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Těchto osm příběhů mi kdysi vyprávěl Arsène Lupin, kte-
rý je přisuzoval jednomu ze svých přátel, knížeti Réninovi. 
Ale podle průběhu, postupu, gest, a dokonce charakteru po-
stav mi přijde nemožné nespojovat tyto dvě osoby v jednu. 
Arsène Lupin je člověk s  bujnou fantazií, jenž je schopen 
nehlásit se k  některým svým dobrodružstvím nebo si na-
opak přisvojovat jiná, jejichž hrdinou ve skutečnosti nebyl. 
Ať celou věc posoudí sám čtenář.
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NA VRCHOLU VĚŽE
Hortensie Danielová pootevřela okno a zašeptala:

„Jste tam, Rossigny?“
„Jsem tady,“ pravil hlas ozývající se ze záhonu růží dole 

u zdi zámku.
Hortensie se trochu víc vyklonila a  spatřila poměrně 

tlustého muže, jenž k ní zvedal širokou brunátnou tvář rá-
movanou příliš světlým vousem.

„Tak co?“ zeptal se.
„Včera večer jsem měla dlouhý rozhovor se strýčkem 

a tetou. Naprosto rozhodně odmítli podepsat převod posla-
ný mým notářem a vrátit mi věno, které můj manžel rozhá-
zel před svou internací.“

„Váš strýc si ten sňatek přál a nese odpovědnost za pod-
mínky té smlouvy.“

„To je teď jedno. Říkám vám, že odmítl…“
„Takže?“
„Takže jste rozhodnut mě unést?“ zeptala se se smíchem.
„Víc než kdy jindy.“
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„Ale nezapomínejte, že to proběhne ve  vší počest-
nosti.“

„Udělám všechno, co budete chtít, víte přece, že jsem 
do vás blázen.“

„Jenomže, bohužel, já do vás blázen nejsem.“
„Nežádám, abyste do mě byla blázen, ale jen abyste mě 

aspoň trochu milovala.“
„Trochu? Chcete toho moc.“
„Tak proč jste si vybrala mě?“
„Náhodou. Nudila jsem se… Mému životu chybělo vzru-

šení… Tak to riziko podstoupím… Tumáte, tady jsou moje 
zavazadla.“

Spustila dolů obrovskou koženou tašku, kterou Rossigny 
chytil do náruče.

„Kostky jsou vrženy,“ zašeptala. „Počkejte na mě u auta 
na křižovatce do If. Přijedu na koni.“

„Hrome! Nemůžu přece unést vašeho koně!“
„Vrátí se sám.“
„Výborně… A mimochodem…“
„Co?“
„Kdo je to ten kníže Rénine, který je tady už tři dny a ni-

kdo ho nezná?“
„Nevím. Strýček ho potkal u přátel na lovu a pozval ho 

na návštěvu.“
„Moc se mu líbíte. Včera se s  vámi dlouho projížděl. 

Něco se mi na něm nezdá.“
„Za  dvě hodiny opustím zámek ve  vašem doprovodu. 

Skandál pravděpodobně zchladí touhy Serge Rénina. Ale už 
jsme toho namluvili dost. Nemůžeme ztrácet čas.“
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Chvíli pozorovala Rossignyho, jak kráčí směrem k opuštěné 
aleji v parku a ohýbá se pod tíhou tašky. Potom zavřela okno.

Venku, daleko v  parku, zatroubila fanfára lesních rohů 
budíček. Smečka psů začala zuřivě štěkat. Dnes ráno začaly 
na zámku La Marèze hony. Každý rok milovník honitby hra-
bě d’Aigleroche s manželkou pozvali několik přátel z okol-
ních zámků.

Hortensie pomalu dokončila toaletu, oblékla se do muž-
ských šatů, které ještě víc akcentovaly její pružnou postavu, 
na hlavu si nasadila plstěný klobouk, jehož široký okraj rá-
moval její nádhernou tvář s rusými vlasy, a sedla si k psa-
címu stolu, aby napsala strýčkovi, panu d’Aigleroche, dopis 
na rozloučenou, který mu měl být předán dnes večer. Neby-
lo lehké ho napsat. Několikrát začala, ale nakonec ho stejně 
nedokončila.

„Napíšu mu později,“ řekla si, „až ho přejde hněv.“
A vydala se do velké jídelny.
V obrovském krbu hořela tlustá polena. Zdi zdobily puš-

ky a karabiny. Odevšad přicházeli hosté a vítali se s hrabě-
tem d’Aigleroche, jedním z  oněch těžkopádných venkov-
ských šlechticů s  mocnou šíjí, žijících jenom lovem. Stál 
u krbu a se všemi si ťukal skleničkou šampaňského.

Hortensie ho roztržitě políbila.
„Copak se děje, strýčku? Obvykle jste tak zamračený…“
„Nu což,“ odpověděl, „jednou za rok si člověk může pře-

ce dovolit trochu se uvolnit…“
„Ale teta vás bude hubovat.“
„Tvoje teta má migrénu a dolů nepřijde. Ostatně,“ dodal 

nabručeně, „to se jí netýká… A tebe ještě míň, holčičko.“
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K Hortensii přistoupil kníže Rénine. Byl to mladý, velmi 
elegantní muž s hubenou a poněkud pobledlou tváří, jehož 
oči měly ten nejněžnější, ale zároveň nejtvrdší, nejmilejší 
i nejironičtější výraz.

Před dívkou se uklonil, políbil jí ruku a řekl:
„Připomínám vám váš slib, madam.“
„Můj slib?“
„Ano, domluvili jsme se, že budeme pokračovat v  naší 

krásné včerejší projížďce a že navštívíme ten starý opuštěný 
dům, který vás tak přitahuje… Myslím, že se mu říká Ha-
lingre.“

Poměrně suše mu odpověděla:
„Je mi to moc líto, pane, ale to by byl dlouhý výlet 

a já jsem trochu unavená. Jenom objedu park a vrátím se 
zpátky.“

Zavládlo mezi nimi krátké ticho a pak na ni Serge Ré-
nine upřeně pohlédl a s úsměvem jí řekl tak, aby to slyšela 
jen ona:

„Jsem si jist, že slovo dodržíte a že mě přijmete jako do-
provod. Bylo by to lepší.“

„Pro koho? Pro vás, viďte?“
„Ujišťuji vás, že pro vás taky.“
Hortensie lehce zčervenala a namítla:
„To nechápu, pane.“
„Žádná záhada v  tom není. Cesta je půvabná a  zámek 

Halingre zajímavý. Žádná jiná projížďka vám nepřinese ta-
kové rozptýlení.“

„Sebevědomí vám nechybí, pane.“
„Ani tvrdohlavost, madam.“
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Podrážděně mávla rukou, ale neodpověděla. Otočila se 
k němu zády, stiskla několik rukou a odešla.

Dole pod venkovním schodištěm držel podomek uzdu 
jejího koně. Vyhoupla se do sedla a rozjela se směrem k lesu, 
jímž pokračoval park.

Vzduch byl čerstvý a  vládlo bezvětří. Listy stromů se 
skoro ani nepohnuly a  skrz ně bylo vidět modré nebe bez 
mráčku. Hortensie jela krokem křivolakou alejí, která ji asi 
za  půl hodiny dovedla k  úžlabině, z  níž vedl prudký sráz 
k hlavní silnici.

Zastavila se. Všude bylo ticho. Rossigny zřejmě vy-
pnul motor a  schoval auto za  křoví rostoucí kolem kři-
žovatky do If.

Hortensii od ní dělilo asi pět set metrů. Po chvilce váhání 
sesedla, přivázala koně nedbale ke keři, tak aby se mohl bez 
velkého úsilí osvobodit a vrátit se do zámku, potom si přes 
hlavu přehodila tmavohnědý dlouhý závoj, který jí spadal až 
na ramena, a vykročila vpřed.

Nemýlila se. Za první zatáčkou spatřila Rossignyho. Ten 
se k ní rozběhl a odvlekl ji do mlází.

„Rychle! Rychle! Bál jsem se, že budete mít zpoždění… 
Nebo si to rozmyslíte… Ale teď jste tady! Je to možné?“

Usmála se.
„Jste šťastný, že děláte takovou hloupost?“
„Samozřejmě že jsem šťastný! A  vy budete taky, přísa-

hám!“
„Možná. Ale já hlouposti nedělám.“
„Jak myslíte, Hortensie. Ale uvidíte, že váš život bude 

jako pohádka.“
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„A vy budete půvabný princ, že?“
„Budete mít veškerý luxus, veškeré bohatství…“
„Nechci ani luxus, ani bohatství.“
„A co tedy chcete?“
„Štěstí.“
„Za vaše štěstí ručím.“
Zasmála se.
„Trochu pochybuji o kvalitě štěstí, které mi můžete na-

bídnout.“
„Uvidíte… uvidíte…“
Kráčeli k  automobilu. Rossigny celou cestu koktal roz-

čilením. Nastoupil do auta a nastartoval. Hortensie nastou-
pila za ním a přehodila si přes ramena široký plášť. Vyjeli 
po úzké cestě vedoucí ke křižovatce. Rossigny přidal rych-
lost, ale vzápětí dupl na brzdu.

Z lesa po jejich pravici se ozval výstřel a auto začalo klič-
kovat po silnici.

„Praskla přední pneumatika!“ zvolal Rossigny a vyskočil 
ven.

„Nic neprasklo!“ vykřikla Hortensie. „Někdo na nás vy-
střelil!“

„Co to říkáte, drahoušku? To přece není možné.“
V  tu chvíli se ozvaly dvě rány a  z  hloubi lesa se k  nim 

donesla ozvěna dalších dvou výstřelů.
Rossigny procedil mezi zuby:
„Zadní pneumatiky jsou zničené! Proboha, co je to 

za banditu? Jestli ho dostanu…“
Vyšplhal se na násep vroubící silnici. Nikde nikdo. Husté 

křoví bránilo v rozhledu.



OSM ÚDERŮ HODIN

15

„Sakra! Sakra!“ zaklel. „Měla jste pravdu… Někdo 
na auto střílel. To už je moc! Zůstaneme tady trčet několik 
hodin! Musím opravit tři pneumatiky… Ale co to děláte, 
drahoušku?“

Dívka rovněž vystoupila z auta a celá rozrušená k němu 
přiběhla.

„Jdu pryč…“
„Ale proč?“
„Chci to vědět. Stříleli na nás. Kdo? Chci to vědět…“
„Nenechávejte mě tu samotného, prosím vás…“
„Myslíte, že tu na vás budu čekat několik hodin?“
„Ale co náš odjezd? Naše plány?“
„Zítra… Promluvíme si o tom… Vraťte se do zámku, od-

vezte zavazadla…“
„Prosím vás… prosím vás… To přece není moje chyba. 

Vypadá to, že se na mě zlobíte.“
„Nezlobím se na  vás, ale když nějaký muž unáší ženu, 

musí být připraven na nejhorší, můj drahý. Brzy na shleda-
nou.“

Utíkala pryč. Měla štěstí, její kůň tam ještě byl. Rozjela 
se tryskem opačným směrem, než ležel zámek La Marèze.

Neměla nejmenší pochybnosti: Ty tři výstřely na ně vy-
pálil kníže Rénine…

„Byl to on!“ mumlala bez sebe vzteky. „Byl to on. Nikdo 
jiný by si něco takového netroufl .“

Copak ji s úsměvem nevaroval?
„Jsem si jistý, že přijdete. Budu na vás čekat.“
Rozplakala se vzteky a ponížením. Kdyby se v  tu chvíli 

ocitla tváří v tvář Sergi Réninovi, uškrtila by ho.
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Před ní se táhla drsná a  pitoreskní pahorkatina, koru-
nující sever departementu Sarthe, jemuž se říká Malé Švý-
carsko. Strmé svahy dívku často přinutily zpomalit a udělat 
několikakilometrovou zajížďku, aby se dostala k vytčenému 
cíli. Ačkoliv její elán pomaličku vyprchával a  docházely jí 
fyzické síly, vztek na  Serge Rénina přetrvával. Zlobila se 
na  něj nejen kvůli tomu neodpustitelnému činu, jehož se 
dopustil, ale také kvůli tomu, jak se k ní v posledních třech 
dnech choval, kvůli tomu, jak za ní chodil, jak byl sebejistý 
a přehnaně slušný.

Blížila se. Na  konci údolí se tyčily staré zámecké zdi 
obývané ještěrkami a  porostlé mechem a  divokou trávou. 
Za nimi byla vidět zámecká zvonice a několik oken se za-
vřenými okenicemi. Byl to zámek Halingre. Jela podél zdi 
a pak zabočila do půlkruhového prostoru před hlavní brá-
nou. Serge Rénine tam stál vedle svého koně a čekal na ni.

Seskočila na zem, a když jí vykročil vstříc s kloboukem 
v ruce a začal jí děkovat, že přijela, vykřikla:

„Především vám chci říct pár slov, pane. Před chvílí do-
šlo k neodpustitelnému činu. Někdo třikrát vystřelil na au-
tomobil, ve kterém jsem seděla. Byl jste to vy?“

„Ano.“
Zarazila se.
„Takže se přiznáváte?“
„Položila jste mi otázku, madam, a já na ni odpověděl.“
„Ale jak jste se opovážil? Jakým právem?“
„Neuplatňoval jsem žádné právo, madam. Plnil jsem jen 

svou povinnost.“
„Opravdu? A jakou povinnost?“
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„Chránit vás před mužem, který se vám chystá zničit život.“
„Pane, zakazuji vám takhle mluvit. Za své činy odpoví-

dám jen já sama. A k útěku jsem se rozhodla naprosto svo-
bodně…“

„Madam, dnes ráno jsem vyslechl rozhovor, který jste 
vedla z  okna s  panem Rossignym, a  nezdálo se mi, že by 
vaše rozhodnutí bylo rozhodnutím vašeho srdce. Uznávám, 
že jsem se choval nevhodně a poněkud brutálně, a pokorně 
se za  to omlouvám, ale i  za cenu, že mě budete považovat 
za hrubiána, jsem vám chtěl dopřát pár hodin, abyste si to 
všechno mohla ještě promyslet.“

„Všechno jsem si promyslela, pane. Když se k  něčemu 
rozhodnu, tak své rozhodnutí neměním.“

„Ale měníte, madam. Jste tady, a ne tam.“
Dívka upadla na  okamžik do  rozpaků. Hněv vyprchal, 

hleděla na  Rénina s  úžasem, jaký člověk cítí tváří v  tvář 
lidem schopným spáchat cokoliv neočekávaného, i věci 
ušlechtilé a nezištné. Naprosto jasně si uvědomovala, že Ré-
nine jednal bez postranních úmyslů a  že to od  něj nebyla 
vypočítavost, ale, jak říkal, galantní povinnost muže vůči 
ženě, jež si zvolila špatnou cestu.

Renine jí velmi potichu řekl:
„Vím toho o vás málo, madam, ale dost na to, abych toužil 

prokázat vám službu. Je vám šestadvacet a jste sirotek. Před 
sedmi lety jste se provdala za synovce hraběte d’Aigleroche. 
To byl člověk poněkud bizarního ducha, poloviční blázen 
a musel být zavřen do ústavu, proto jste se nemohla rozvést. 
A protože manžel rozházel vaše věno, jste přinucena žít se 
strýcem. Prostředí je to smutné. Hrabě si s hraběnkou vůbec 
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nerozumí. Kdysi hraběte opustila jeho první žena a uprchla 
s prvním hraběnčiným manželem. Oba podvedení manže-
lé se rozhodli spojit své osudy, ale v manželství nalezli jen 
zklamání a výčitky. Trpíte tím nevinně i vy. Jedenáct měsí-
ců z dvanácti vedete monotónní, omezený a osamělý život. 
Jednoho dne jste se seznámila s panem de Rossignym, který 
se do vás zamiloval a navrhl vám, abyste s ním utekla. Ne-
milujete ho, ale nuda, ubíhající mládí, potřeba něčeho neče-
kaného, touha po dobrodružství… Zkrátka, souhlasila jste, 
že se necháte unést, s naivní nadějí, že skandál vašeho strýce 
přinutí se s vámi vyrovnat a zabezpečit vám nezávislý život. 
To je situace, v  jaké se nyní nacházíte. Musíte se rozhod-
nout. Buď se odevzdáte do rukou pana Rossignyho… nebo 
se svěříte mně.“

Zvedla k němu zrak. Co tím chtěl říct? Co znamená tato 
nabídka, kterou pronesl vážně jako přítel, jenž nežádá nic 
jiného, než jí být nápomocen?

Po krátkém mlčení vzal oba koně za uzdu a přivázal je. 
Potom začal zkoumat těžkou bránu, jejíž obě křídla byla kří-
žem zatlučena dvěma prkny. Na ceduli datované před dva-
ceti lety stálo, že do zámku je zakázaný přístup.

Rénine vytrhl jeden železný sloupek podpírající mříž 
u brány a použil ho jako páku. Shnilá prkna povolila. Pod 
jedním z nich byl zámek, který se Rénine pokusil otevřít za-
víracím nožem, vybaveným řadou čepelí a nástrojů. O mi-
nutu později se brána otevřela a jejich očím se naskytl po-
hled na bující kapradí, táhnoucí se až k chátrající budově, jíž 
mezi čtyřmi věžemi dominovala jakási vyhlídka, vybudova-
ná nad centrální věží.
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Rénine se otočil k Hortensii.
„Nic vás nenutí ke spěchu,“ řekl. „Rozhodněte se večer, 

a  jestli se panu Rossignymu podaří vás podruhé přesvěd-
čit, přísahám na svou čest, že vám v cestě stát nebudu. Ale 
do té doby mě poctěte svou přítomností. Včera jsme chtě-
li navštívit tento zámek, tak ho teď navštivme, ano? Stejně 
nějak musíte strávit čas, a  já si myslím, že to bude docela 
zajímavé.“

Měl zvláštní způsob, jakým si získával u lidí poslušnost. 
Jako kdyby zároveň přikazoval a  prosil. Dívka se ani ne-
pokusila překonat malátnost, v  níž se její vůle pomaličku 
rozplývala. Kráčela za ním k centrálnímu, napůl zbořenému 
schodišti, na jehož konci se nacházely dveře, rovněž zatlu-
čené dvěma prkny.

Rénine postupoval stejně jako u brány a za chvilku ve-
šli do  velkého vestibulu s  černobílou dlažbou, zařízeného 
starobylými příborníky a  kostelními svícny a  vyzdobené-
ho dřevěným erbem, na  němž byl zobrazen orel zatínají-
cí drápy do skály. Všude byly pavučiny, které visely rovněž 
na protějších dveřích.

„Ty určitě vedou do salonu,“ řekl Rénine.
Jejich otevření tentokrát nebylo tak snadné a Rénine mu-

sel nakonec jedno z křídel vyrazit ramenem.
Hortensie nepronesla jediné slovo. S  úžasem sledovala 

jeho počínání, ale dokonale se ovládala. Rénine však uhodl 
její myšlenky, otočil se k ní a vážně řekl:

„Je to pro mě dětská hra. Býval jsem zámečníkem.“
Hortensie mu stiskla paži a zašeptala:
„Poslouchejte.“
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„Co?“ zeptal se.
Zesílila stisk a přinutila ho zmlknout.
Vzápětí Rénine rovněž zašeptal:
„Skutečně, to je zvláštní.“
„Poslouchejte… poslouchejte…“ opakovala Hortensie 

s úžasem. „Je to možné?“
Odněkud zblízka slyšeli nějaký ostrý zvuk, jakési pravi-

delné údery: stačilo pozorně poslouchat a uvědomili si, že je 
to tikání hodin. Ano, opravdu, hluboké ticho tmavého salo-
nu skutečně narušovalo pomalé tikání, rytmické jako u me-
tronomu, které vydávalo těžké mosazné kyvadlo. Ano, to 
bylo ono. Nic na ně nemohlo zapůsobit víc než to odměřené 
pulzování malého mechanismu, jenž dál žil v mrtvém zám-
ku… Jakým zázrakem? O jaký nevysvětlitelný fenomén šlo?

„Ale vždyť sem přece nikdo už dávno nevstoupil…“ za-
šeptala Hortensie, která se stále ještě neodvažovala promlu-
vit nahlas.

„Nikdo.“
„Je možné, aby ty hodiny šly dvacet let, aniž by je někdo 

natahoval?“
„Není.“
„Tak jakto že jdou?“
Serge Rénine otevřel tři okna a rozrazil okenice.
Nacházeli se skutečně v salonu, v němž nebylo ani stopy 

po nějakém nepořádku. Křesla stála na svém místě. Nechy-
běl ani kousek nábytku. Lidé, kteří místnost co nejútulněji 
zařídili, odtud odešli a nic si s sebou neodnesli. Ani knihy, 
které četli, ani drobné umělecké předměty seřazené na sto-
lech a na poličkách.
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Rénine začal zkoumat staré hodiny uzavřené ve vysoké 
zdobené skříni, opatřené oválným okénkem, za nímž byl vi-
dět disk kyvadla. Když skříň otevřel, spatřil, že závaží visí až 
úplně dole.

V tu chvíli se z hodin ozvalo cvaknutí a pak hodiny zača-
ly osmkrát odbíjet. Tón to byl tak vážný a hluboký, že na něj 
dívka neměla nikdy zapomenout.

„Jaký zázrak!“ zašeptala.
„Skutečně zázrak,“ řekl Rénine, „protože mechanismus 

je velmi jednoduchý a hodiny mohou jít maximálně týden.“
„Nevšiml jste si něčeho zvláštního?“
„Ne, ničeho… Nebo aspoň…“
Naklonil se a ze dna skříně vytáhl kovovou trubici, kte-

rou závaží zakrývala.
„Dalekohled,“ řekl zamyšleně. „Proč by tu někdo schová-

val dalekohled? A vytažený… To je divné… Co to znamená?“
Hodiny začaly odbíjet podruhé. Ozvalo se znovu osm 

úderů. Rénine zavřel skříň a s dalekohledem v ruce pokra-
čoval v prohlídce místnosti. Široké prosklené dveře vedly ze 
salonu do  mnohem menšího pokoje, zařízeného jako ku-
řárna, v němž se nacházela prázdná vitrína na pušky. Vedle 
vitríny visel kalendář s datem pátého září.

„Ach,“ vykřikla Hortensie, „stejné datum, jaké je dnes. 
Listy jsou vytrhané až do pátého září, dnes je tedy výročí… 
Jaká neuvěřitelná náhoda!“

„Neuvěřitelná,“ souhlasil Rénine. „Výročí jejich odjez-
du… Dnes je tomu dvacet let.“

„Uznejte, že to je naprosto nepochopitelné.“
„Ano, je… Samozřejmě… Ale přesto…“
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„Něco vás napadlo?“
Odpověděl až po několika vteřinách:
„Co mi vrtá hlavou, to je ten ukrytý dalekohled, odlože-

ný na poslední chvíli… K čemu sloužil? Z oken v přízemí 
jsou vidět jenom stromy v zahradě a totéž zřejmě platí i pro 
ostatní okna. Nacházíme se tu v údolí a žádný obzor tu není 
vidět… Aby člověk mohl dalekohled použít, musel zřejmě 
vystoupit až úplně nahoru. Půjdeme tam taky?“

Hortensie ani na  okamžik nezaváhala. Tajemství, které 
toto dobrodružství provázelo, natolik dráždilo její zvěda-
vost, že netoužila po  ničem jiném než následovat Rénina 
a pomáhat mu v jeho pátrání.

Vystoupili tedy po hlavním schodišti do druhého patra, 
kde se nacházelo odpočívadlo a kde začínalo točité schodiš-
tě vedoucí na vyhlídku.

Nahoře byla sice venkovní terasa, ale uzavřená více než 
dvoumetrovou zdí.

„Muselo tu být cimbuří, které později zastavěli,“ pozna-
menal Serge Rénine. „Kdysi se tu musely nacházet i střílny, 
ale ty jsou zazděné.“

„Každopádně i tady je nám dalekohled k ničemu, musí-
me se vrátit dolů.“

„Já váš názor nesdílím,“ řekl Rénine. „Logicky tady musí 
být nějaký průzor, aby se mohl dalekohled použít.“

Vyšvihl se nahoru na zeď a zjistil, že odtamtud je vidět 
celé údolí a park, jehož vysoké stromy ohraničovaly obzor. 
Poměrně daleko na zalesněném pahorku spatřil jakousi po-
lozřícenou nízkou věž napůl zarostlou břečťanem. Nachá-
zela se ve vzdálenosti přibližně sedm nebo osm set metrů.
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Rénine pokračoval v průzkumu. Celý problém podle něj 
spočíval v  použití dalekohledu a  dal by se okamžitě vyře-
šit, kdyby zjistil způsob, jakým se používal. Prohlédl si po-
stupně všechny střílny. Jedna z  nich, nebo spíš místo, kde 
se jedna z  nich kdysi nacházela, přilákalo jeho pozornost. 
Uprostřed vrstvy sádry, kterou použili k zazdění střílny, byla 
prohlubeň naplněná hlínou, v níž rostla tráva.

Rénine trávu vytrhl, vydloubal hlínu a  odhalil otvor 
o  průměru asi dvacet centimetrů, procházející celou zdí. 
Když se k němu sklonil, zjistil, že je úzký a hluboký a že lze 
skrz něj dohlédnout až k věži porostlé břečťanem.

V otvoru byla drážka, do níž dalekohled zapadl tak přes-
ně, že s ním prakticky nešlo vůbec pohnout.

Rénine otřel čočky na  obou stranách a  přitom si dával 
pozor, aby dalekohled nerozostřil. Pak k němu přiložil oko. 
Zůstal tak pozorně a mlčky stát asi třicet nebo čtyřicet vte-
řin a potom rozrušeným hlasem řekl:

„To je příšerné… Skutečně příšerné.“
„Co je tam?“ zeptala se dívka úzkostlivě.
„Podívejte se sama.“
Sklonila se, ale obraz měla rozostřený, takže si musela 

dalekohled nastavit na svůj zrak. Vzápětí se zachvěla.
„Jsou tam dva strašáci, že? Na vrcholu té věže. Ale proč?“
„Dívejte se,“ opakoval, „dívejte se pořádně. Vidíte pod 

klobouky… ty obličeje.“
„Och!“ řekla slábnoucím hlasem. „To je hrůza!“
Kulaté zorné pole dalekohledu nabízelo jako světelná 

projekce tento pohled: Horní plošina polorozbořené věže, 
jejíž zeď byla v  nejvzdálenějším bodu nejvyšší, tvořila ja-



MAURICE LEBLANC

24

kési pozadí, z něhož vyrůstaly kořeny břečťanu. Uprostřed 
této zelené záclony se o  suť kamenů opíraly dvě bytosti, 
muž a žena.

Ale dalo se těmto dvěma neurčitým tvarům, dvěma 
hrůzným fi gurám, které sice měly na  sobě šaty a  na  hla-
vách zbytky klobouků, ale neměly oči, brady, tváře ani kůži 
a ve skutečnosti z nich zbývaly jen ubohé kostry, vůbec říkat 
muž a žena?

„Dvě kostry,“ koktala Hortensie, „dvě oblečené kostry. 
Kdo je tam odnesl?“

„Nikdo.“
„Ale…“
„Ti dva museli před mnoha lety na  té věži umřít. Kůže 

jim shnila a havrani jim vyklovali…“
„Ale to je příšerné! To je příšerné!“ zvolala Hortensie, 

která celá zbledla a tvář se jí zkřivila znechucením.
Půl hodiny nato opustili Hortensie Danielová a  Serge 

Rénine zámek Halingre. Před odjezdem se byli podívat až 
u staré a polozřícené bašty porostlé břečťanem. Vnitřek byl 
prázdný. Ještě nedávno se zřejmě dalo nahoru vystoupit 
po žebřících a dřevěných schodištích, jejichž zbytky se teď 
válely na zemi. Věž se opírala o zeď ohraničující nejvzdále-
nější konec parku.

Nejvíc Hortensii překvapilo, že Serge Rénine nechtěl po-
kračovat v podrobnějším pátrání, jako kdyby o celý případ 
ztratil zájem. Dokonce o něm přestal i mluvit a v hostinci 
v  nejbližší vesnici, v  němž si nechali přinést trochu jídla, 
se na opuštěný zámek vyptávala ona, a nikoliv on. Stejně to 
bylo marné, protože hostinský ve  zdejším kraji nepobýval 
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dlouho a nemohl jim poskytnout žádné informace. Neznal 
dokonce ani jméno majitele panství.

Pokračovali v cestě na La Marèze. Hortensie si několikrát 
připomněla onen příšerný obraz, ale Rénine se tvářil vesele, 
a ačkoliv se ke své družce choval laskavě, na její otázky ne-
odpovídal.

„Co je to s vámi?“ vykřikla nakonec. „Nemůžeme to pře-
ce nechat jen tak. Nějaké řešení musí existovat.“

„Nějaké řešení skutečně musí existovat. Pan Rossigny se 
musí dozvědět, na  čem je, a  vy se musíte rozhodnout, co 
s ním uděláte.“

Hortensie pokrčila rameny.
„O tohle přece nejde… Teď…“
„Co teď?“
„Chci vědět, co znamenají ty dvě mrtvoly.“
„Ale Rossigny…“
„Rossigny počká! Já ale čekat nechci!“
„Dobře. Třeba ty pneumatiky ještě neopravil… Ale hlav-

ní je, co mu řeknete…“
„Hlavní je, co jsme viděli. Postavil jste mě před záhadu 

a kromě ní mě v  tuto chvíli nic jiného nezajímá. Co máte 
v úmyslu?“

„Co mám v úmyslu?“
„Ano, jsou tu dvě mrtvoly. Zavoláte policii, že?“
„Můj bože,“ řekl se smíchem. „A  proč bych to asi tak 

dělal?“
„Existuje přece záhada, kterou je nutné za každou cenu 

osvětlit… Nějaké strašné drama…“
„K tomu ale nikoho nepotřebujeme.“
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„Jak to? Co to říkáte? Vy tomu rozumíte?“
„Panebože, vždyť je to přece tak jasné, jako kdybychom 

četli v nějaké historické knize doprovázené ilustracemi. Je 
to úplně jednoduché.“

Hleděla na něj po očku a v duchu si říkala, jestli si z ní 
nedělá blázny. Ale vypadal naprosto vážně.

„Tak co?“ zeptala se chvějícím se hlasem.
Začínalo se stmívat. Rychle se blížili k zámku La Marèze, 

z něhož právě odjížděli lovci.
„Ze všeho nejdřív musíme získat informace od někoho, 

kdo ve zdejším kraji bydlí už dlouho. Znáte někoho tako-
vého?“

„Strýčka. Nikdy odtud neodjel.“
„Výborně. Zeptáme se tedy pana d’Aigleroche, a  sama 

uvidíte, jak logicky do sebe všechna fakta zapadnou. Jakmi-
le držíte první článek řetězu, ať chcete nebo ne, musíte dojít 
k jeho konci. Neznám nic zábavnějšího.“

 Na zámku se rozešli. Hortensie tam našla svoje zavaza-
dla a vzteklý dopis od Rossignyho, ve kterém se s ní loučil 
a oznamoval jí svůj odjezd.

„Díkybohu,“ řekla si Hortensie. „Ten směšný chlapík na-
šel nejlepší řešení.“

Zapomněla, jak s  ním fl irtovala, zapomněla na  dobro-
družství, plány, na všechno. Rossigny jí najednou připadal 
mnohem cizejší než Rénine, který ji ještě nedávno uváděl 
do hrozných rozpaků a k němuž cítila tak málo sympatií.

Byl to on, kdo zaklepal u jejích dveří.
„Váš strýček je v  knihovně,“ řekl. „Chcete jít se mnou? 

Vzkázal jsem mu, že ho přijdu navštívit.“
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Hortensie šla.
Rénine cestou dodal:
„Ještě pár slov. Dnes ráno, když jsem vám překazil plá-

ny a prosil vás, abyste se svěřila do mých rukou, vzal jsem 
na  sebe vůči vám závazek, který splním co nejdřív, abyste 
měla důkaz o mých dobrých úmyslech.“

„Máte jen jediný závazek,“ odpověděla se smíchem, 
„a sice ukojit mou zvědavost.“

„Bude ukojena dřív, než si myslíte, pokud ovšem pan 
d’Aigleroche potvrdí mé domněnky.“

Pan d’Aigleroche byl skutečně sám. Kouřil dýmku a po-
píjel sherry. Nabídl skleničku i Réninovi, ale ten odmítl.

„A co ty, Hortensie?“ řekl s poněkud ztěžklým jazykem. 
„Víš, že tady kromě září moc zábavy neužiješ. Využij toho. 
Byla projížďka s Réninem příjemná?“

„Přesně kvůli tomu jsem s  vámi chtěl mluvit, drahý 
pane,“ přerušil ho Rénine.

„Budete mě muset omluvit, ale za deset minut musím jet 
na nádraží pro jednu manželčinu přítelkyni.“

„Deset minut mi bohatě stačí.“
„Než vykouříte jednu cigaretu?“
„Víc ne.“
Rénine si vzal cigaretu z  krabičky, kterou mu pan 

d’Aigleroche nabídl, a řekl:
„Představte si, že náhoda chtěla, abychom během naší 

projížďky dojeli až ke  starému zámku, který jistě znáte. 
Na Halingre.“

„Znám. Ale myslím, že už je pomalu čtvrt století zavřený. 
Dostali jste se dovnitř?“
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„Ano.“
„No a? Zajímavá návštěva?“
„Mimořádně zajímavá. Objevili jsme ty nejzvláštnější věci.“
„Jaké věci?“ zeptal se hrabě a pohlédl na hodinky.
Rénine odpověděl:
„Zabedněné místnosti, salon, který zanechali obyvatelé 

v  naprostém pořádku, hodiny, jež jakoby zázrakem začaly 
odbíjet po našem příchodu…“

„To jsou jen takové malé detaily,“ zamumlal pan 
d’Aigleroche.

„Skutečně jsme tam našli i něco důležitějšího. Vystoupili 
jsme na rozhlednu, odkud jsme spatřili dost daleko od zám-
ku vysokou věž… A na ní dvě mrtvoly, nebo spíš kostry… 
Muž a žena, oblečení v šatech, v nichž je zavraždili.“

„Říkáte zavraždili? To je jen domněnka…“
„Ne, to je jistota. Proto jsme si dovolili vás obtěžovat. 

Toto drama se muselo odehrát před dvaceti lety. Vědělo se 
o něm?“

„To opravdu ne,“ prohlásil hrabě d’Aigleroche. „Nikdy 
jsem neslyšel o žádném zločinu nebo o nějakém zmizení.“ 

„Ale,“ namítl Rénine, jako by byl trochu vyvedený z míry, 
„doufal jsem, že mi poskytnete pár informací…“

„Je mi líto.“
„V tom případě mě omluvte.“
Pohlédl na Hortensii a vydal se ke dveřím. Tam se však 

zastavil.
„A nemohl byste mi, drahý pane, aspoň zprostředkovat 

rozhovor s lidmi z vašeho okolí nebo se členy vaší rodiny? 
Třeba by něco mohli vědět.“
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„Mé rodiny? A proč?“
„Protože panství Halingre patřilo a  bezpochyby dopo-

sud patří rodině d’Aigleroche. V erbu má orla na kameni… 
na skále. Proto jsem si myslel, že existuje nějaká souvislost.“

 Tentokrát se ve  tváři hraběte objevilo překvapení. Od-
strčil láhev a skleničku a zvolal:

„Co mi to tu vykládáte? O tomhle příbuzenství jsem ne-
věděl.“

Rénine s úsměvem potřásl hlavou.
„Spíš si myslím, drahý pane, že nechcete připustit jaké-

koliv příbuzenství mezi vámi a neznámým majitelem.“
„Je to tedy někdo, za koho bych se měl stydět?“
„Je to jen muž, který zabil.“
„Co to říkáte?“
Hrabě vstal. Rozrušená Hortensie ze sebe ztěžka vypravila:
„Jste si opravdu jistý, že došlo ke zločinu a že ten zločin 

spáchal někdo ze zámku?“
„Naprosto jistý.“
„Z čeho pramení vaše jistota?“
„Z faktu, že vím, kdo byly obě oběti, a že znám příčinu 

jejich smrti.“
Serge Rénine vždycky říkal jen to, co mohl potvrdit, 

a i teď bylo zřejmě, že se jeho tvrzení zakládá na těch nejso-
lidnějších důkazech.

Pan d’Aigleroche začal přecházet po místnosti s rukama 
za zády. Nakonec pravil:

„Vždycky jsem tušil, že se něco stalo, ale nikdy jsem se 
nesnažil to zjistit… Před dvaceti lety skutečně jeden z mých 
příbuzných, vzdálený bratranec, bydlel na zámku Halingre. 
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Kvůli jménu, které nosím, doufám, že celá aféra – a opakuji, 
že o ní nic nevím – zůstane pod pokličkou.“

„Takže ten váš bratranec zabíjel?“
„Ano, byl přinucen zabít.“
Rénine zavrtěl hlavou.
„Je mi líto, ale s  tím já souhlasit nemohu. Pravda je, že 

váš bratranec naopak chladně a  zbaběle vraždil. Neznám 
jiný zločin, který by byl proveden s  takovou chladnokrev-
ností a záludností.“

„Co vy o tom víte?“
Nastal okamžik, kdy Rénine musel všechno vysvětlit. 

Byla to vážná chvíle poznamenaná strachem a  obavami. 
Hortensie si uvědomovala vážnost okamžiku, ačkoliv ještě 
nedokázala odhadnout, kam kníže směřuje.

„Příběh je velmi jednoduchý,“ řekl. „Všechno ukazuje 
na  to, že když se pan d’Aigleroche oženil, na  panství Ha-
lingre bydlel další manželský pár, se kterým se manželé 
Aiglerocheovi spřátelili. K  čemu jednoho dne došlo? Kdo 
z  těch čtyř vnesl do  vztahu obou párů svár? To nedokážu 
říct. Ale nabízí se verze, že manželka vašeho bratrance, paní 
d’Aigleroche, si dala schůzku s  druhým manželem ve  věži 
zarostlé břečťanem, do níž vedl vchod přímo z vnějšího ob-
vodu panství. Když se váš bratranec o tom dozvěděl, rozho-
dl se pomstít, ale tak, aby nevyvolal skandál, a aby se dokon-
ce nikdy nikdo nedozvěděl, že viníci byli zavražděni. Zjistil, 
podobně jako já, že v zámku existuje rozhledna, z níž je přes 
vrcholky stromů a zvlněný terén vidět věž, která se nachází 
osm set metrů odtamtud, a  že tahle rozhledna je polože-
na dokonce výš než vrchol věže. Na místě někdejší střílny 
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vyhloubil ve  zdi otvor, zasadil tam do  drážky dalekohled 
a pozoroval schůzky milenců. Vypočítal rovněž vzdálenost 
a v neděli pátého září, když byl zámek prázdný, zastřelil oba 
milence z dalekonosné pušky.“

Zjevila se pravda. Denní světlo bojovalo proti temnotám. 
Hrabě zamumlal:

„Ano, tak se to muselo odehrát… Takže můj bratranec 
d’Aigleroche…“

„Vrah díru pečlivě utěsnil hlínou,“ pokračoval Rénine. 
„Kdo a  jak by se mohl dozvědět, že na  vrcholu věže, kam 
nikdy nikdo nechodil, tlí dvě mrtvoly, když navíc zbořil dře-
věné schodiště? Zbývalo už jen vysvětlit zmizení své ženy 
a jejího přítele. To bylo snadné. Obvinil je, že spolu utekli.“

Hortensie se zachvěla. Jako kdyby jí poslední věta při-
nesla naprosto nečekané odhalení. Pochopila, kam Rénine 
míří.

„Co to říkáte?“
„Říkám, že pan d’Aigleroche obvinil svou ženu a  jejího 

přítele, že spolu uprchli.“
„Ne, ne!“ vykřikla Hortensie. „To nemohu připustit, byl 

to přece bratranec mého strýčka. Proč do sebe mícháte dva 
příběhy?“

„Říkáte, že tento příběh míchám dohromady s  událos-
tí, o  níž se tehdy mluvilo?“ odpověděl Rénine. „Já je ne-
míchám, drahá madam. Existuje jen jeden příběh a  já ho 
vyprávím tak, jak se odehrál.“

Hortensie se otočila ke strýčkovi. Mlčel, ruce měl zkříže-
né na prsou a jeho hlava se skrývala v polotmě, kam světlo 
ze stolní lampy nedosahovalo. Proč neprotestuje?
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Rénine pokračoval dál:
„Existuje jen jeden příběh. Pátého září v osm hodin ve-

čer pan d’Aigleroche, bezpochyby pod záminkou, že jede 
pátrat po uprchlících, opustil zámek, který nejprve pečlivě 
zabarikádoval. Odjel a  nechal všechny místnosti v  původ-
ním stavu. Odvezl s sebou pouze pušky z vitríny. Na posled-
ní chvíli ho napadlo, že kdyby někdo našel dalekohled, mohl 
by zjistit, jakou roli sehrál v tom zločinu, a  mohl by vést 
k vyšetřování, což se nakonec ukázalo jako tušení správné. 
Hodil ho tedy do skříně s hodinami a náhoda tomu chtěla, 
že dalekohled zastavil chod kyvadla. Tato mechanická zá-
ležitost zapříčinila, jako u mnoha jiných případů, že o dva-
cet let později došlo k odhalení zločinu. Moje rány na dveře 
způsobily, že se podlaha otřásla a kyvadlo se uvolnilo. Ho-
diny se daly do pohybu a zaznělo osm úderů… A  já držel 
v ruce Ariadninu nit, která mě vyvedla z labyrintu.“

Hortensie zašeptala:
„A co důkazy? Důkazy!“
„Důkazy?“ odpověděl Rénine rázně. „Je jich spousta a vy 

je znáte stejně jako já. Kdo mohl zastřelit člověka na vzdále-
nost osmi set metrů, když ne zručný střelec a milovník lovu, 
viďte, pane d’Aigleroche? Důkazy? Proč ze zámku nebylo 
nic odneseno, kromě pušek, bez kterých se milovník lovu 
nemohl obejít? Viďte, pane d’Aigleroche? Pušky visí tady 
na zdi. Důkazy? Datum pátého září, kdy byl zločin spáchán, 
zanechal v  zločincově duši tak hroznou vzpomínku, že se 
každý rok v tuto dobu, a pouze v tuto dobu, snaží rozptýlit 
a pátého září zapomíná na svou střídmost. Dnes máme pá-
tého září. Důkazy? Tyhle vám nestačí?“
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A Rénine napřáhl ruku a ukázal na hraběte d’Aigleroche, 
jenž se po  tak strašlivé připomínce minulosti zhroutil 
do křesla a skryl si obličej v dlaních.

Hortensie nepronesla jedinou námitku. Nikdy nemilova-
la svého strýčka, nebo spíš strýčka svého manžela. Okamžitě 
připustila obvinění, které proti němu Rénine vznesl.

Uplynula minuta.
Náhle si pan d’Aigleroche nalil sklenku sherry a nadva-

krát ji vypil. Pak vstal a přistoupil k Réninovi.
„Ať už je ta historka pravdivá, či nikoliv, pane, nemůžete 

nazývat zločincem manžela, který pomstí svou čest a zabije 
nevěrnou manželku.“

„Ne,“ odpověděl Rénine, „ale to je jen první verze celého 
příběhu. Existuje i  druhá, mnohem vážnější… a  mnohem 
pravděpodobnější… Další verze, na kterou musí podrobněj-
ší vyšetřování nutně narazit.“

„Co tím chcete říct?“
„Toto: Možná se nejedná o manžela konajícího spravedl-

nost, jak jsem původně předpokládal. Možná se jedná o fi -
nančně zruinovaného muže, jenž bažil po bohatství manžel-
ky svého přítele a který, aby si uvolnil ruce a zbavil se svého 
přítele a své vlastní ženy, vlákal je do pasti, poradil jim, aby 
navštívili onu opuštěnou a vzdálenou věž, a  tam je dvěma 
výstřely z pušky zabil.“

„Ne, ne,“ protestoval hrabě. „Ne, to není pravda.“
„Já si to nevymýšlím. Své obvinění stavím nejen na so-

lidních důkazech, ale také na intuici, která až do této chví-
le odpovídala skutečnosti. Přesto bych si přál, aby ta druhá 
verze nebyla pravdivá. Jenomže pokud tomu tak není, proč 
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takové výčitky svědomí? Člověk přece nemá výčitky, potres-
tá-li viníky.“

„Má, má, když někoho zabije. Je to tíha, která se nedá 
unést.“

„Proto si pan d’Aigleroche vzal později vdovu po  své 
oběti, aby měl víc sil? Protože tak to prostě je, pane. Proč 
ten sňatek? Ocitl se pan d’Aigleroche na mizině? Byla žena, 
kterou si vzal za  svou druhou manželku, bohatá? Nebo se 
navzájem milovali a domluvili se, že pan d’Aigleroche zabije 
svou první ženu a manžela své druhé ženy? To jsou otázky, 
na něž neznám odpověď a které v tuto chvíli nemají žádný 
význam, ale které by vyšetřující soudce se všemi prostředky, 
jež má k dispozici, neměl mít problém vyřešit.“

Pan d’Aigleroche se zapotácel. Musel se opřít o opěradlo 
židle a celý bledý vykoktal:

„Uvědomíte tedy policii?“
„Ne, ne,“ prohlásil Rénine. „Za prvé, zločin je promlčen, 

a za druhé, dvacet let výčitek svědomí a hrůzy, vzpomínka, 
která bude viníka pronásledovat až do jeho smrti, neshody 
v manželství, nenávist a každodenní peklo… A také nutnost 
vrátit se na místo činu a vymazat stopy dvojitého zločinu. 
Vystoupit na věž, dotýkat se koster, svléknout je, pohřbít… 
To bude dostatečný trest. Víc nežádám a nemám v úmyslu 
udělat z případu pastvu pro veřejnost a vyvolat skandál, kte-
rý by vrhl špínu i na neteř pana d’Aigleroche. Ne, takovou 
hanbu nedopustím.“

„Tak proč?“
„Proč jsem do toho zasahoval?“ zeptal se Rénine. „Sleduji 

tím jistě nějaký cíl, že? Skutečně ano. Byť by se zdál minimál-
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ní, přece jen má náš rozhovor jeden praktický cíl. Ale neboj-
te se, pane d’Aigleroche, uděláme spolu dobrý obchod.“

Boj byl u konce. Hrabě cítil, že už stačí jen splnit malou 
formalitu a přijmout jistou oběť. Vrátila se mu trocha sebe-
jistoty, takže se s jistou dávkou ironie zeptal:

„Kolik?“
Rénine se dal do smíchu.
„Výborně! Pochopil jste situaci. Jenomže se mýlíte, když 

si myslíte, že jde o mě. Já to dělám pro slávu.“
„Takže co?“
„Jedná se jen o jistou náhradu.“
„O náhradu?“
Rénine se naklonil nad psací stůl a řekl:
„V  jedné z  těchto zásuvek jsou dokumenty, které čekají 

na váš podpis. Jde o vyrovnání mezi vámi a vaší neteří Hor-
tensií Danielovou, týkající se jejího majetku, za  který jste 
nesl odpovědnost, a přesto jste dopustil, aby ho váš synovec 
rozházel. Podepište to vyrovnání.“

Pan d’Aigleroche vyskočil.
„Víte, o jakou sumu jde?“
„Nechci to vědět.“
„A když odmítnu?“
„Požádám o rozhovor hraběnku d’Aigleroche.“
Bez dalšího váhání hrabě otevřel zásuvku, vytáhl okolko-

vaný dokument a rychle ho podepsal.
„Tady to máte,“ řekl. „A doufám…“
„Doufáte, stejně jako já, že my dva už spolu nebudeme mít 

nikdy nic společného? Jsem o tom přesvědčen. Odjíždím dnes 
večer a vaše neteř bezpochyby zítra ráno. Sbohem, pane.“
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V salonu, kam ještě nepřišel žádný z hostů, Rénine předal 
dokument Hortensii. Dívka vypadala ohromeně. To, co ji však 
uvádělo do rozpaků víc než světlo vržené na minulost jejího 
strýce, byla podivuhodná prozíravost a mimořádná bystrost 
muže, jenž před několika hodinami vzal události do svých ru-
kou a dokázal před jejíma očima dokonale načrtnout obraz 
dramatu, který se přitom odehrál beze svědků.

„Jste se mnou spokojená?“ zeptal se.
 Hortensie mu podala obě ruce.
„Zachránil jste mě před Rossignym. Vrátil jste mi svobo-

du a nezávislost. Děkuji vám z celého srdce.“
„To od vás nežádám,“ odpověděl Rénine. „Chtěl jsem vás 

hlavně pobavit. Vedla jste monotónní život, v němž chybělo 
dobrodružství. Byl takový i dnešek?“

„Jak se mě můžete takhle ptát? Prožila jsem ty nejúžas-
nější a nejzvláštnější chvíle.“

„Takový je život,“ řekl, „dovede-li se člověk dívat a umí-li 
hledat. Dobrodružství je všude kolem nás. I v té nejubožej-
ší chatrči, pod maskou toho nejvážnějšího člověka, všude. 
Když člověk chce a  umí se tím bavit, dokáže dělat dobré 
skutky, někoho zachránit nebo napravit nějakou nesprave-
dlnost.“

Hortensie, ohromená silou a  autoritou jeho osobnosti, 
zašeptala:

„Kdo jste?“
„Dobrodruh, nic jiného. Milovník dobrodružství. Ži-

vot stojí za  to žít, jen když člověk prožívá dobrodružství. 
Dobrodružství jiných nebo dobrodružství svoje. Dnešní 
dobrodružství vás vzrušilo, protože se dotklo nejskrytějších 
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hlubin vaší bytosti. Ale existují dobrodružství, která nejsou 
o nic míň vzrušující. Chcete důkaz?“

„Jak mi ho můžete poskytnout?“
„Staňte se mou družkou, která se bude podílet na mých 

dobrodružstvích. Když mě někdo zavolá na  pomoc, po-
můžeme mu spolu. Jestli mě náhoda nebo instinkt přivede 
na stopu zločinu nebo nějaké jiné nespravedlnosti, vydáme 
se na cestu společně. Chcete?“

„Ano,“ odpověděla. „Ale…“
Zaváhala. Nevěděla přesně, co Rénine zamýšlí.
„Ale trochu se bojíte, viďte?“ řekl s úsměvem. „Říkáte si: 

Do čeho mě chce ten milovník dobrodružství zatáhnout? Je 
evidentní, že se mu líbím. Nebude chtít dřív nebo pozdě-
ji dostat odměnu? Máte pravdu. Musíme uzavřít konkrétní 
smlouvu.“

„Naprosto konkrétní,“ řekla Hortensie, která se raději 
snažila převést rozhovor do  žertovnějšího tónu. „Poslou-
chám vaše návrhy.“

Rénine chvilku přemýšlel a pak pokračoval:
„Tak dobře. Dnes, kdy jsme prožili naše první společné 

dobrodružství, hodiny na zámku Halingre odbily osm úde-
rů. Souhlasíte, že v následujících třech měsících prožijeme 
společně sedm dalších dobrodružství? A po osmém případu 
mi slíbíte…“

„Co?“
Váhal s odpovědí.
„Zdůrazňuji, že po celou tu dobu budete naprosto svo-

bodná a můžete mě během těch sedmi dobrodružství opus-
tit, pokud se mi nepodaří vás zaujmout. Ale jestli se mnou 
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vydržíte až do konce, jestli mi dovolíte, abych s vámi během 
tří měsíců začal a pátého prosince dokončil naše osmé dob-
rodružství, ve chvíli, kdy ty hodiny odbijí osmou – a buď-
te si jistá, že odbijí, protože staré mosazné kyvadlo se už 
ve svém běhu nezastaví –, budete mi muset slíbit…“

„Co?“ opakovala poněkud stísněně.
Odmlčel se. Hleděl na její nádherné rty, po nichž toužil 

jako po jediné odměně, ale byl si naprosto jistý, že to pocho-
pila, a proto usoudil, že je zbytečné o tom dál mluvit.

„Stačí mi radost vás vidět. To ne já, ale vy byste si měla 
klást podmínky. Jaké jsou? Co žádáte?“

Cítila jeho respekt a se smíchem odpověděla:
„Co žádám?“
„Ano.“
„Můžu chtít cokoliv těžkého?“
„Všechno je snadné pro člověka, který si vás chce získat.“
„A co když bude moje žádost nemožná?“
„Mě zajímá jenom nemožné.“
„Chci, abyste mi vrátil starobylou sponku ze živůtku, vy-

robenou z karneolu zasazeného do fi ligránské obruby. Do-
stala jsem ji od  matky, která ji dostala zase od  své matky. 
Kdekdo věděl, že jim nosila štěstí, a mně taky přinesla štěstí. 
Jenomže od okamžiku, kdy zmizela ze zavřené šperkovnice, 
jsem nešťastná. Vraťte mi ji, dobrý duchu.“

„Kdy vám tu sponku ukradli?“
Dala se do smíchu.
„Před sedmi… osmi… nebo devíti lety, už nevím… Ne-

vím kde… nevím jak… nevím nic.“
„Najdu ji,“ řekl Rénine. „A vy budete šťastná.“
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SKLENICE VODY
Čtyři dny poté, co se přestěhovala do  Paříže, přijala Hor-
tensie Danielová pozvání Serge Rénina na schůzku v Bou-
loňském lesíku. V zářivém slunečním dopoledni se usadili 
na terase restaurace Imperial trochu do ústraní. Dívka byla 
šťastná, rozesmátá, nesmírně půvabná a svůdná. Rénine ze 
strachu, aby ji nevyplašil, se střežil před ní zmínit o navržené 
smlouvě. Hortensie mu vyprávěla o svém odjezdu z La Ma-
rèze a ujistila ho, že už o Rossignym neslyšela.

„Já o něm slyšel,“ řekl Rénine.
„Vážně?“
„Ano, poslal mi své svědky. Souboj se konal dnes ráno. 

Rossigny má škrábnuté rameno. Případ je uzavřen.“
„Mluvme o něčem jiném.“
O Rossignym tedy už nepadlo ani slovo. Rénine předložil 

Hortensii plán na dvě výpravy, které chystal, a bez velkého 
nadšení jí nabídl, aby se na nich podílela.

„Nejlepší dobrodružství,“ řekl, „je to, s  nímž člověk 
nepočítá. Objeví se nečekaně, aniž by ho něco ohlašovalo 
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a aniž by si někdo, s výjimkou zasvěcených, všiml této pří-
ležitosti a  dokázal jí využít. Člověk musí jednat okamžitě. 
Stačí jediné zaváhání a je příliš pozdě. Musí mít jakýsi šestý 
smysl. Čich loveckého psa, který rozezná stopu mezi všemi, 
které ho obklopují.“

Terasa se kolem nich začínala zaplňovat. U sousedního 
stolu seděl mladý muž s nevýrazným profi lem. Měl dlouhé 
hnědé kníry a četl noviny. Zezadu z jednoho okna restaura-
ce sem doléhal vzdálený zvuk orchestru. V jednom ze salo-
nů několik lidí tančilo.

Hortensie všechny přítomné lidi pozorovala, jako kdyby 
chtěla nalézt jakési nenápadné znamení odhalující osobní 
drama, nešťastný osud nebo kriminální minulost.

Ve  chvíli, kdy Rénine platil útratu, mladík s  dlouhými 
kníry potlačil výkřik a přiškrceným hlasem zavolal jednoho 
z číšníků.

„Kolik vám dlužím? Nemáte drobné? Proboha, po-
spěšte si!“

Rénin bez váhání popadl noviny, přelétl je pohledem 
a pak polohlasně četl:

„Paní Dourdensová, obhájkyně Jacquese Aubrieuxe, byla 
přijata v Elysejském paláci. Domníváme se, že prezident re-
publiky odmítl udělit obžalovanému milost a že poprava bude 
vykonána zítra ráno.“

Když mladík přešel terasu, ocitl se pod zahradní pergo-
lou tváří v tvář pánovi a dámě, kteří mu zastoupili cestu. Pán 
mu řekl:

„Promiňte, pane, ale vaše emoce mě překvapily. Jedná se 
o Jacquese Aubrieuxe, že?“
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„Ano… Ano… O Jacquese Aubrieuxe…“ koktal mladík. 
„Jacques je můj přítel z dětství. Pospíchám za jeho ženou… 
Musí šílet bolestí.“

„Můžu vám nabídnout pomoc? Jsem kníže Rénine. Ma-
dam i  já bychom byli šťastní, kdybychom mohli pro vás 
a paní Aubrieuxovou něco udělat.“

Mladík, rozrušený přečtenou zprávou, zřejmě vůbec ne-
chápal, co mu říkají. Neobratně se představil:

„Dutreuil… Gaston Dutreuil…“
Rénine mávl na svého šoféra Clémenta, jenž na něj o kus dál 

čekal, postrčil Gastona Dutreuila do automobilu a zeptal se ho:
„Jaká je adresa? Myslím adresa paní Aubrieuxové?“
„Avenue du Roule 23 bis…“
Jakmile Hortensie nastoupila, zopakoval Rénine adresu 

šoférovi a v okamžiku, kdy vyrazili udaným směrem, začal 
se Gastona Dutreuile vyptávat.

„Ten případ moc neznám, popište mi ho pár slovy. 
Jacques Aubrieux zabil nějakého blízkého příbuzného, že?“

„Je nevinný, pane,“ odpověděl mladík, který zřejmě ne-
byl schopen poskytnout sebemenší vysvětlení. „Je nevinný, 
přísahám… Znám Jacquese dvacet let… Je nevinný… Bylo 
by to šílené…“

Nemohli z něj nic vytáhnout. Cesta ostatně netrvala dlou-
ho. Vjeli do Neuilly přes Porte des Sablons a po dvou minu-
tách zastavili před úzkou dlouhou uličkou, vroubenou vyso-
kými zdmi. Došli k malému jednopatrovému domku a Gaston 
Dutreuil zazvonil.

„Madam je v salonu se svou matkou,“ oznámila jim služ-
ka, která jim přišla otevřít.
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„Rád je obě uvidím,“ řekl Dutreuil a vedl Rénina a Hor-
tensii s sebou.

Byl to poměrně dost velký a  hezky zařízený salon, který 
zřejmě v normální době sloužil jako pracovna. Seděly v něm 
dvě ženy a plakaly. Jedna z nich, ta starší, se šedivými vlasy, vy-
kročila Gastonu Dutreuilovi vstříc. Ten jí vysvětlil důvody pří-
tomnosti prince Rénina a dáma okamžitě s pláčem vykřikla:

„Manžel mé dcery je nevinný, pane! Jacques je skvělý 
muž… Má zlaté srdce… On, a  zavraždit svého bratrance? 
Vždyť ho miloval! Přísahám, že je nevinný, pane! Byla by to 
justiční vražda. Ach, pane, mé dceři by to přivodilo smrt.“

Rénine pochopil, že všichni tito lidé jsou už několik mě-
síců zničení touto představou a doufají, že nevinný člověk 
přece nemůže být popraven. Zpráva o  tom, že poprava je 
nevyhnutelná, je uvedla do stavu naprostého šílenství.

Rénine přistoupil k  ubohé bytosti schoulené v  křesle, 
jejíž mladá tvář rámovaná krásnými blonďatými vlasy byla 
strhaná zoufalstvím. Hortensie se posadila vedle ní a jemně 
ji vzala do náruče. Rénine ji oslovil:

„Madam, nevím, co pro vás můžu udělat, ale přísahám 
na svou čest, že jestli na celém světě existuje někdo, kdo vám 
může pomoci, pak jsem to já. Prosím vás tedy, abyste mi od-
povídala tak, jako by přehlednost a jasnost vašich odpovědí 
mohly změnit běh věcí a jako kdybyste se se mou chtěla po-
dělit o svůj názor na Jacquese Aubrieuxe. Je nevinný, viďte?“

„Och, pane!“ řekla a vložila do své odpovědi celou svou 
duši.

„Dobře, tak se o tuto jistotu, o níž jste nedokázala pře-
svědčit justici, podělte se mnou. Nechci, abyste popisovala 
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nějaké detaily a znovu prožívala onu příšernou kalvárii, ale 
prostě mi odpovězte na jistý počet otázek. Ano?“

„Ptejte se, pane.“
Už ji ovládal. Několika větami ji Rénin podřídil své vůli. 

Hortensie si opět uvědomila, kolik je v Réninovi síly, jakou 
má autoritu a přesvědčovací schopnosti.

„Co dělal váš manžel?“ zeptal se, když předtím požádal 
matku a Gastona Dutreuile, aby zachovali naprosté mlčení.

„Pojišťovacího agenta.“
„Obchody se mu dařily?“
„Až do loňského roku ano.“
„Takže už několik měsíců měl fi nanční problémy?“
„Ano.“
„A zločin byl spáchán kdy?“
„Loňského března v jednu neděli.“
„A oběť?“
„Vzdálený bratranec Guillaume, který bydlel v Suresnes.“
„A ukradená částka?“
„Šedesát tisícifrankových bankovek, které bratranec do-

stal večer předtím jako splátku starého dluhu.“
„Manžel o tom věděl?“
„Ano. V  neděli mu to bratranec řekl během telefo-

nického rozhovoru a  Jacques ho přemlouval, aby si ta-
kovou sumu nenechával u sebe a uložil ji následující den 
do banky.“

„To se odehrálo ráno?“
„V  jednu hodinu po  poledni. Jacques se chystal zajet 

ke Guillaumovi na motorce, ale byl dost unavený, a tak mu 
řekl, že nikam nepojede. Zůstal celý den tady.“
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„Sám?“
„Ano, sám. Obě služky měly volno a já jsem s maminkou 

a s naším přítelem Dutreuilem jela do kina na náměstí des 
Ternes. Večer jsme se dozvěděli o Guillaumově zavraždění. 
Druhý den ráno byl Jacques zatčen.“

„Na základě jakých důkazů?“
Nešťastná žena zaváhala. Důkazy musely být zdrcující. 

Po Réninově pobídce nakonec odpověděla:
„Vrah jel do  Saint-Cloud na  motorce a  nalezené stopy 

pneumatik odpovídaly motorce mého manžela. Na  místě 
našli kapesník s manželovými iniciálami a patřil mu i pou-
žitý revolver. Navíc jeden ze sousedů tvrdil, že ve tři hodiny 
viděl mého manžela odjíždět na  motorce, a  další ho viděl 
vracet se v půl páté. Ke zločinu došlo ve čtyři hodiny.“

„A jak se Jacques Aubrieux hájil?“
„Tvrdil, že celé odpoledne prospal. Někdo si mezitím mohl 

otevřít garáž, vzít si motocykl a odjet s ním do Suresnes. Co se 
týče kapesníku a revolveru, obojí se našlo v brašně u motorky. 
Pokud by je vrah použil, nebylo by na tom nic překvapivého.“

„Toto vysvětlení mi připadá přijatelné…“
„Ano, ale policie měla dvě hlavní námitky. Jednak absolut-

ně nikdo nemohl vědět, že můj manžel zůstane celý den doma, 
protože každou neděli odpoledne jezdil na motocyklu ven.“

„A za druhé?“
Mladá žena zčervenala a zašeptala:
„V  Guillaumově kanceláři vrah vypil půl lahve vína. 

Na láhvi se našly otisky manželových prstů.“
Jako by vyčerpala všechny síly, které v  ní vyvolala na-

děje vzbuzená  Réninovou přítomností, náhle se pod sílou 
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důkazů zhroutila. Uzavřela se do sebe a upadla do jakéhosi 
mlčenlivého polovědomí, z něhož ji ani Hortensiina laskavá 
péče nedokázala vytrhnout.

Matka vykoktala:
„Je nevinný, viďte, pane? Nemůžou přece potrestat ne-

vinného člověka. Nemají na to právo. Nemají právo zabít mi 
dceru. Panebože, co jsme ti udělali, že nás tak trestáš? Má 
ubohá malá Madelaine…“

„Ona se zabije,“ řekl vyděšeně Dutreuil. „Nikdy se nedo-
káže vyrovnat s myšlenkou, že Jacques půjde pod gilotinu. 
Brzy… dnes v noci… se zabije…“

Rénine přecházel po místnosti sem a tam.
„Nemůžete pro ni nic udělat, viďte?“ zeptala se Hortensie.
„Je půl dvanácté,“ odpověděl Rénine se starostlivým vý-

razem ve tváři. „A poprava se má konat zítra ráno.“
„Myslíte, že je vinen?“
„Nevím… já nevím… Přesvědčení té nešťastnice je ov-

šem pozoruhodné a nemůžeme ho pominout. Když dva lidé 
spolu žijí tolik let, nemohou se v sobě navzájem tak mýlit… 
Přesto však…“

Natáhl se na pohovku a zapálil si cigaretu. Vykouřil tři 
cigarety po  sobě, přičemž se nikdo neodvážil vyrušit ho 
z přemýšlení. Občas se podíval na hodinky. Každá minuta 
byla tak důležitá!

Nakonec se vrátil k  Madelaine Aubrieuxové, vzal její 
ruce do svých a tiše jí řekl:

„Nesmíte se zabít. Až do poslední chvíle není nic ztra-
ceno a  já vám slibuji, že až do  poslední chvíle nepřestanu 
pátrat. Ale potřebuji váš klid a vaši důvěru.“
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„Budu klidná,“ řekla se zoufalým výrazem ve tváři.
„A budete mi důvěřovat?“
„Budu vám důvěřovat.“
„Tak dobrá, počkejte na  mě tady. Za  dvě hodiny budu 

zpátky. Pojedete s námi, pane Dutreuili?“
Ve  chvíli, kdy nastupovali do  auta, se Rénine mladíka 

zeptal:
„Znáte v Paříži nějakou malou a nepříliš navštěvovanou 

restauraci nedaleko odtud?“
„Hostinec Lutetia v  přízemí domu, kde bydlím, na  ná-

městí des Ternes.“
„Výborně, to nám bude vyhovovat.“
Cestou sotva promluvili, ale Rénine se občas Dutreuila 

na něco zeptal.
„Pokud si vzpomínám, policie zná čísla těch bankovek, 

viďte?“
„Ano, bratranec Guillaume si zapsal těch šedesát čísel 

do zápisníku.“
Po chvíli Rénine zamumlal:
„V  tom spočívá celý problém. Kde jsou ty bankovky? 

Když je najdeme, bude případ vyřešen.“
V  Lutetii se telefonní přístroj nacházel v  samostatné 

místnosti sousedící se sálem, kde se podával oběd. Jakmi-
le se Rénine ocitl sám s Dutreuilem a Hortensií u telefonu, 
rozhodným gestem sejmul sluchátko.

„Haló? Slečno, spojte mě prosím s policejní prefekturou… 
Haló? Haló? Prefektura? Chtěl bych mluvit s tajnou službou 
Sûreté. Je to mimořádně důležitý hovor. Tady kníže Rénine.“

Se sluchátkem v ruce se otočil ke Gastonu Dutreuilovi.
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„Můžeme sem někoho pozvat, viďte? Budeme tu mít 
klid?“

„Jistě.“
Znovu přiložil sluchátko k uchu.
„Sekretář náčelníka Sûreté? Výborně, pane sekretáři. Měl 

jsem několikrát tu čest spolupracovat s panem Dudouisem 
a v několika případech mu poskytnout velmi užitečné infor-
mace. Určitě si na knížete Rénina vzpomene. Dnes mu mohu 
označit místo, kde se nachází oněch šedesát tisícifrankových 
bankovek, ukradených vrahem Aubrieuxem jeho bratranci. 
Pokud ho má nabídka zajímá, ať za  mnou pošle nějakého 
inspektora do hostince Lutetia na náměstí des Ternes. Budu 
tam sedět s jednou dámou a s Aubrieuxovým přítelem Du-
treuilem. Hezký den, pane sekretáři.“

Když Rénine zavěsil, spatřil úplně ohromené tváře Hor-
tensie a Gastona Dutreuile. Hortensie zamumlala:

„Vy to tedy víte? Už jste to vyřešil?“
„Vůbec ne,“ odpověděl se smíchem.
„Takže co?“
„Takže dělám, co umím. Je to stejně dobrý způsob jako 

každý jiný. A teď poobědváme.“
Hodiny ukazovaly tři čtvrtě na jednu.
„Nejpozději za dvacet minut tady bude někdo z policejní 

prefektury.“
„A co když nikdo nepřijde?“ namítla Hortensie.
„To by mě překvapilo. Kdybych panu Dudoisovi řekl: 

,Aubrieux je nevinný,‘ nemělo by to žádný efekt. V  před-
večer popravy je těžké přesvědčit pány od  policie nebo 
od soudu, že odsouzenec k smrti je nevinný. Ne. Jacquesovi 
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