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BezboÏnost jednoho
se snadno stane prokletím v‰ech.
PUBLILIUS SYRUS

Podûkování pﬁekladatele
Rád bych z celého srdce podûkoval Janu Havlíãkovi, kter˘ mi
pomohl transkripci svahil‰tiny, PhDr. Lucii Libovické, která
se postarala o transkripci arab‰tiny, a svému dávnému pﬁíteli Adamu Koubkovi, kter˘ mi pﬁevedl anglick˘ pﬁepis ru‰tiny
do azbuky. Bez jejich nezi‰tného pﬁispûní bych se v té záplavû
exotiky utopil.
Marek Drda

Podûkování
Mé díky Rohanu McWilliamovi, jehoÏ vynikající kniha The
Tichborne Claimant: A Victorian Sensation (Hambledon Continuum, 2007) mi pro tento pﬁíbûh poskytla záplavu informací o dobovém pozadí, písÀov˘ch textÛ i citátÛ.
Georgi Manne, Lou Andersi a Emmo Barnesová – jste Ïijící legendy. A zpÛsob, jak pﬁimûﬁenû podûkovat tobû, Mikeu
Moorcocku, prostû neexistuje.
Stejnû jako v pﬁedchozím pﬁíbûhu Burtona a Swinburnea
jsem si i zde hodnû dovolil na ctûná (a nûkterá ménû ctûná)
slavná jména viktoriánského období. V‰em potomkÛm tûch,
s jejichÏ povûstí si pohrávám, nabízím svou omluvu a uji‰tûní,
Ïe tato kniha je mínûna coby spekulativní fikce a rozhodnû ne
coby biografie. Alternativní historie, kterou si na tûchto stránkách vym˘‰lím, je místo, kde se obyvatelé viktoriánské Anglie setkávají s jin˘mi v˘zvami a pﬁíleÏitostmi, neÏ s jak˘mi se
stﬁetávali ve skuteãném Ïivotû, takÏe se z nich postupnû stali
velmi, velmi odli‰ní lidé. Sv˘m historick˘m protûj‰kÛm se vÛbec nepodobají a nemûli by b˘t v Ïádném pﬁípadû povaÏováni
za pﬁesn˘ obraz lidí, kteﬁí opravdu Ïili.
Zejména bych chtûl vyjádﬁit svou úctu a obdiv souãasné generaci rodiny Tichborneov˘ch-Doughtyov˘ch. Stále Ïijí ve
svém rodinném sídle Tichborne House a snaÏí se jej udrÏovat,
coÏ je obzvlá‰tû v tûchto ekonomicky nesnadn˘ch ãasech velmi nákladn˘ úkol. Také pokraãují v tradici dobroãinné slavnosti Tichborne Dole, pﬁi které bûhem svátku Zvûstování
Pánû rozdávají mouku.

âÁST PRVÁ
VE KTERÉ DUCH ZATOUÎÍ PO DIAMANTECH

Roger Tichborne jméno mé,
já hledám majek i renomé,
hlásají, Ïe pr˘ ztracen byl jsem na moﬁi,
já ﬁíkám jim, aÈ lÏí tou uÏ mû déle nemoﬁí.

Kapitola 1

MUÎ Z MOSAZI
Nemalou odmûnu získá kaÏd˘, kdo poskytne informaci, která povede k objasnûní
osudu Rogera Charlese Tichbornea. Ten
opustil 20. dubna 1854 Rio de Janeiro na
palubû lodi La Bella a od té chvíle o nûm
nikdo nesly‰el. Do Anglie v‰ak dorazila
zpráva, Ïe ãást posádky a pasaÏérÛ lodi
stejného jména naloÏilo plavidlo smûﬁující
do Austrálie, nejspí‰e do Melbourne. Zda se
zmiÀovan˘ Roger Charles Tichborne nacházel mezi utonul˘mi, nebo zachránûn˘mi, není známo. V souãasné dobû by mu
bylo okolo dvaatﬁiceti let, je neduÏiv˘, pomûrnû vysok˘ a má velmi svûtlé hnûdé vlasy a modré oãi. Pan Tichborne je synem
nyní zesnulého sira Jamese Tichbornea
a dûdicem ve‰ker˘ch jeho statkÛ.
INZERÁT V NOVINÁCH
CELÉHO SVùTA, 1861

Sir Richard Burton byl mrtv˘.
LeÏel na zádech ve vestibulu Královské zemûpisné spoleãnosti, rozvalen u paty majestátního schodi‰tû se zhroucen˘m
drobouãk˘m zrzav˘m básníkem na prsou.
Algernon Charles Swinburne, jemuÏ po tváﬁích proudily
slzy a jehoÏ smysly o‰álil alkohol, rychle skládal nûjakou elegii. Îelezo se koneckoncÛ nejlépe kuje je‰tû Ïhavé.
Zvedl hlavu, aÏ mu vlasy v mihotavém svûtle plynov˘ch
lamp ohnivû vzplály, a vysok˘m hlasem zadeklamoval:
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CoÏ neví‰, nad k˘m dnes Anglie i svût cel˘ lkají?
VÏdyÈ na divok˘ch cestách sv˘ch kaÏdou svûta lest
vÏdy prohlédl – i pasti, jeÏ se v jeho koutech tají,
proãeÏ dnes proÀ neÏ ãlovûkem spí‰e bohem jest.
·kytl.
Pod rukou ucítil na Burtonovû saku bouli ve tvaru placatky. Pokradmu zaãal soukat prsty do kapsy.
„Ná‰ BÛh zpola, odváÏn˘ a dychtiv˘,“ pokraãoval, popotahuje nosem, „vÏdy pﬁijít na kloub…“
„Otﬁesné!“ zaburácel hlas z vrcholku schodi‰tû.
Swinburne vzhlédl.
Na odpoãívadle stál sir Roderick Murchison. PÛsobil dojmem velitele.
„Jdûte s tûma rukama nûkam, Algy,“ ozvalo se ‰eptem.
Swinburne pohlédl dolÛ.
Burton mûl otevﬁené oãi
„Otﬁesné chování!“ zahromoval Murchison znovu.
Pﬁedseda Královské zemûpisné spoleãnosti dÛstojnû a rozváÏnû sestupoval dolÛ. Záda mûl rovná, jako by spolkl pravítko.
Holá hlava se mu leskla. Procházel kolem portrétÛ velk˘ch
cestovatelÛ: Jamese Cooka, sira Waltera Raleigha, Johna
Franklina, sira Francise Drakea – poslednû zmiÀovan˘ obraz
visel trochu nakﬁivo, neboÈ jej zasáhla kolem letící Burtonova
noha, Williama Hovella, Munga Parka a dal‰ích.
„Takové zpÛsoby tu nestrpím, Burtone! Toto je váÏená vûdecká instituce, a ne nûjaká proklatá krãma nûkde v East
Endu!“
Swinburne upadl na záda, kdyÏ se jeho pﬁítel, b˘val˘ voják,
cestovatel a vyzvûdaã, nyní lingvista, uãenec, spisovatel, ‰ermíﬁ, zemûpisec a králÛv agent se potácivû zvedl na nohy
a mírnû se pohupujíc nasupenû zíral na Murchisona, svého
nûkdej‰ího podporovatele.
„TakÏe vy jste Ïiv˘?“ zabruãel básník a zmatenû hledûl na
svého pﬁítele.
Pﬁi pûti stopách a jedenácti palcích vypadal Burton díky ‰irok˘m ramenÛm, hlubokému hrudníku a ‰tíhlé atletické postavû vy‰‰í. I pﬁi tom, jak byl opil˘, z nûj vyzaﬁovala síla. Mûl
ãerné hypnotické oãi, nápadné lícní kosti a agresivnû vystrãenou bradu. Mûl také krátké ãerné vlasy, sãesané dozadu, divok˘ knír a rozeklanou ìábelskou bradku. Levou tváﬁ mu
znetvoﬁila hluboká jizva, která mu trochu stahovala spodní
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víãko, tu pravou hyzdila jizva men‰í; obû pak oznaãovaly dráhu somálského kopí, které mu pro‰pikovalo obliãej bûhem katastrofální v˘pravy do Berbery.
„Jste opovrÏeníhodn˘ ochlasta!“ vy‰tûkl Murchison, kdyÏ
do‰el na spodní schod. Jeho úzkoprs˘ v˘raz náhle zjihl. „Nezranil jste se?“
„Na to, abyste mû zniãil, budete potﬁebovat nûco lep‰ího,
neÏ je kotrmelec ze schodÛ!“ zasyãel v odpovûì Burton.
Swinburne se namáhavû zvedl z podlahy. Byl maliãk˘, ramínka mûl jako se‰lapan˘ r˘ã a mûﬁil jen pût stop a dva palce.
Hlava s k‰ticí rezat˘ch vlasÛ, usazená na tak drobouãkém tûlíãku, se zdála b˘t skuteãnû obrovská. Mûl svûtle zelené oãi
a byl hladce oholen. Ve sv˘ch ãtyﬁiadvaceti letech vypadal
mnohem mlad‰í.
„Hrome,“ zaskﬁehotal. „Teì tu elegii budu muset pouÏít na
nûkoho jiného. Kdo poslední dobou umﬁel? Nûkdo pozoruhodn˘? Líbila se vám, Richarde? Myslím, Ïe ta ãást s tím ,Na divok˘ch cestách sv˘ch…‘ se na vás obzvlá‰È hodila.“
„Buìte zticha, Swinburne!“ vybuchl Murchison. „Já se vás
nepokou‰ím zniãit, Burtone, pokud se to snaÏíte naznaãovat.
Henry Stanley mûl ohlednû vyjasnûní nilské otázky lep‰í financování. Nezb˘valo mi moc moÏností neÏ pﬁidat podporu
Spoleãnosti k tomu, co uÏ mu daly jeho noviny.“
„A teì zmizel!“ zavrãel Burton. „Kolik létajících strojÛ se
je‰tû bude muset nad oblastí africk˘ch jezer ztratit, neÏ vám
dojde, Ïe se tam dostanete jedinû po sv˘ch?“
„Tohoto problému jsem si dobﬁe vûdom, pane, a ﬁeknu vám,
Ïe jsem na nûj Stanleyho upozorÀoval. Na tom, Ïe si vezme rotorníky, trvaly jeho noviny!“
„Pchá! Já tu oblast znám lépe neÏ kdokoli v celém britském
impériu, ale vy jste povaÏoval za správné poslat tam nûjakého pﬁipitomûlého novináﬁe. Kdo bude dal‰í, Murchisone? Tﬁeba nûjaké taneãnice z varieté?“
Sir Roderick ztuhl. ZaloÏil si ruce na prsou a ledovû odvûtil: „Samuel Baker chce – stejnû jako John Petherick – zorganizovat záchrannou v˘pravu, ale aÈ uÏ po‰lu kohokoli, vy to
nebudete, tím si mÛÏete b˘t jist˘. Va‰e dny v roli zemûpisce
skonãily. CoÏ ov‰em o va‰ich dnech v roli násosky podle v‰eho
neplatí!“
Burton zatnul zuby, ‰kubnutím si narovnal sako, zhluboka
se nadechl, poãkal, ztûÏka vydechl, a v‰echna chuÈ k boji ho
náhle pﬁe‰la. Tich˘m hlasem ﬁekl: „Sam i John jsou dobﬁí
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chlapi. Schopní. S domorodci si umûjí poradit. Omlouvám se,
sire Rodericku, je pro mne tûÏké nechat to b˘t. Poﬁád na nilskou otázku myslím jako na nûco, co mám zodpovûdût sám,
aãkoli teì po pravdû ﬁeãeno zastávám novou a zcela odli‰nou
úlohu.“
„Ach ano. Sly‰el jsem zvûsti, Ïe pracujete pro Palmerstona.
Je to pravda?“
Burton pﬁik˘vl. „Je.“
„A jako co?“
„To je po pravdû tûÏko ﬁíct. ¤íkají mi králÛv agent. Je to
nûco na zpÛsob vy‰etﬁovatele.“
„Mûl bych za to, Ïe se na to dobﬁe hodíte.“
„Snad. Ale poﬁád se zajímám o… no… pokud se o nûãem doslechnete, pane…“
„Dám vám vûdût,“ pﬁeru‰il ho Murchison stroze. „Teì bûÏte.
Dejte si nûkde kávu, aÈ vystﬁízlivíte. Mûjte trochu sebeúcty,
ãlovûãe!“
Pﬁedseda se obrátil a znovu vydusal po schodech nahoru;
kdyÏ míjel DrakeÛv portrét, narovnal jej.
Sluha pﬁinesl Burtonovi se Swinburnem svrchníky, klobouky i hole a oba muÏi nejistû vy‰li napﬁíã vestibulem a dvojit˘mi dveﬁmi ven.
Veãer byl temn˘ a vlhk˘, tﬁpytící se odlesky denních pﬁehánûk. Obleãením jim zacloumal mraziv˘ vítr.
„Káva ve Venetii?“ navrhl Burton, zapínaje si kabát.
„Nebo dal‰í brandy a trochu la‰kování?“ kontroval Swinburne. „Do Verbeny to není daleko.“
„Do Verbeny?“
„To je jeden dÛm se ‰patnou povûstí, kde vás metlou…“
„Kávu!“ prohlásil Burton.
Pro‰li Whitehall Place, zaboãili na Northumberland Avenue
a zamíﬁili k námûstí Trafalgar Square. Swinburne si zaãal
prozpûvovat písniãku, kterou si sám sloÏil.
Kdybys rozko‰e paní byla
a já bolesti králem,
za láskou ‰li bychom spolu,
hnali se za ní nahoru dolÛ. Na chodidla bys ji bila,
aÏ by tû prosila málem, kdybys rozko‰e paní byla
a já bolesti králem.
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Svou roztﬁesenou fistulkou pﬁitahoval nesouhlasné pohledy
kolemjdoucích. Navzdory ‰patnému poãasí a pozdní hodinû
byla kolem spousta lidí, pﬁedev‰ím dÏentlmenÛ, pﬁecházejících sem a tam mezi restauracemi a kluby ve mûstû.
„Zatracená práce,“ zaklel básník. „Myslím, Ïe jsem zazpíval
poslední ver‰ místo toho prvního. Teì musím zaãít znovu.“
„KvÛli mnû se neobtûÏujte, prosím vás,“ zabruãel Burton.
Kolem prosupûl velocipéd – nebo také penny-ãtvrtpenny,
jak vozítka pokﬁtil nûjak˘ ‰pr˘maﬁ –, pumpující z vysokého
komínku do uÏ tak hustého lond˘nského ovzdu‰í páru.
„Zdra-víã-ko!“ zvolal ﬁidiã, kdyÏ je míjel, roztﬁesen˘m hlasem, protoÏe mu kaÏdiãk˘ hrbol na dláÏdûné ulici pﬁená‰elo
obrovské pﬁední kolo s gumovou páskou na páteﬁ. „Co-co se-se
tam na ná-mûstí d-dûje?“
Burton zamÏoural pﬁed sebe a pokou‰el se zaostﬁit. Vepﬁedu
byl skuteãnû nûjak˘ zmatek. Shlukl se tam dav a mezi cylindry zahlédl pohybující se kohoutí hﬁebínky pﬁileb stráÏníkÛ.
Popadl Swinburnea za paÏi. „Pojìte,“ pobídl ho, „podíváme
se, kvÛli ãemu je v‰echen ten povyk.“
„Prokristapána, zpomalte, prosím vás!“ stûÏoval si jeho
spoleãník, kter˘ musel na kaÏd˘ BurtonÛv krok udûlat dva,
aby mu staãil. „Takov˘mhle tempem budu za chvíli dûsivû
stﬁízliv˘!“
„Abych nezapomnûl, Algy, moÏná byste mûl s tûmi zmínkami o bozích a polobozích v pﬁípadû mého skonu prokázat trochu vût‰í zdrÏenlivost,“ zamruãel Burton.
„Cha! Vy jste chlapík pln˘ protikladÛ! Na jednu stranu to
vypadá, Ïe jste náboÏenstvími pﬁímo posedl˘, a na druhé stranû, Ïe vás odpuzují!“
„Pff! Dnes mû víc zajímají motivy pod povrchem – dÛvody,
proã je ãlovûk ochoten nechat se vést bohem, jehoÏ existenci je
pﬁinejmen‰ím nemoÏné dokázat, v hor‰ím pﬁípadû jde o zjevnou smy‰lenku. Pﬁipadá mi, Ïe se v této dobû rychlého vûdeckého a prÛmyslového pokroku stala vidina získávání vûdomostí pro prÛmûrného ãlovûka nûãím, co v nûm vzbuzuje
pﬁíli‰né obavy, takÏe se tomu úplnû vyh˘bá ve prospûch víry.
Víra nepotﬁebuje nic neÏ slepou vûrnost, zatímco vûdûní vyÏaduje porozumûní stále se rozrÛstajícímu souboru informací.
S vírou mÛÏete pﬁinejmen‰ím tvrdit, Ïe nûco víte, aniÏ byste
si své vûdûní musel tvrdû zaslouÏit!“
„Páni!“ vykﬁikl Swinburne. „Dobﬁe ﬁeãeno, star˘ brachu! Dobﬁe ﬁeãeno! Skoro jste ani nedrmolil! ZaslouÏil byste naplácat!“
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„Myslíte zatleskat.“
„Já vím, co myslím. Ale Darwinova pﬁirozená evoluce pﬁece
nepopiratelnû zpÛsobila, Ïe BÛh zanikl, ne, Richarde?“
„Beze sporu. CoÏ vyvolává otázku: jakému klamu se nevzdûlané masy dobrovolnû oddají teì?“
Kráãeli spolu, po‰vihávajíce hÛlkami, klobouky nasazené
v bujarém úhlu. Burtona navzdory osvûÏujícímu ‰típání vzduchu zaãínala bolet hlava. Rozhodl se, Ïe si ke kávû dá brandy;
tﬁeba tu slabou pulzující bolest otupí.
KdyÏ do‰li na Trafalgar Square, zanoﬁil se slavn˘ cestovatel
do davu a razil si rameny cestu skrz se Swinburnem v patách.
Do cesty jim vstoupil se zdviÏenou rukou konstábl.
„Ustupte, prosím, pánové.“
Burton vytáhl penûÏenku a vyndal z ní ti‰tûn˘ prÛkaz.
Ukázal jej policistovi, kter˘ okamÏitû zasalutoval a couvl.
„Prosím za prominutí, pane.“
„Tady, kapitáne!“ zavolal hlubok˘, ponûkud zastﬁen˘ hlas.
Burton spatﬁil svého pﬁítele, inspektora Williama Trounce ze
Scotland Yardu, jak stojí u soklu Nelsonova sloupu. Byli s ním
dva lidé: mlad˘ konstábl s tmavou kÛÏí a – coÏ bylo podivné –
kdosi, kdo stál zcela nehybnû a byl od hlavy k patû zahalen
pﬁikr˘vkou.
Trounce je pﬁivítal srdeãn˘m podáním ruky. Byl to rozloÏit˘, av‰ak laskavû pÛsobící muÏ, mal˘, ale ‰irok˘ v ramenou, se
siln˘mi údy a hrudníkem jak sud, tﬁpytiv˘ma jasnû modr˘ma
oãima a velk˘m, nahoru zakroucen˘m hnûd˘m knírem. TûÏká
hranatá brada v˘stiÏnû naznaãovala sklon k tvrdohlavosti. Na
sobû mûl tmav˘ oblek z ãesané vlnûné pﬁíze a buﬁinku.
„Zdravím, chlapi!“ pozdravil je vesele. „Popíjeli jste, co?“
„To je to tak vidût?“ zamumlal Burton.
„No, pﬁes námûstí jste to zrovna vzdu‰nou ãarou nevzali.“
„Jsme na cestû na kávu ve Venetii.“
„Velmi moudré. Silnou, ãernou, se spoustou cukru. Tohle je
konstábl Bhátí.“
Policista stojící po Trounceovû boku ﬁíznû zasalutoval. Byl
‰tíhl˘, mladistvého vzhledu a docela pohledn˘.
„UÏ jsem toho o vás hodnû sly‰el, pane,“ vychrlil s lehk˘m
indick˘m pﬁízvukem. „MÛj bratranec, velitel Kri‰namurti, byl
s vámi pﬁi té záleÏitosti v Old Fordu.“
Mluvil o nedávné bitvû, v níÏ Burton, Swinburne a spousta
muÏÛ ze Scotland Yardu bojovali proti technologÛm a zpustlíkÛm. Tyto dvû normálnû protichÛdné skupiny – jedna oddaná
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vûdeckému pokroku, ta druhá anarchistické revoluci – se spojily, aby se pokusily zajmout muÏe z budoucnosti, kter˘ se stal
znám˘m pod jménem Skákající Jack. Burton je porazil a jejich koﬁist zabil.
„Kri‰namurti je opravdu správn˘ chlapík,“ pﬁik˘vl Swinburne. „Ale velitel? Oni ho pov˘‰ili?“
„Ano, pane. To je policejní hodnost.“
„Udûlali z nûj ‰éfa novû vytvoﬁeného leteckého oddílu,“ dodal Trounce. „A po zásluze. Neznám nikoho, kdo by dokázal
ﬁídit rotorník tak, jako to dovede Kri‰namurti.“
Burton souhlasnû pﬁik˘vl a zvûdavû se podíval na tichou,
nehybnou pﬁikr˘vku.
„Tak co se tu dûje, Trounci?“
Inspektor se obrátil ke svému podﬁízenému. „Vysvûtlil byste to, prosím, konstáble?“
„Ov‰em, pane.“ Mlad˘ policista pohlédl na Burtona se
Swinburnem a tmavé oãi mu záﬁily vzru‰ením. „Je to úÏasné!
Hotov˘ zázrak! Prakticky umûlecké dílo! Je‰tû nikdy jsem nevidûl nûco tak komplikovaného a…“
„Pouze fakta, mladíku, prosím,“ zasáhl Trounce.
„Ano, pane. PromiÀte, pane. Víte, pane kapitáne, tohle je
mÛj rajón a námûstím procházím zhruba kaÏd˘ch padesát
minut. Dnes veãer byl klid. Jako obvykle dûlám obchÛzky,
ke hlá‰ení nic moc, tedy kromû obvykl˘ch prostitutek
a oÏralÛ… ehm…“
Bhátí se zarazil, odka‰lal si, pak je‰tû jednou a vrhl prosebn˘ pohled na svého nadﬁízeného.
William Trounce se zasmál. „Nebojte se, synku, kapitán
Burton a pan Swinburne slavili, to je celé. Nemám pravdu,
pánové?“
„Naprostou,“ potvrdil rozpaãitû Burton.
„A já bych klidnû slavil dál!“ prohlásil Swinburne.
Burton obrátil oãi v sloup.
„TakÏe to ‰lo jako obvykle?“ obrátil se Trounce na Bhátího.
Konstábl pﬁik˘vl. „Ano. Do sluÏby jsem pﬁi‰el veãer v sedm
a touhle cestou jsem pro‰el tﬁikrát, aniÏ by se nûco stalo. Pﬁi
ãtvrté obchÛzce jsem si v‰iml, Ïe se tady, kde teì stojíme,
shromaÏìují lidé. Pﬁi‰el jsem blíÏ, abych to pro‰etﬁil, a objevil
tohle…“ Pokynul k zahalené postavû.
Trounce natáhl ruku a stáhl pﬁikr˘vku.
Burton se Swinburnem zalapali po dechu.
„Krása, co?“ zvolal Bhátí.
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Pﬁed nimi stál mechanick˘ muÏ. Byl sestrojen˘ z le‰tûné
mosazi, ‰tíhl˘ a zhruba pût stop a pût palcÛ vysok˘. Hlavu
mûl jako plechovku, nahoﬁe a dole zplo‰tûlou, naprosto fádní,
aÏ na tﬁi kruhovité oblasti vertikálnû zasazené do pﬁední ãásti. Horní oblast vypadala jako maliãké lodní okénko, skrz nûjÏ
bylo moÏné zahlédnout spoustu nehybn˘ch ozuben˘ch koleãek, stejnû maliãk˘ch, sloÏit˘ch a preciznû zhotoven˘ch jako
u strojku kapesních hodinek. Prostﬁední krouÏek obsahoval
síÈovou mﬁíÏku a ten spodní byl prostû jen otvor, z nûhoÏ vyãnívaly tﬁi velmi jemné, pût palcÛ dlouhé drátky. Byly rovné
a ve vánku slabû vibrovaly.
Krk se skládal z tenk˘ch hﬁídelí a kabelÛ, otoãn˘ch kloubÛ
a pantÛ. Trup mechanického muÏe tvoﬁil ‰tíhl˘ válec. Z nûj
byly vyﬁezány pláty odhalující ozubená kola, pruÏiny, jemné
klikové hﬁídelky, gyroskopy, setrvaãníky a kyvadlo. Tenké, leã
odolné paÏe ukonãovaly ruce se tﬁemi prsty. Nohy mûly podobu pevn˘ch trubek, chodidla byla oválná a lehce vyklenutá.
„Je to krasavec, co?“ vydechl konstábl Bhátí. „Kouknûte se
sem, na bedra. Vidíte tuhle dírku? Sem se dává klíã.“
„Klíã?“
„Ano! Na natahování! Je to na klíãek!“
„Tady Bhátí,“ pronesl inspektor Trounce, „je v Yardu amatérsk˘m technologem. Ze v‰ech policistÛ v Lond˘nû nemohl
tuhle vymy‰lenost objevit nikdo povolanûj‰í.“
„To tedy byla tady pro konstábla ‰Èastná shoda náhod,“
prohodil Swinburne nenucenû.
„Je to mÛj koníãek,“ rozpl˘val se mlad˘ policista. „Chodím
do spoleãenského klubu, kde se vrtáme v pﬁístrojích – snaÏíme se je zrychlit nebo rÛznû pﬁizpÛsobit. Nebesa, ti chlapi by
byli nad‰ením bez sebe, kdybych se tam s tímhle kouskem
ukázal!“
Burton, kter˘ uÏ zaãal mosaznou postavu zkoumat zvût‰ovacím sklem, se policisty nepﬁítomnû zeptal, co udûlal poté, co
ji objevil.
„Lidí pﬁib˘valo – víte, jak se Lond˘Àané houfují kolem v‰eho nezvyklého –, a tak jsem pﬁivolal pí‰Èalkou pomoc. KdyÏ se
objevilo pár stráÏníkÛ, poﬁádnû jsem si ten mechanismus prohlédl. Musím pﬁiznat, Ïe jsem se nechal trochu unést, takÏe
jsem nejspí‰ neupozornil Yard tak rychle, jak bych mûl.“ Pohlédl na Trounce. „PromiÀte mi to, pane.“
„A jak se sem tedy podle vás ná‰ kovov˘ pﬁítel dostal?“ zeptal se Burton.

