a ač byla palba trochu neurči-
tá, velící důstojník, vedoucí operace zakázal každý další pohyb za 
denního světla.
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O půlnoci přišel toužebně očekávaný Washington. Čekali naň 
opravdu toužebně, neboť jen on mezi všemi lidmi věděl něco, čeho 
nevěděli. Leon popsal stručně hadí pokoj a jeho obsah. Nebyl si 
úplně jist některými druhy, ale jeho popis byl dosti přesný, aby 
poskytl hadímu odborníku představu o druzích, o které jde.

„Ano, pane, všichni jsou smrtonosní,“ řekl Washington, když 
Leon skončil. „Hádám, že tam není ani jediný – vyjímaje štíry –, 
který by neposlal dospělého muže na onen svět v pěti minutách – 
nejdéle za deset minut.“

Ukázali mu mrtvé hady, nalezené ve sklepě skladiště, 
a Washington ihned poznal druh, jako jej poznal zoologický znalec.

„To je mamba. Je skorem nejsmrtelnějším ze všech. – Neviděl 
jste chlapíka s dlouhou zobákovitou hlavou? Ano? Nuže, to je fer 
de lance – kopinatec – a ten je skorem stejně zlý. Ti malí červení 
chlapíci byli korálovci…“

Leon se vyptával podrobněji.
„Ne, pane, neskáčí – to není jejich způsob. Stromní had se pověsí 

z něčeho nad vaší hlavou a dostane vás, jak jdete kolem něho – 
a švih nou sebou od podlahy, ale jejich hlava se nejdříve musí 
dotknout země. Ten ubohý malý chlapík, co zabil Gurthera, byl 
poplašen a polekán, a když jsou poplašeni, švihají po vás – vím 
o muži, jenž byl uštknut do hrdla hadem, jenž se vyšvihl od země. 
Ale obyčejně se spokojí s tím, že vás dostanou do nohy.“

Leon mu pověděl o svém plánu.
„Půjdu s vámi,“ prohlásil Washington bez váhání.
Ale tuto nabídku nechtěl žádný ze tří přijmout. Leon potřeboval 

jenom znalcovo dobrozdání. Byly v Londýně tucty učenců, kurátorů 
muzeí a hlídačů a pěstitelů hadů, kteří mu mohli povědět všechno, 
co bylo možno vědět o zvycích hadů v zajetí. Ale Leon potřeboval 
někoho, kdo se setkal s hady v jejich rodném prostředí.

Hodinu předtím, nežli se začal na nebi ukazovat první rozbřesk 
úsvitu, byla konána válečná porada a Leon předložil svůj plán 
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úředním autoritám. A jeho plán byl schválen a přijat. Leon nečekal, 
až budou dány potřebné rozkazy, ale šel s Poiccartem a Manfredem 
k místu, kde prve nechali ocelový válec. A zdvihnuvše jej, šli s ním 
pomalu k domu. Mimo to nesl Leon lehký žebřík a malý vak, plný 
nástrojů.

Světelný kužel reflektoru pohyboval se bloudivě a nesoustavně 
a dlouho se neobrátil jejich směrem. Náhle však se ocitli v kruhu 
oslňujícího světla a padli ploše na zemi na tváře. Strojní puška chr-
lila zlobně svoje střely, koule vyhazovaly a rozrývaly půdu celým 
přívalem, ale nikdo z nich nebyl zasažen. A co bylo důležitějším, 
válec zůstal neporušen. A pak náhle počal ze všech míst pozemku 
tryskat oheň. Cílem byl reflektor a střelba netrvala ani minutu, když 
světlo zhaslo, tak náhle, že bylo jasno, že aspoň jedna z kulí nalezla 
svoje určení.

„Teď!“ řekl Manfred, a zdvihnuvše válec, dali se do běhu.
Poiccart dotkl se rukou drátěného plotu a byl odhozen nazpět. 

Horní provaz byl nabit elektřinou, ale patrně nemělo doktorovo 
dynamo dosti síly, aby zplodilo proud smrtícího účinku. Leon vyn-
dal izolované nůžky na drát a ustřihl šest stop drátu a zavedl zbylé 
konce drátu do země. Byli teď ve stínu budovy, a pokud šlo o koule 
ze střechy mimo nebezpečí.

Leon vztyčil svůj žebřík pod oknem, pod nímž zastavili, a ve vte-
řině rozbil okenní sklo, otočil okenní kliku a otevřel okenní rám. 
Ze svého vaku vyndal malý démantový vrták, a opřev jej o okenici, 
počal vrtat otvor do silné ocelové desky. Byla to strašně namahavá 
práce a po deseti minutách předal ji Manfredovi, jenž nastoupil na 
jeho místo.

Škoda, způsobená na reflektoru, byla zatím doktorem opravena 
a bílý kužel soustředil se opět na místo, kde byli útočníci naposledy 
viděni. Tentokráte nepřivítala rozsvícení reflektoru žádná střelba 
a Oberzohn byl udiven a zmaten touto nečinností.
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Obloha počala se rozsvěcovat, zdi zšedly a všechny věci bylo 
ostře vidět, a Oberzohn uzřel tank, jak pomalu opouští ulici, kde do-
sud stál od svého posledního pokusu, a pomalu se pohybuje, vjíždí 
na pozemek a blíží se k domu. Zaťal zuby s úšklebkem, a seběhnuv 
ze schodů, vrhl se na dveře dívčina pokoje, a jeho rozčilení bylo 
tak veliké, že chvíli nemohl nalézt klíčové dirky obou zámků, jimiž 
zabezpečil její vězení.

Otevřel dveře s třísknutím a ve své horlivosti málem upadl přes 
práh pokoje. Mirabella Leicesterová stála u postele, s tváří bledou 
jako smrt. Ale její hlas zněl pevně, skorem lhostejně, když se ptala:

„Co si přejete?“
„Vás!“ zasyčel. „Vás, má krásná malá dámo – vás, pro své hady!“
Vrhl se na ni, ač se nikterak nebránila, hodil ji na záda na postel 

a zamkl pár rezovitých pout na její zápěstí. Pak ji vytáhl na nohy 
a táhl ji z pokoje a dolů ze schodů. Měl trochu obtíže s otevřením 
dveří u hadího pokoje, neboť je byl zaklínil příliš těsně. Konečně 
byly dveře otevřeny. Elektrické radiátory už nezářily – doktor 
nemohl se svým nouzovým zařízením dodat tolik proudu. Ale pokoj 
byl přece horký k zadušení, a když rozsvítil světla a Mirabella viděla 
dlouhé řady skřínek s hady, klesla jí kolena a byla by padla, kdyby 
ji byl nedržel, vzav ji pevně kolem pasu. Přitáhl do středu pokoje 
těžkou židli a srazil ji násilím na ni.

„Tak! – Tady budete čekat, krásná přítelkyně!“ ječel. „Budete 
čekat – ano! Ale ne dlouho! Hoho!“

Na stěně visely tři dlouhé řemeny, kterých bylo užíváno k ovázá-
ní skřínek, když je bylo nutno nést. Ve vteřině byl jeden z těchto 
řemenů otočen kolem ní a zapjat pevně vzadu za opěradlem židle. 
Druhý byl provlečen pod sedadlem a obepjat kolem jejích kolen.

„Sbohem, milostivá slečno! Dobrou zábavu!“
Hřmot jedoucího tanku zalétal až sem do pokoje. Ale doktor měl 

práci. Nebylo kdy otevírat skřínky – ale bylo snadno rozbíti skleně-
né čelní stěny. Doktor běžel od zadní stěny podél celé řady, rozbíjeje 
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sklo hlavní své Mauserovy pistole. A děvče hledělo s hrůzou, jak 
plochá zelená hlava vykukuje otvorem – viděla kroutivé tělo šinout 
se zvolna na podlahu. A pak doktor zhasl světla a dveře zapráskly 
a Mirabella byla sama v pokoji hrůzy.

Oberzohn byl sotva v chodbě, když venku u dveří vybuchla první 
bomba. Třísky dřeva letěly kolem něho, když se obrátil a letěl na-
horu po schodech, hmataje v kapse po drahocenném dokumentu 
Cucciniho, jenž ho mohl ještě zachránit.

Bum!
Nemohl zamknouti dveře hadího pokoje. Leon byl zlámal zá-

vorku – – Jen ať tam vejdou! Jen ať vejdou, když chtějí! – Domovní 
dveře dosud držely. Z chodby nahoře nad schodyr naslouchal přes 
zábradlí. A pak otřásl domem horší výbuch nežli dosud.

Dveře byly vyraženy. A po chvilce ticha slyšel někoho běžet chod-
bou a třást dveřmi hadího pokoje.

Příliš pozdě už! Příliš pozdě, moji přátelé! – Oberzohn se za-
smál ve své radosti nad zdařenou pomstou a vyběhl po posledním 
oddílu schodů na střechu a nalezl své tři muže ve stavu vzpoury, 
jejíž utišení nebylo ponecháno jemu. Skrze padací dveře zableskl 
se bodák, postava v khaki vyskočila na střechu s prstem na spoušti 
pušky.

„Ruce vzhůru!“ řekl voják v čistě londýnské hrčivé kocknejštině.
Čtyři páry rukou se zdvihly.
Manfred šel za druhým vojákem a chytil doktora za paži.
„Potřebuji vás, příteli,“ řekl a Oberzohn šel poslušně ze schodů.
Bylo jím jít mimo Gurtherův pokoj. Dveře byly otevřeny 

a Manfred vstrčil svého zajatce dovnitř – a Poiccart a Leon přibíhali 
po schodech.

„Dívka je v pořádku,“ sděloval rychle Leon. „Plyn zabil hady v tom 
okamžení, jak se dotkli země, a bratr Washington se stará o ty, kteří 
zbyli.“

Zavřel rychle dveře.
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Doktor byl teď po prvé sám se třemi muži, které nenáviděl a kte-
rých se bál.

„Oberzohne, toto je váš konec,“ řekl Manfred.
Podivný úšklebek, jenž měl být úsměškem, přelétl přes vráščitou 

tvář doktorovu.
„Nemyslím, moji dobří přátelé,“ řekl. „Zde je prohlášení Cucciniho. 

Já jsem jenom nevinnou obětí, jak uvidíte. Cuccini se přiznal ke 
všemu a osvobodil své přátele. Já sám bych nebyl odporoval – proč 
bych to činil? Já jsem poctivý, ctihodný muž a občan velké a přátel-
ské země. Hleďte!“

Ukázal jim svůj papír. Manfred mu jej vzal z ruky, ale nečetl ho.
„A ať se stane cokoliv, vaše krásná dáma přijde o svoji krásnou 

zlatou horu!“ – Oberzohn hýřil radostí v tomto pomyšlení. „Neboť 
zítra poslední den –“

„Stůjte, Oberzohne,“ řekl Manfred a postavil jej ke zdi. „A nemylte 
se. Slečna Mirabella Leicesterová je už dnes majitelkou svého dě-
dictví – list z Lisabonu je už v jejích rukou. Prohrál jste vše, i svoji 
pomstu. A vy sám už jste souzen. Snad by vaše připravené prohlá-
šení mohlo oklamat zákon – nevím, nečetl jsem ho a nebudeme ho 
číst. Neboť nás neoklamete!“

A pak uzřel doktor cosi, co mu vyloudilo výjek strachu. Leon 
Gonsalez nasazoval cigaretu do dlouhé černé špičky, kterou nalezl 
v Gurtherově pokoji.

„Držíte to takto,“ řekl Leon, „že, ano?“ Sklonil špičku cigaretou 
vzhůru a stiskl malé péro skryté v černé ebonitové špičce. „Cigareta 
je tepelně izolovanou schránkou, a v ní jsou dva malé ledové hro-
ty – nalezl jsem formičku ve vaší laboratoři, Herr Doktor. Hroty 
sklesnou do špičky, která je vpravdě foukačkou, a pak –“

Zdvihl ebonitovou špičku k ústům a prudce foukl. Nikdo ne-
viděl oba drobné ledové hroty vyletět na osudnou dráhu. Jenom 
Oberzohn zdvihl ruku k tváři, hleděl chvíli strnule a pak se svalil 
jako kupa hadrů.
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Leon se potkal s Meadowsem, když inspektor stoupal po scho-
dech.

„Bojím se, že nám náš přítel odešel,“ řekl. „Připravil kata o deset 
liber.“

„Mrtev?“ ptal se Meadows. „Sebevražda?“
„Připadá mi to spíše jako hadí uštknutí,“ řekl Leon nedbale 

a sestoupil dolů, aby našel Mirabellu Leicesterovou, napolo v smí-
chu, napolo v pláči, a vážného Eliáše Washingtona, jenž jí vykládal 
o dobrých vlastnostech hadů.

„Je jich tam za pět tisíc dolarů mrtvých,“ řekl lítostně. „Ale je jich 
tam ještě dosti, aby s nimi byl zařízen celý cirkus.“
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34  
Trubka smrti

Později vysvětloval Manfred napjatému policejnímu náčelníku.
„Oberzohn si opatřil jed, vzav hada a odňav mu jed – což je velmi 

prostý proces: je potřebí jej jenom rozdráždit a kouše po čemkoliv. 
Doktor objevil způsob, jak smísiti tyto jedy tak, aby obdržel nejsmr-
tonosnější účinek z nich všech – zní to fantasticky a z vědeckého 
stanoviska nanejvýše pravděnepodobně. Ale je to přesto všechno 
skutečná pravda. – Jed byl pak trochu rozředěn vodou a dávka po-
stačitelná k zabití celého tuctu lidí byla nalita do drobné tuhové 
formičky a zmrazena.“

„Zmražena?“ zvolal náčelník udiveně.
Manfred přikývl.
„Přivedena k zmrznutí tekutým vzduchem. Není o tom po-

chybností,“ řekl. „Hadí jed netratí zmrznutím na své účinnosti 
a tento způsob, jak vyráběli své střely, byl velmi rozumný, z jejich 
stanoviska. Bylo potřebí, aby jenom mikroskopická částečka ma-
ličkého rampouchu pronikla kůži. Ihned se rozhřála dostatečná 
dávka, aby způsobila smrt, a jestliže si oběť sáhla na místo, kde 
byla raněna, zatřela si do rány jenom ještě více jedu, jenž se jí byl 
rozpustil na tváři. Obyčejně umírali okamžitě. Cigaretové špičky, 
jichž užíval Gurther a druhý hadí vrah, Pfeiffer, byly foukačkami, 
a cigareta dutou umělou napodobeninou, a je to vpravdě izolovaná 
zásobní schránka na ledové střely. – Ve chvíli, kdy vyfukovali své 
malé ledové střely, byly už z polovic roztaveny, a měly na povrchu 
dostatek tekutého jedu, aby usmrtily, i kdyby byla kůže jen po-
škrábnuta. A ovšemže vše, co nevniklo do rány, roztavilo se dříve, 
nežli mohla přijít jakákoliv prohlídka a policie. To je příčina, proč 
jste nikdy nenalezli šipky, jakých užívají Křováci, třísky bambusu, 
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stromové trny. – Oberzohn měl nejprostší metodu, jak zacházet 
s každou opozicí. Poslal své hadí muže, aby ji odstranili – a jenom 
jednou měli nezdar: když číhali na Leona a zasáhli toho ‚hadojis-
tého‘ muže Eliáše Washingtona, jejž si potmě s ním zmátli.“

„A jak je s nárokem slečny Leicesterovy na zlaté pole v Bishace?“
Manfred se usmál.
„O obnovení koncese bylo už zadáno a žádost byla už povolena. 

Leon nalezl v Heavytreeském dvorci několik čistých dopisních 
papírů, podepsaných slečniným jménem. Ukradl jeden z nich za 
tetiny nepřítomnosti a vyplnil jej formální a dokonalou žádostí za 
obnovení koncese. Dostali jsme právě zprávu, že je žádost povolena 
podle původní smlouvy.“ –

Manfred a Poiccart byli nuceni jít pěšky větší část cesty k Nové 
křižovatce, nežli nalezli autodrožku – Leon šel s Mirabellou 
Leicesterovou. Poiccart byl nad něčím mrzutě zamyšlen a ne-
promluvil o svých myšlenkách, až se jim naskytl Prozřetelností 
poslaný drožkář a oni jeli po New Cross Road.

„Víte, Georgi, mám trochu starostí o Leona,“ řekl Poiccart ko-
nečně. „Vypadá to opravdu skorem neuvěřitelně, ale –“

„Ale co?“ ptal se Manfred v dobré náladě a věda už, co bude 
následovat.

„Neuvěříte mi,“ řekl Poiccart dušeným hlasem, jako by hovořil 
o nějaké nadcházející světové katastrofě, „neuvěříte mi, že je Leon 
zamilován!“

Manfred chvíli uvažoval.
„Takové věci se na světě přiházejí i spravedlivým mužům,“ řekl 

pak. A Poiccart potřásl smutně hlavou.
„Nebylo by mi nikdy napadlo, že se může něco takového při-

hodit,“ řekl a Manfred se smál sám pro sebe, pokud se nevrátili 
domů.
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