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I 
 

HEALTHFUL HOUSE 
 
 

Řediteli sanatoria Healthful House přinesli 15 června… 
navštívenku s prostým jménem: 

 

 
 
Pod jménem v rohu navštívenky byla tužkou připsána 

adresa: 
„Na palubě goeletty Ebby, kotvící u New Bernu v 

Pamplico Soundu.“ 
Hlavním městem Severní Karolíny – v té době jednoho 

ze čtyřiačtyřiceti spojených států Severoamerické unie – 
bylo dost významné město Raleigh, nějakých dvě stě 
sedmdesát kilometrů dál v kraji. Správní úřady tam sídlily 
jen proto, že leželo ve středu státu, třebaže se mu ostatní 
města, jako Wilmington, Charlottě, Fayetteville, Edenton, 
Washington, Salisbury, Tarboro, Halifax a New Bern, plně 
vyrovnala nebo je svou průmyslovou a obchodní 
důležitostí daleko předstihla. Město New Bern se rozkládá 
při ústí řeky Neuze, která se vlévá do Pamplico Soundu, 
jakési rozlehlé mořské zátoky, chráněné přirozenou 
kruhovou hradbou ostrovů a ostrůvků na karolínském 
pobřeží. 

Ředitel Healthful Housu by se nikdy nedozvěděl, proč 
mu byla navštívenka přinesena, kdyby ji neprovázel lístek, 
na kterém hrabě ďArtigas žádal o dovolení, aby směl ústav 
navštívit. Tento muž doufal, že mu to ředitel laskavě 
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dovolí, a oznamoval, že se dostaví odpoledne spolu s 
kapitánem Spadem, velitelem goeletty Ebby. 

Touha prohlédnout si zdravotní ústav – tehdy už velmi 
proslavený a vyhledávaný bohatými pacienty ze 
Spojených států – byla u cizince docela přirozená. I lidé 
bez hraběcího titulu si ústav prohlédli a nijak neskrblili 
chválou. Ředitel proto odpověděl, že souhlasí a že si bude 
pokládat za čest, bude-li moci návštěvníkovi svůj ústav 
ukázat. 

Healthful House, kde léčili nejproslulejší lékaři, kteří 
měli ku pomoci vybraný ošetřovatelský personál, byl totiž 
soukromým podnikem. Ústav nebyl závislý na žádné 
nemocnici ani klinice, ale podléhal státnímu dozoru. 
Healthful House měl všechny výhodné podmínky, 
dokonalé pohodlí pro pacienty Í zdravou polohu, jaké 
potřebují ústavy pro nemocné. 

Jen stěží by se našlo okolí příjemnější, než jaké měl 
Healthful House. Na svahu pahorku kolem něho se 
rozkládal na nějakých sto třiceti hektarech park s 
nádhernými stromy a s květinami, jaké se vyskytují v 
Severní Americe v té části, jež má stejnou zeměpisnou 
šířku jako Kanárské ostrovy nebo Madeira. V dolní části 
parku se už otvíralo široké ústí řeky Neuze stále 
osvěžované vánkem z Pamplico Soundu i z volného moře, 
jenž sem vál přes úzkou pláž na pobřeží. 

Healthful House, kde byli bohatí pacienti ošetřováni za 
výborných zdravotních podmínek, byl určen výhradně pro 
nemoci chronické, ale správa neodmítala ani duševně 
choré, pokud jejich choroba byla vyléčitelná. 

Právě v té době byl Healthful House středem všeobecné 
pozornosti a snad i hrabě ďArtigas jej chtěl navštívit jen  
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proto, že v něm byla ošetřována neobyčejně významná 
osobnost. 

Byl to pětačtyřicetiletý Francouz a jmenoval se Thomas 
Roch. Nedalo se pochybovat o tom, že trpí nějakou 
duševní chorobou, ale lékaři u něho nemohli zatím zjistit 
úplnou poruchu všech duševních schopností. Bylo jisté, že 
neměl pochopení pro nejběžnější životní úkony, ale jeho 
rozum zůstal v určitém směru jasný a nedotčený; ostatně 
každý dobře ví, jak úzká je hranice mezi geniálností a 
šílenstvím. Bylo pravda, že jeho citové a smyslové 
schopnosti byly těžce zasaženy. Měl-li jich použít, 
projevovaly se jen nesouvislým blouzněním; ztratil paměť, 
nedovedl se soustředit, nic si neuvědomoval a nedovedl 
nic posoudit. Tento Thomas Roch byl jen nerozumnou, 
nesamostatnou bytostí, které chyběly i přirozené instinkty, 
ba i pud sebezáchovy, a bylo nutné ho opatrovat jako 
bezmocné děcko. Musil být stále pod dohledem, a tak v 
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pavilónu číslo 17, který stál v dolejší části ústavního 
parku, musil mít jeho opatrovník službu ve dne i v noci. 

Obyčejná duševní porucha, která není nezhojitelná, se dá 
vyléčit jen morálními prostředky. V takovém případě léky 
a terapie nepomáhají∗

Nyní by bylo třeba vysvětlit, za jakých okolností odešel 
tento Francouz z Francie, které důvody ho přivedly do 
Spojených států a proč spolková vláda usoudila, že je 
moudré i nutné uzavřít ho v tomto sanatoriu, kde měli 

) a lékaři duševních i nervových 
chorob už dávno poznali, jak je takové léčení neúčinné. 
Léčili tedy Thomase Rocha oněmi morálními prostředky, 
silou vůle? Skoro se o tom mohlo pochybovat i v tak 
klidném a příhodném místě, jako byl Healthful House. U 
nemocného se jasně projevovaly různé příznaky, jako 
neklid, náhlé změny nálad, podrážděnost, výstřednosti, 
zádumčivost a úplná netečnost i odpor k jakékoli práci 
nebo zábavě. Žádný lékař se nemohl mýlit v diagnóze a 
také se zdálo, že žádné léčení není s to tyto příznaky 
odstranit nebo alespoň zmírnit. 

Právě jsme řekli, že šílenství je vlastně přehnaná 
soustředěnost na vlastní osobu. Je to duševní stav, kdy se 
člověk zabývá přespříliš sám sebou a nedbá na vnější 
dojmy. U Thomase Rocha tato úchylka byla takřka 
naprostá. Žil jen sám v sobě, svým vnitřním životem, 
trýzněn svou utkvělou myšlenkou, a tato posedlost ho 
zavedla až tam, kde byl nyní. Vyskytne se nějaká 
okolnost, nějaký opačný náraz, který by ho „zaměřil ven“, 
abychom užili poměrně přesného výrazu? Zdálo se to 
nepravděpodobné, ale ne nemožné. 

                                                 
∗ Autor zde uvádí názory, které dnešní lékařská věda vyvrátila. 
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pečlivě zaznamenáno všechno, co nemocný říkal při svých 
záchvatech. 

Právě před půldruhým rokem tento Thomas Roch 
požádal ministra námořnictví ve Washingtonu, aby ho 
přijal, musí prý mu sdělit něco velmi důležitého. 
Ministrovi stačilo jen toto jméno, aby pochopil, oč jde. 
Třebaže tušil, jaké sdělení to bude a jaké nároky je budou 
provázet, neváhal a svolil. 

Opravdu Thomas Roch byl do té míry proslulý, že 
ministr, který se pečlivě staral o svůj obor, musil žadatele 
bez váhání přijmout a vyslechnout návrhy, jež mu 
vynálezce chtěl osobně sdělit. 

Thomas Roch byl vynálezcem, a to geniálním 
vynálezcem. Jeho dosti známou osobu proslavilo už 
mnoho významných objevů. Zasloužil se o to, že 
některých až dosud čistě teoretických návrhů bylo využito 
prakticky. Jeho jméno bylo dobře známé ve vědeckém 
světě, kde zaujímal velmi významné místo. Uvidíme, jaké 
nesnáze, jaká protivenství a zklamání, ba dokonce i urážky 
a posměšky vtipálků z denního tisku ho dohnaly až k 
tomuto stavu šílenství, že bylo nutné internovat ho v 
Healthful Housu. 

Roch se zabýval válečnými vynálezy. Jeho poslední 
přístroj se jmenoval Rochův bleskomet, a dalo-li se tomu 
věřit, vynikal do té míry nade všemi ostatními, že stát, 
který by ho získal, stal by se absolutním pánem všech 
pevnin i moří. Každý dobře ví, na jaké politováníhodné 
překážky narážejí vynálezci ve své práci, zvláště když se 
snaží o to, aby jejich vynálezy byly přijaty ministerskými 
komisemi. Veřejnost si jistě pamatuje mnoho takových 
případů. Bylo by zbytečné dále o tom mluvit, protože k 
takovým příhodám dochází často z důvodů, které by se 
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daly jen těžko objasnit. Je nutné spravedlivě přiznat, že 
Thomas Roch právě tak jako většina jeho předchůdců 
kladl tak vysoké požadavky a oceňoval hodnotu svého 
přístroje tak závratnými částkami, že bylo skoro nemožné 
s ním jednat. 

Musíme také přiznat, že to mělo svou příčinu: na svých 
dřívějších vynálezech, jichž bylo plně využito, byl velmi 
nepěkně okraden. Když nemohl získat odměnu, jakou 
spravedlivě očekával, zatvrdil se a zahořkl. Stal se 
podezíravým, prohlašoval, že své vynálezy prodá jen co 
nejvýhodněji; kladl nepřijatelné podmínky, chtěl, aby se 
mu věřilo bez jakýchkoli zkoušek, a žádal takové částky 
peněz, že nebylo možné se s ním dohodnout. 

Francouz Thomas Roch nabídl svůj vynález především 
Francii. Oznámil komisi, která s ním měla vyjednávat, o 
co asi jde. Měl to být zvláštní přístroj, který při výbuchu 
nějakých látek sám vyvíjel ohromnou energii, avšak jedině 
působením rozněcovače, který byl také Rochovým 
vynálezem. 

Jestliže by byl přístroj výbuchem uveden v činnost – a to 
nejen na místě, kde to bylo určeno, nýbrž i v okruhu 
několika set metrů – jeho účinek v ovzduší by byl tak 
ohromný, že by v okruhu desíti tisíc čtverečních metrů 
byla jakákoli pevnost nebo válečná loď úplně zničena! 
Bylo to něco podobného jako střela z pneumatického děla 
Zalinského, které už bylo vyzkoušeno, ale jehož účinek 
byl daleko menší. 

Kdyby tedy vynález Thomase Rocha měl takovou 
účinnost, Francie by získala první místo mezi zeměmi, a to 
jak v obraně, tak i ve výboji. Nepřeháněl snad vynálezce, i 
když u jiných svých přístrojů prokázal nepopiratelné 
účinky? To mohly ukázat jen zkoušky. Ale vynálezce 
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prohlásil, že nedovolí, aby se zkoušelo, dokud mu 
nebudou vyplaceny milióny, které za svůj bleskomet 
požadoval. 

Tehdy bylo jisté, že rovnováha duševních sil Thomase 
Rocha byla porušena. Už svůj rozum plně neovládal. 
Zřejmě se octl na cestě k šílenství. Žádný stát nemohl 
vyjednávat za podmínek, na kterých on trval. 

Odborná francouzská komise musila přerušit předběžné 
rozmluvy a všechny denní listy, ba i radikálně opoziční 
noviny, musily uznat, že jakékoli další jednání je tu 
nemožné. Návrhy Thomase Rocha byly tedy zamítnuty; 
ostatně nikdo se nemusil obávat, že by je některý jiný stát 
přijal. 

Po takovém nadměrném soustředění jen na sebe byla 
rozrušená mysl Thomase Rocha zachvacována čím dál tím 
víc duševní chorobou, a nemůžeme se divit, že jeho 
vlastenectví odumíralo. Musíme to opakovat, abychom mu 
neubližovali jako člověku, ale v té době Thomas Roch byl 
jako ochromen. Jeho intelekt zůstal nedotčen, jen pokud 
šlo o jeho vynález; zde neztratil nic ze své geniálnosti. Ale 
v obyčejných podrobnostech denního života jeho morální 
ochablost a netečnost vzrůstaly den za dnem, až už nemohl 
odpovídat za své skutky. 

Thomas Roch byl tedy se svou nabídkou odmítnut. Ale 
nebylo učiněno nic, aby nemohl předložit svou nabídku 
jinde… A poznalo se, že to byla chyba. 

Co se mělo stát, to se stalo. Jeho vlastenectví – základní 
vlastnost každého občana, který patří především své zemi, 
a teprve pak sám sobě – vlivem vzrůstající popudlivosti 
odumíralo v duši odmítnutého vynálezce. Řekl si, že 
existují i jiné národy, zapomněl na nezapomenutelnou 
minulost, opustil vlast a nabídl svůj bleskomet Německu. 



 11 

Jakmile se německá vláda dověděla o přehnaných 
vynálezcových požadavcích, odmítla vůbec s ním i 
vyjednávat. Ostatně v nedávné válce vyzkoušeli Němci 
dalekonosná děla, a proto se domnívali, že mohou klidně 
pohrdat vynálezcem francouzským. 

Vynálezcův hněv tehdy ještě zesílil nenávistí – a to 
instinktivní nenávistí k celému lidstvu – zvláště když 
ztroskotala jeho snaha vyjednávat s admiralitou Velké 
Británie. Protože Angličané jsou lidé velmi praktičtí, 
neodmítli Thomase Rocha naráz, ale jednali s ním a snažili 
se na něm něco vyzvědět. Ale on nechtěl o ničem ani 
slyšet. Jeho tajemství stojí za milióny a on ty milióny buď 
dostane, anebo druhá strana se nic nedozví. Admiralita s 
ním nakonec jednání přerušila. 

Za těchto podmínek se jeho zdravotní stav den ze dne 
horšil; nakonec se pokusil znovu vyjednávat, tentokráte se 
Spojenými státy, asi půldruhého roku předtím, než došlo k 
této příhodě. 

Američané jsou ještě praktičtější lidé než Angličané: 
nesmlouvali o Rochův bleskomet, i když soudili, že je jistě 
neobyčejně významný, protože jej vynalezl slavný 
francouzský chemik. 

Právem ho pokládali za geniálního člověka a docela 
spravedlivě se rozhodli zasáhnout tak, aby ho později 
mohli odškodnit úměrnějším způsobem. 

U Thomase Rocha se čím dál víc projevovaly příznaky 
duševní choroby, a proto vláda uznala za vhodné 
internovat ho právě v zájmu jeho vynálezu. 

Víme už, že Thomas Roch nebyl zavřen v nějakém 
obyčejném blázinci. Ostav jako Healthful House plně 
zaručoval, že nemocný bude správně léčen. Ale třebaže 
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mu věnovali co největší péči, jeho stav se až do toho dne 
nijak nezlepšil. 

Musíme ještě jednou opakovat – ať byl Thomas Roch 
sebechuravější, vždy se vzchopil, když s ním někdo začal 
hovořit o jeho vynálezu. Ožil, mluvil jasně a přesně jako 
člověk, který si je jist sám sebou, a to s rozhodností, jež 
přesvědčovala. Ohnivě a výmluvně popisoval zázračné 
vlastnosti svého bleskometu i neobyčejné výsledky, 
kterých je s ním možno dosáhnout. Ale při každé 
sebemenší zmínce o složení výbušnin, o rozněcovači, o 
prvcích, z nichž se skládá, o jeho výrobě i o tom, jak je 
třeba s ním zacházet, při každé takové zmínce se zahalil 
do svého mlčení a už nic ho nemohlo znovu přimět k řeči. 
Při silných záchvatech nemocného si už jednou dvakrát 
myslili, že prozradí tajemství svého vynálezu, a učinili 
všechna potřebná opatření… Ale všechno nadarmo. I když 
Thomas Roch ztratil smysl pro svou vlastní sebezáchovu, 
dovedl zachovat tajemství svého bleskometu. 

Pavilón číslo 17 stál v parku Healthful Housu obklopen 
zahradou s živým plotem. Nemocný se tu mohl procházet 
pod dohledem svého ošetřovatele, který bydlil v témž 
pavilónu, v témž pokoji, pozoroval ho ve dne v noci a ani 
na chvíli ho neopouštěl. Dával pozor na každé slovo, na 
každý výkřik nemocného, zvláště při stavech zvláštního 
blouznění večer před usnutím, ba poslouchal, i co mluvil 
ze spaní. 

Opatrovník se jmenoval Gaydon. Brzy po internování 
Thomase Rocha tento člověk se dověděl, že v ústavu 
hledají ošetřovatele, který ovládá francouzštinu. Přihlásil 
se a byl přijat jako ošetřovatel nového pacienta. 

Ve skutečnosti byl domnělý Gaydon francouzským 
inženýrem; jmenoval se Simon Hart a byl zaměstnán už 
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několik let v chemických závodech v New Jersey. Byl to 
asi čtyřicátník s vysokým čelem zbrázděným vráskami 
myslitele a v chování projevoval rozhodnost, jež svědčí o 
energii i o vytrvalosti. Vyznal se velmi dobře ve všech 
návrzích na zlepšení moderních zbraní i na jejich lepší 
využití a byl obeznámen se všemi nově vynalezenými 
výbušninami, jejichž počet v té době, koncem 19. století, 
vzrostl na nějakých dvanáct set. Nepochyboval o člověku, 
jakým byl Thomas Roch, věřil v neomezenou sílu jeho 
bleskometu a uvědomoval si, že tento muž ovládá 
tajemství přístroje, který by mohl změnit podmínky všech 
válek, ať už útočných nebo obranných, a to jak na zemi, 
tak i na moři. Když se dověděl, že duševní choroba 
ušetřila u tohoto muže znalosti vědce a že v tomto 
částečně zasaženém mozku hoří dosud světlo, plamen 
geniálnosti, napadla ho jedna myšlenka: kdyby Thomas 
Roch při svých záchvatech prozradil své tajemství, z 
vynálezu tohoto Francouze by měla prospěch jiná země, a 
ne Francie. Rozhodl se, že se nabídne za ošetřovatele 
nemocného, vydávaje se za Američana, který ovládá velmi 
dobře francouzštinu. V závodě, kde byl zaměstnán, 
předstíral, že odjíždí do Evropy; dal výpověď a změnil si 
jméno. Příznivé okolnosti mu hrály do ruky, jeho nabídka 
byla přijata, a tak Simon Hart už patnáct měsíců zastával u 
nemocného v Healthful Housu úlohu strážce a 
ošetřovatele. 

Jeho rozhodnutí svědčilo o oddaném a ušlechtilém 
vlastenectví, vždyť pro člověka s takovou výchovou i 
vzděláním, jaké měl Simon Hart, to byla těžká služba. 
Inženýr naprosto neměl v úmyslu oloupit Thomase Rocha 
o odměnu za jeho vynález, kdyby snad náhodou Roch své 
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tajemství prozradil, naopak chtěl, aby vynálezce dostal, co 
mu plným právem patřilo. 

Nuže už patnáct měsíců Simon Hart, či spíše Gaydon, žil 
s nemocným, pozoroval ho, číhal na každý jeho projev, ba 
dokonce se ho i vyptával, ale nic se nedověděl. Byl víc než 
kdy jindy přesvědčen o tom, jak důležitý je vynález 
Thomase Rocha. Nejvíc se obával toho, že se částečná 
duševní choroba nemocného změní v úplné šílenství nebo 
že nějaký silný záchvat pohřbí s ním i jeho tajemství. 

Za takových podmínek žil Simon Hart a takové bylo 
poslání, kterému se cele zasvětil v zájmu své vlasti. 

Přes všechny útrapy a intriky, jimiž byl Thomas Roch 
obklopen, jeho zdravotní stav nijak neutrpěl, dík jeho 
mimořádné tělesné zdatnosti. Také svou povahou odolával 
mnohým zhoubným vlivům. Vlasy mu už šedivěly, oči se 
dívaly někdy těkavě, ale jindy živým, přímým a 
velitelským pohledem, zvláště když se v nich rozzářila 
jeho myšlenka, která ho ovládala. Pod citlivým chřípím 
měl husté vousy a ústa míval sevřena snad proto, aby 
neprozradil tajemství. Vypadal zamyšleně jako muž, který 
dlouhou dobu bojoval a byl rozhodnut bojovat dál; 
takovým člověkem byl vynálezce Thomas Roch, uvězněný 
v sanatoriu v Healthful Housu – i když si to snad ani 
neuvědomoval – a svěřený péči inženýra Simona Harta, 
domnělého ošetřovatele Gaydona. 
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II 
 

HRABĚ  D’ARTIGAS 
 
 
Kdo to byl vlastně hrabě ďArtigas? Byl Španěl? Jeho 

jméno by na to ukazovalo. Na zádi jeho goeletty bylo 
zlatými písmeny napsáno jméno Ebba, původu zřejmě 
norského. Kapitán Ebby se jmenoval Spade, první 
důstojník Effrondat a kuchař Hélim – jména velmi odlišná, 
která ukazovala na různé národnosti. 

Bylo by možné vyvodit nějakou přijatelnou domněnku z 
celého zjevu hraběte ďArtigase? Jen stěží. I když barva 
jeho pleti, jako uhel černé vlasy a ušlechtilé chování 
ukazovaly na španělský původ, jeho celý zjev neměl ani 
jeden z charakteristických znaků příznačných pro rodáky z 
Pyrenejského poloostrova. 

Byl to nanejvýš pětačtyřicetiletý muž vyšší postavy a 
velmi silné tělesné konstrukce. Svým klidným a hrdým 
chováním se podobal některému z těch indických 
velmožů, v jejichž žilách koluje i hodně malajské krve. 
Nebyl-li chladné povahy, alespoň se snažil, aby tak 
vypadal, jak velitelskými gesty, tak i stručnými slovy. On i 
posádka jeho lodi mluvili zvláštním nářečím, jež je běžné 
na ostrovech Indického oceánu a na okolních mořích. 
Nyní, když se na své plavbě dostal k americkému pobřeží, 
mluvil velmi plynně anglicky a jen lehký přízvuk 
prozrazoval cizince. 

O minulosti hraběte ďArtigase, o různých obdobích jeho 
záhadného života, o jeho nynějším životě se nic nevědělo, 
a právě tak nebylo nic známo o tom, jak přišel k svému 
jistě značnému majetku, který mu umožňoval žít bez 
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práce. Nikdo také nemohl říci, kde je domovem a jaký je 
domovský přístav jeho goeletty – nikdo by se ho také 
nebyl odvážil na to zeptat, protože to nebyl člověk sdílný. 
Nevypadal jako muž, který by si zadal rozhovorem s 
nějakým novinářem, i kdyby to byl novinář americký. 

Vědělo se o něm jedině to, co napsaly noviny o příjezdu 
Ebby do některého přístavu, zvláště do přístavů na 
východním pobřeží Spojených států. Goeletta tam 
přijížděla takřka pravidelně a zásobovala se vším, co bylo 
nezbytně třeba na dlouhou plavbu. Nenakupovali jen 
potraviny, jako mouku, suchary, konzervy, sušené i 
čerstvé maso, živé voly i skopce, ale i šatstvo, nářadí a 
potřebné i přepychové zboží; všechno platili hotově, ať už 
v librách šterlinků, v dolarech nebo v jiné měně. 

Z toho bylo zřejmé, že i když se nic nevědělo o 
soukromém životě hraběte ďArtigase, byl dobře znám v 
přístavech na americkém břehu od floridského pobřeží až 
ke Kanadě. 

Proto se nikdo nedivil, že řediteli sanatoria Healthful 
House lichotila žádost hraběte ďArtigase a že ho uvítal 
velmi srdečně. 

Ostatně goeletta Ebba kotvila v newbernském přístavu 
poprvé a k ústí řeky Neuze ji přivedl patrně jen rozmar 
jejího majitele. Co zde hrabě ďArtigas hledal? Chtěl snad 
doplňovat zásoby potravin? Jistěže ne, vždyť Pamplico 
Sound mu nemohl poskytnout tolik, co jiné přístavy jako 
Boston, New York, Dower, Savannah, Wilmington v 
Severní Karolíně a Charleston v Jižní Karolíně. Za jaké 
zboží by chtěl vyměnit své piastry a bankovky na 
bezvýznamných trzích v New Bernu při ústí řeky Neuze? 
Toto hlavní město cravenského okresu mělo asi pět až šest 
tisíc obyvatel.  
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Obchodovalo se zde jen s obilím, s vepřovým dobytkem, 
s nábytkem a lodními potřebami. Před několika týdny při 
desetidenní zastávce byla přece goeletta zásobena vším, co 
potřebovala na dlouhou cestu, třebaže cíl byl jako vždycky 
neznámý. 

Přijel snad záhadný cizinec do New Bernu jen proto, že 
si chtěl prohlédnout sanatorium Healthful House? 

Ani tento důvod nemohl nikoho překvapit, protože ústav 
byl plným právem proslulý. 

Možná že se hraběti ďArtigasovi z pouhého rozmaru 
zachtělo uvidět Thomase Rocha? Francouzský vynálezce 
byl všude tak znám a proslaven, že by to podobnou 
zvědavost opravňovalo. Šílenec a génius, jehož nové 
objevy by byly s to změnit převratným způsobem metody 
moderního válečného umění! 
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Jak o to požádal, hrabě ďArtigas přišel odpoledne do 
Healthful Housu spolu s kapitánem Spadem, velitelem 
Ebby. 

Podle předem daného příkazu byli oba ihned přijati a 
uvedeni do ředitelovy pracovny. 

Ředitel uvítal hraběte ďArtigase velmi srdečně a 
prohlásil, že si bude pokládat za čest, bude-li ho moci 
provést ústavem osobně! Hrabě ďArtigas mu zdvořile 
poděkoval. Nejdříve si prohlédli společné sály i jednotlivé 
pokoje. Ředitel bez přestání vychvaloval, jakou péči zde 
věnují nemocným – starají se o  ně lip , n ež by  to  b y lo 
možné v domácím léčení, ošetřují je tak dobře, že to 
ústavu přineslo také skvělé výsledky, a právě ty získaly 
Healthful Housu jeho proslulost. 

Hrabě ďArtigas poslouchal s obvyklým klidem i se 
zdánlivým zájmem nekonečný ředitelův chvalozpěv snad 
proto, aby lépe zakryl pravou příčinu své návštěvy. Když 
však prohlídka trvala už skoro celou hodinu, zeptal se 
jakoby náhodou: 

„Nemáte zde také jednoho nemocného, o kterém se v 
poslední době hodně mluvilo a který přispěl k tomu, že se 
zvýšil zájem široké veřejnosti o váš ústav?“ 

„Myslíte snad Thomase Rocha?“ 
„Ano, toho francouzského vynálezce, jehož stav je 

patrně velmi povážlivý.“ 
„Ano, velmi povážlivý a snad je dobře, že se tak stalo. 

Soudím, že by lidstvo pranic nezískalo vynálezem dalšího 
ničivého prostředku, kterých už je až dost.“ 

„Váš úsudek je naprosto správný a já s ním plně 
souhlasím. Opravdový pokrok nemůže jít touto cestou; na 
lidi, kteří po ní jdou, se sice dívám jako na génie, ale génie 
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zhoubné… Ten vynálezce prý ztratil všechny duševní 
schopnosti?“ 

„Všechny?… To bych nemohl říci, pane hrabě, ledaže 
bychom měli na mysli běžné každodenní věci. O ně nedbá 
a také je naprosto neodpovědný za své skutky. Ale jeho 
geniálnost vynálezce zůstala duševní chorobou nedotčena, 
a kdyby byli přistoupili na jeho požadavky, které jsou 
ovšem nemožné, nepochybuji o tom, že by byl z jeho ruky 
vyšel nový válečný stroj… ačkoli lidstvo nic takového 
nepotřebuje…“ 

„Vůbec ne, pane řediteli,“ souhlasil hrabě ďArtigas. I 
kapitán Spade horlivě přikyvoval. 

„Ostatně, pane hrabě, můžete to sám posoudit. Právě 
stojíme před pavilónem, v kterém žije Thomas Roch. I 
když jeho internování je plně oprávněno už z důvodu 
veřejné bezpečnosti, zacházíme s ním se všemi ohledy a 
staráme se o něho tak pečlivě, jak to jeho stav vyžaduje. 
Mimoto v našem ústavu je chráněn před zvědavci, kteří by 
snad chtěli…“ 

Ředitel dokončil větu významným kývnutím hlavy, což 
vyloudilo na cizincovy rty sotva viditelný nádech úsměvu. 

„A tak Thomas Roch,“ zeptal se hrabě ďArtigas, „není 
nikdy sám?“ 

„Ani na okamžik. Je s ním stále ošetřovatel, který mluví 
dokonale francouzsky a kterému úplně důvěřujeme. 
Jestliže by vynálezce prozradil jen slůvkem něco, co by se 
týkalo jeho objevu, bylo by to okamžitě zaznamenáno a na 
příslušných místech by zjistili, má-li to nějaký význam.“ 

V tom okamžiku se hrabě ďArtigas a kapitán Spade na 
sebe nepozorovaně podívali a kapitán odpověděl 
posuňkem, který patrně znamenal: Jasné! 
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Kdo by byl pozoroval domnělého kapitána při této 
návštěvě, byl by si všiml, že si neobyčejně pozorně 
prohlíží celou část parku, která obklopovala pavilón číslo 
17, i všechny cesty, jež sem vedly – pravděpodobně proto, 
že to tak bylo už předem smluveno. 

Zahrada pavilónu se táhla až ke zdi, jež obklopovala celý 
Healthful House. Z vnější strany zeď končila na úpatí 
kopce, jehož svahy mírně klesaly až k pravému břehu 
Neuze. 

Pavilón měl jen přízemí s jakousi terasou kolem dokola 
podle italského způsobu. Byly v něm dva pokoje a předsíň 
se zamřížovanými okny. Po obou stranách domku rostly 
krásné stromy, nyní v plné letní slávě. Vpředu se zelenaly 
svěží trávníky s různými křovinami a s pestrými květy. 
Celá plocha této části zahrady měla asi hektar půdy a byla 
určena jen pro Thomase Rocha, který se zde mohl volně 
procházet pod dozorem svého opatrovníka. 

Když hrabě ďArtigas s kapitánem Spadem a s ředitelem 
ústavu vstoupili do této uzavřené části zahrady, uviděli u 
dveří pavilónu ošetřovatele Gaydona. 

Hrabě ďArtigas se na něho okamžitě zadíval pátravým a 
podivně pronikavým pohledem. Nestalo se poprvé, že 
nemocného z pavilónu číslo 17 přišli navštívit cizinci; 
vždyť francouzský vynálezce byl právem pokládán za 
nejzajímavějšího chovance ústavu v Healthful Housu. 
Také Gaydon si prohlížel oba muže charakteristických 
typů, jejichž národnost nedovedl určit. Znal hraběte 
ďArtigase podle jména, ale nikdy se mu nenaskytla 
příležitost setkat se s ním při jeho zájezdech do 
východoamerických přístavů. Také nevěděl, že jeho 
goeletta Ebba kotví právě při ústí Neuze, pod kopcem, na 
němž stál Healthful House. 
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„Kde je Thomas Roch, Gaydone?“ zeptal se ho ředitel. 
„Tamhle,“ odpověděl ošetřovatel a ukázal rukou na 

muže, který se volným krokem a jako v zamyšlení 
procházel pod stromy za domkem. 

„Hraběti ďArtigasovi bylo dovoleno navštívit Healthful 
House a před odchodem by rád poznal Thomase Rocha, o 
kterém se v poslední době tolik mluví…“ 

„A hovořilo by se o něm ještě víc,“ řekl hrabě ďArtigas, 
„kdyby se vláda Spojených států nebyla rozhodla 
internovat ho v tomto ústavu.“ 

„To opatření bylo nutné, pane hrabě!“ 
„Jistěže bylo nutné, pane řediteli. A pro klid a mír na 

světě bude lip, když tajemství tohoto vynálezce zmizí 
spolu s ním!“ 
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Gaydon si prohlédl hraběte ďArtigase a už nepromluvil 
ani slova; jen předešel oba cizince a zamířil k houští u zdi 
zahrady. 

Hostům stačilo jen postoupit o několik kroků, a stáli 
tváří v tvář nemocnému. 

Thomas Roch je neviděl přicházet, a i když stáli docela 
blízko u něho, patrně je vůbec nepozoroval. 

Zatím si kapitán Spade prohlížel velmi pozorně, aniž 
vyvolal sebemenší podezření, celou uzavřenou zahradu 
kolem pavilónu číslo 17, která byla částí velkého parku 
sanatoria Healthful House. Jak šli do vršku stromovou 
alejí, snadno zpozoroval špičku stožáru, kterou bylo vidět 
nad hlavní zdí parku. Jediným pohledem poznal, že to je 
stěžeň Ebby, a tak si zjistil, že z této strany se táhne 
parková zeď až k pravému břehu Neuze. 

Hrabě ďArtigas zatím pozoroval mlčky a bez hnutí 
francouzského vynálezce. Všiml si, že tělesný stav dosud 
statného muže nijak neutrpěl nuceným pobytem, v 
sanatoriu, který trval už půldruhého roku. Ale jeho 
zvláštní chování, náhlé trhavé pohyby, těkavý pohled a 
naprostá lhostejnost k celému okolí prozrazovaly až příliš 
jasně, že je ve stavu hlubokého duševního rozrušení. 

Thomas Roch si právě sedl na lavičku v aleji a koncem 
hole, kterou měl v ruce, nakreslil do písku plán nějakého 
opevnění. Pak poklekl a udělal z písku malé hromádky, jež 
měly zřejmě představovat náspy. Z vedlejšího křoví utrhl 
několik listů a zastrčil je do hromádek jako drobné 
praporky. Všechno dělal naprosto vážně a vůbec nevnímal 
osoby, které ho pozorovaly. 

Vypadalo to jako dětská hra, ale dítě by si nehrálo s 
takovou příznačnou vážností a nevšímavostí. 
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„Je tedy opravdu šílený?“ zeptal se hrabě ďArtigas a pod 
jeho obvyklou lhostejností bylo možno vycítit, jak je 
zklamán. 

„Řekl jsem vám předem, pane hrabě, že s ním nic není,“ 
odpověděl ředitel. 

„Nemohl by si nás alespoň všimnout?“ 
„To nebude snadné,“ řekl ředitel a otočil se k 

ošetřovateli: „Promluvte na něho, Gaydone! Zná váš hlas a 
snad vám odpoví.“ 

„Jistě mi odpoví, pane řediteli,“ prohlásil Gaydon. Dotkl 
se lehce ramene nemocného a řekl mu tiše: „Thomasi 
Rochu!“ 

Oslovený zvedl hlavu a ze všech přítomných osob 
zpozoroval jen svého ošetřovatele, ač všichni ostatní, 
hrabě ďArtigas, kapitán Spade i ředitel ústavu, přistoupili 
a stáli v kruhu kolem něho. 

„Thomasi Rochu,“ promluvil na něho anglicky Gaydon, 
„jsou zde návštěvníci, kteří by si přáli s vámi mluvit. 
Zajímají se o vaše zdraví a o vaše práce…“ 

Jen poslední slova vzbudila vynálezcovu pozornost. 
„O mé práce?“ zeptal se anglicky, protože ovládal dobře 

také tento jazyk. 
Zvedl palcem a ukazovákem oblázek, namířil a jako dítě 

jím srazil jednu hromádku písku. Radostně vykřikl: 
„Zničena… zničena! Můj bleskomet… můj bleskomet! 

Zničil jsem všechno jediným výbuchem!“ 
Nemocný se vztyčil a oči mu vítězoslavně zazářily. 
„Tady to vidíte,“ obrátil se ředitel k hraběti ďArtigasovi, 

„myslí stále jen na svůj vynález.“ 
„Až do smrti,“ přikývl Gaydon. 
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„Gaydone, nemohl byste ho přimět k tomu, aby se 
rozhovořil o svém vynálezu, o svých výbušninách a o 
svém rozněcovači?“ 

„Jestliže si to výslovně přejete, pane řediteli!“ 
„Zajisté, protože se domnívám, že takový rozhovor by 

zajímal hraběte ďArtigase.“ 
„To je pravda,“ souhlasil hrabě ďArtigas naprosto 

chladně, takže neprozradil ani jediný z pocitů, jež zmítaly 
jeho nitrem. 

„Chtěl bych jen upozornit na to, že takovým rozhovorem 
bychom mohli u nemocného vyvolat nový záchvat.“ 

„Přerušíte rozhovor, jakmile uznáte, že to je nutné. 
Řekněte Thomasu Rochovi, že nějaký cizinec by si přál s 
ním vyjednávat o koupi jeho vynálezu.“ 

„Ale nebojíte se, že by mohl prozradit své tajemství?“ 
zeptal se hrabě ďArtigas. 

Řekl to tak dychtivě, že Gaydon se nepřemohl a změřil 
ho podezíravým pohledem, ale toho záhadného člověka to 
nijak nezneklidnilo. 

„Nemusíme se ničeho obávat,“ odpověděl ošetřovatel, 
„žádná nabídka nevyrve Thomasu Rochovi jeho tajemství, 
pokud mu někdo nevloží do ruky milióny, které žádá…“ 

„Ty já u sebe nemám,“ poznamenal klidně hrabě 
ďArtigas. 

Gaydon přistoupil znovu k svému ošetřovanci a dotkl se 
jako poprvé lehce jeho ramena. 

„Thomasi Rochu, jsou zde cizinci, kteří by chtěli koupit 
váš bleskomet!“ 

Thomas Roch se vzpřímil. 
„Můj bleskomet!“ zvolal. „Rochův bleskomet!“ 
Jeho vzrůstající rozčilení zřejmě naznačovalo, že by 

mohl opět dostat nervový záchvat, o kterém se zmiňoval 
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Gaydon, nebo-li záchvat býval vyvolán otázkami 
podobného druhu. 

„Kolik mi za něj nabízíte… kolik… kolik?“ zvolal 
francouzský vynálezce. 

Mohla se mu tak jako tak nabídnout sebeohromnější 
částka. 

„Kolik… kolik?“ opakoval netrpělivě. 
„Deset miliónů dolarů,“ řekl mu Gaydon. 
„Deset miliónů?“ zvolal Thomas Roch. „Deset miliónů 

za bleskomet, který má desetmiliónkrát větší účin než 
všechno, co dosud bylo vymyšleno? Deset miliónů za 
střelu, která se pohybuje vlastní silou a při výbuchu zničí 
všechno kolem dokola v okruhu desítek čtverečních 
kilometrů? Deset miliónů – a snad i za rozněcovač, který ji 
může přivést k výbuchu! Ani všechno bohatství na celém 
světě by nestačilo zaplatit tajemství mé střely! Než bych ji 
vydal za takovou cenu, raději si překousnu jazyk! Deset 
miliónů… když má cenu miliardy… miliardy… miliardy!“ 

Thomas Roch plně prokázal, že jakmile se s ním začne 
vyjednávat o jeho vynálezu, není s to rozumně uvažovat. 
Kdyby mu byl Gaydon nabídl deset miliard, chorobný 
šílenec by žádal ještě víc. 

Hned při prvních příznacích záchvatu hrabě ďArtigas a 
kapitán Spade nemocného neustále pozorovali: hrabě jako 
obyčejně zůstal klidný, ač trochu zrudl v obličeji, a 
kapitán potřásl hlavou, jako kdyby chtěl říci: S tím 
nešťastníkem se opravdu nedá nic dělat! 

Zatím Thomas Roch pobíhal po zahradě a volal 
rozrušeným a zlostným hlasem: 

„Miliardy… miliardy!“ 
Gaydon se obrátil k řediteli a řekl: 
„Já jsem vás na to upozornil!“ 
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Potom se rozběhl, dohonil svého svěřence, vzal ho pod 
paží, zavedl ho do domku a zavřel dveře. Nemocný se ani 
příliš nebránil. 

Hrabě ďArtigas zůstal stát s ředitelem, kdežto kapitán 
Spade se ještě jednou prošel zahradou kolem dolejší zdi. 

„Vidíte, pane hrabě, že jsem nijak nepřeháněl,“ prohlásil 
ředitel. „Je jisté, že se choroba Thomase Rocha den ze dne 
zhoršuje, a podle mého mínění se změní v šílenství 
nevyléčitelné. I kdyby se mu nabídlo tolik peněz, kolik 
žádá, pranic by neprozradil…“ 

„To je možné,“ odpověděl hrabě ďArtigas, „ale i když 
jeho požadavky jsou nesmyslné, přece jen vynalezl 
přístroj, jehož možnosti se ani nedají zjistit…“ 

„Tak soudí i všichni odborníci, pane hrabě, ale to, co 
objevil, zmizí zároveň s ním při některém z jeho záchvatů, 
které teď bývají čím dál prudší. Brzy se přestane zajímat i 
o peníze, a to je poslední zájem, který si ještě uchoval v 
mysli.“ 

„Možná že mu zůstane ještě jeden zájem – nenávist!“ 
řekl tiše hrabě ďArtigas, když ho před vraty ústavu 
dohonil kapitán Spade. 

 
 
 

III 
 

DVOJÍ ÚNOS 
 
Za půl hodiny poté hrabě ďArtigas s kapitánem Spadem 

šli po cestě, která byla vroubena staletými buky a dělila 
pravý břeh Neuze od sanatoria Healthful House. Oba se 
rozloučili s ředitelem; poděkovali mu za to, jak je laskavě 
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přijal, a on prohlásil, že byl jejich návštěvou poctěn. Sto 
dolarů, jež hrabě ďArtigas věnoval zaměstnancům ústavu, 
svědčilo o jeho štědrosti i o tom – a proč by se o tom mělo 
pochybovat – že to je cizinec velmi ušlechtilý, dáli se 
ušlechtilost měřit štědrostí. 

Když prošli mřížovými vraty, jež uzavírala Healthful 
House v polovině svahu, hrabě ďArtigas a kapitán Spade 
se dali cestou kolem hlavní zdi; její výška vylučovala, že 
by ji mohl někdo přelézt. První muž byl zamyšlen a jeho 
společník byl asi zvyklý čekat, až bude osloven. 

Hrabě ďArtigas se rozhodl promluvit, až když se na 
cestě zastavil a mohl pohledem změřit hřeben zdi, za 
kterou se skrýval pavilón číslo 17. 

„Měl jsi dost času, aby sis to zde mohl dobře 
prohlédnout?“ 

„Zajisté, pane hrabě,“ prohlásil kapitán Spade, 
zdůrazňuje titul, kterého cizinec užíval. 

„Nic ti neušlo?“ 
„Nic z toho, co potřebuji vědět. Pavilón stojí blízko zdi, 

a proto se tam snadno dostaneme, ovšem pokud ještě 
trváte na svém plánu.“ 

„Ano, trvám na něm, Spade.“ 
„I když je Thomas Roch v takovém duševním stavu?“ 
„I když je v takovém stavu… A podaří-li se únos…“ 
„To už je má věc. Až se setmí, dostanu se do parku v 

Healthful Housu i do pavilónu číslo 17 tak, aby mě nikdo 
neviděl…“ 

„Hlavními mřížovými vraty?“ 
„Ne, z této strany.“ 
„Ale vždyť na této straně je Zeď! I když ji přelezeš, jak 

se přes ni dostaneš zpět s Thomasem Rochem… bude-li 
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ten šílenec křičet, bude-li se bránit… způsobí-li jeho 
ošetřovatel poplach…“ 

„S tím si nedělejte starosti! Stačí nám vstoupit a vrátit se 
touhle brankou.“ 

Kapitán Spade mu ukázal na úzká dvířka ve zdi několik 
kroků od nich; patrně jich používali jen zřízenci ústavu, 
když potřebovali sestoupit k břehu řeky Neuze. 

„Brankou se dostaneme do parku a nebudeme potřebovat 
ani žebřík!“ 

„Ale branka je zavřena.“ 
„Však ji otevřeme!“ 
„A nemá z vnitřní strany závoru?“ 
„Měla, ale já jsem ji odstrčil, když jsem se procházel 

kolem zdi. Ředitel nic nezpozoroval.“ 
Hrabě ďArtigas přistoupil k dvířkům a řekl: 
„Jsou zamčena na klíč.“ 
„Tady ho máte,“ odpověděl kapitán Spade a ukázal mu 

klíč, který vytáhl ze zámku, když uvolnil závoru na 
brance. 

„Výborně, Spade!“ řekl hrabě ďArtigas. „Únos snad 
nebude tak obtížný. Pojďme na loď. V osm hodin, až bude 
tma, odjedeš na břeh s pěti muži…“ 

„Pět mužů mi stačí,“ souhlasil kapitán Spade. „Bude jich 
dost, i kdyby ten ošetřovatel ztropil poplach a kdybychom 
se ho musili nějak zbavit…“ 

„Zbavit,“ opakoval hrabě ďArtigas, „nu dobrá, ale jen v 
nejnutnějším případě…! Ale snad by bylo lepší zmocnit se 
i toho Gaydona a přivést ho na palubu Ebby. Kdo ví, zdali 
už nevypátral část tajemství Thomase Rocha?“ 

„Máte pravdu!“ 
„A pak Thomas Roch je na něho zvyklý a já nechci jeho 

zvyky měnit.“ 
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Při těchto slovech se hrabě ďArtigas významně usmál a 
kapitán Spade nemohl pochybovat o úloze, kterou jeho 
velitel přiřkl ošetřovateli Gaydonovi. 

Plán na dvojí únos byl tedy sjednán a zdálo se, že bude 
úspěšný. Záleželo jen na tom, aby za dvě hodiny, které do 
únosu ještě zbývaly, někdo z ústavu nezpozoroval, že 
chybí klíč od branky, a že závora je uvolněna; jinak 
kapitán Spade a jeho lidé mohli počítat s tím, že se 
dostanou do parku v Healthful Housu bez nesnází. 

Musíme ještě připomenout, že pouze Thomas Roch měl 
zvláštní pavilónek a osobního ošetřovatele, kdežto ostatní 
nemocní nebyli podrobeni takovému dozoru. Bydlili 
společně v pavilónech nebo v hlavní budově v dolejší části 
parku. Všechno potvrzovalo předpoklad, že budou-li oba, 
Thomas Roch i ošetřovatel Gaydon, překvapeni v 
osamělém domku, nebudou s to nijak vážně odporovat ani 
volat o pomoc a stanou se lehkou kořistí při únosu, o který 
se měl pokusit kapitán Spade na rozkaz hraběte ďArtigase. 

Cizinec a jeho společník zamířili nyní k malé zátoce, kde 
je očekával člun z Ebby. Goeletta kotvila nějakých čtyři 
sta metrů od břehu; plachty měla sbaleny v nažloutlých 
obalech a ráhna postavena kolmo, jak se to dělává na 
výletních jachtách. Na zádi nebyla vyvěšena žádná vlajka, 
jen na hlavním stěžni se v odumírajícím vánku lehce vlnil 
červený praporek. 

Hrabě ďArtigas a kapitán Spade vstoupili do člunu a 
čtyřveslice je brzo dopravila k lodi. Vystoupili nahoru po 
žebříku na boku Ebby. 

Hrabě ďArtigas odešel okamžitě do své kabiny na zádi a 
kapitán Spade zamířil na příď, aby dal poslední rozkazy. 

Když tam došel, naklonil se přes zábradlí na pravé straně 
a pozoroval nějaký předmět několik metrů od lodi: byla to 
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malá bóje, která se kolébala na vlnkách proudu z řeky 
Neuze. 

Pomalu se stmívalo. Na levém břehu křivolaké řeky bylo 
možno rozeznat neurčité obrysy New Bernu, jež zvolna 
mizely ve tmě. Domy se rýsovaly černě na obzoru 
ozářeném dosud ohnivými paprsky pod oblaky na západě. 
Na druhé straně bylo nebe zahaleno hustými mraky, ale 
nebylo třeba se obávat deště, protože mraky stály vysoko. 

K sedmé hodině se rozzářila první světla různých pater 
domů New Bernu, kdežto světla z nižší městské čtvrti se 
jevila jako dlouhá křivolaká čára a lehce se míhala nad 
břehem, neboť vítr se k večeru ztišil. Rybářské bárky se 
zvolna vracely do zátoky; některé rozpínaly plachty, aby 
zachytily poslední závany větru, jiné poháněla vesla a 
jejich ostré a rytmické údery se nesly do daleka. Dva 
pobřežní parníky ujížděly a chrlily ze svých dvojitých 
komínů korunovaných černým kouřem jakoby vodotrysky 
zářících jisker a tepaly vodu lopatami svých mocných kol, 
zatímco táhla se zvedala a klesala nad vrchní palubou a 
sténala jako nějaký mořský netvor. 

V osm hodin se na lodním můstku objevil hrabě 
ďArtigas s mužem asi padesátiletým. 

„Je čas, Serkö,“ řekl mu. 
„Zavolám Spada,“ odpověděl muž. 
Za chvíli se vrátil s kapitánem. 
„Připrav se k odjezdu,“ nařizoval mu hrabě. 
„Jsme připraveni.“ 
„Všechno zařiď tak, abys v Healthful Housu nevzbudil 

žádný rozruch a aby nikdo neměl sebemenší podezření, že 
Thomas Roch a jeho ošetřovatel byli uneseni na palubu 
Ebby.“ 
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„Kde by je ostatně nenašli, i kdyby sem přišli hledat,“ 
dodal Serkö, pokrčil rameny a srdečně se rozesmál. 

„Ale i tak bude lepší nebudit zbytečně podezření,“ stál 
na svém hrabě ďArtigas. 

Spustili člun na vodu a do něho sestoupil kapitán Spade 
s pěti muži. Čtyři z nich se chopili vesel a pátý, palubní 
mistr Effrondat, který měl řídit člun, si sedl na záď vedle 
Spada. 

„Hodně štěstí, Spade,“ volal se smíchem Serkö, „musíš 
to provést tichounce jako milenec, který unáší svou 
znejmilejší! A kdyby ten Gaydon…“ 

„Rozumím,“ odpověděl kapitán Spade. 
Člun vyrazil a námořníci se za ním dívali tak dlouho, až 

jim zmizel v šeru. 
Musíme připomenout, že na Ebbě se při čekání na člun 

nijak nepřipravovali k odplutí. Patrně nechtěli opustit 
newbernský přístav hned po únosu. Opravdu, ani by se na 
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volné moře nedostali. Nevál ani sebemenší vánek a před 
půlhodinou začal příliv, který se projevoval v ústí řeky 
Neuze na několik mil proti proudu. Proto goeletta Ebba 
zůstala na kotvách. 

Byla vzdálena od břehu asi čtyři sta metrů, ale mohla se 
k němu přiblížit ještě víc, neboť řeka měla dostatečnou 
hloubku, a to by jistě ulehčilo práci posádce, až se vrátí s 
člunem. Ale jestliže to neudělali, hrabě ďArtigas měl asi 
dobrý důvod, aby nic takového nenařídil. 

Člun proplul v několika minutách od lodi k břehu a 
nikdo jej nezpozoroval. 

Břeh byl pustý právě tak jako cesta pod ohromnými 
buky, která se táhla kolem Healthful Housu. 

Vyhozený hák se pevně zachytil na břehu. V člunu 
zůstal jen palubní mistr; kapitán Spade se čtyřmi muži 
vystoupili a zmizeli pod temnými korunami stromů. Když 
došli k zahradní zdi, kapitán Spade se zastavil a jeho čtyři 
muži se postavili po stranách branky. Kapitán mohl už jen 
vložit klíč do zámku a otevřít dveře, jestliže si některý 
zřízenec z ústavu nevšiml, že závory jsou uvolněny, a 
nezastrčil je zvnitřku. 

V takovém případě by byl únos obtížný, i kdybychom 
připustili, že by se jim podařilo dostat se přes vysokou 
zeď. 

Kapitán Spade nejprve přitiskl ucho k výplni dvířek. 
Žádný zvuk kroků v parku, nikdo nešel do pavilónu ani z 

něho nevycházel. Ani lístek nezašuměl na větvích buků, 
jež vroubily cestu. Všude dusné ticho jako na venkově v 
klidné noci bez vánku. 

Kapitán Spade vytáhl klíč z kapsy a vsunul jej do zámku. 
Klíč se otočil a stačilo dvířka slabě postrčit, aby se 
otevřela dovnitř. 
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Všechno zůstalo v takovém stavu jako při odchodu 
návštěvníků z Healthful Housu. 

Kapitán Spade se nejprve přesvědčil, není-li někdo 
blízko pavilónu, a pak vstoupil do uzavřené zahrady; 
námořníci šli za ním. 

Branku jen přivřeli, aby jí mohli rychle proběhnout, 
kdyby to potřebovali. 

V této části parku, zastíněné vysokými stromy a 
sestřihanými křovinami, bylo tak temno, že by pavilón 
stěží rozeznali, kdyby jedno okno nebylo jasně osvětleno. 

Bylo to bezpochyby okno pokoje Thomase Rocha a 
ošetřovatele Gaydona, neboť tento muž neopouštěl 
nemocného, který byl svěřen jeho péči, ani ve dne, ani v 
noci. Kapitán Spade správně předpokládal, že je tam oba 
najde. 

On i jeho společníci postupovali jen opatrně vpřed a 
dávali dobrý pozor, aby je neprozradil nějaký odkopnutý 
kamének nebo zlomená větvička. Připlížili se k té straně 
pavilónu, kde byly postranní dveře a okno, částečně 
zastřené záclonou, kterou pronikalo světlo. 

Ale budou-li dveře zamčeny, jak vniknou do pokoje 
Thomase Rocha? Tak se asi v duchu ptal kapitán Spade, 
protože od těchto dveří klíč neměli. Pak by musili rozbít 
tabuli v okně, prostrčit jím ruku a otevřít je zevnitř, 
vtrhnout tam, překvapit Gaydona náhlým útokem a 
zabránit mu, aby nemohl volat o pomoc. Opravdu, jak by 
se to dalo provést jinak? 

Takový násilný zákrok byl značně nebezpečný. Kapitán 
Spade si to plně uvědomoval – on měl obyčejně raději lest 
než násilí. Ale nemohl si vybírat. Především musil unést 
Thomase Rocha a s ním i Gaydona, bude-li třeba, podle 
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rozkazu hraběte ďArtigase, a musilo se to provést stůj co 
stůj. 

Doplížil se k oknu, vystoupil na špičky a mezi záhyby 
záclon přehlédl celý pokoj. 

Gaydon se tam skláněl nad Thomasem Rochem; od 
chvíle, kdy hrabě ďArtigas odešel, nervový záchvat 
nemocného dosud nepovolil a Gaydon ošetřoval Thomase 
Rocha podle pokynů třetí osoby v pokoji. Byl to lékař z 
Healthful Housu, kterého sem okamžitě poslal ředitel 
ústavu. 

Lékařova přítomnost celý únos tak komplikovala, že se 
zdál takřka neproveditelný. 

Thomas Roch ležel úplně oblečen na pohovce. V té 
chvíli vypadal ještě dost klidně. Nervový záchvat 
pozvolna ochaboval a nemocný po něm zůstával několik 
hodin docela netečný a napolo v bezvědomí. 

Ve chvíli, kdy se kapitán Spade vytáhl na špičky a 
nahlížel dovnitř, lékař se chystal k odchodu. Spade 
zaslechl, jak lékař Gaydona ujišťoval, že nemocný už bude 
mít klidnou noc a že nebude třeba dalšího ošetření. 

Jakmile lékař domluvil, zamířil k těm dveřím, které byly 
blízko okna, před nímž stál kapitán Spade se svými lidmi. 
Jestliže se okamžitě neschovají v křoví, jež obklopovalo 
domek, může je uvidět lékař i ošetřovatel, který ho šel 
doprovodit. 

Než se oba dva objevili před vchodem, na kapitánův 
rozkaz všichni námořníci rázem zmizeli a on sám se 
přitiskl ke zdi. 

Naštěstí lampa zůstala v pokoji a námořníci z Ebby si 
dali dobrý pozor, aby se neukázali v tom místě, kam 
pronikaly paprsky světla. 
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Než se lékař rozloučil s Gaydonem, zastavil se na 
prvním schodě a řekl: 

„Byl to nejsilnější záchvat, jaký náš nemocný dosud 
měl! Ještě dva tři takové záchvaty a ztratí poslední špetku 
zdravého rozumu!“ 

„A proč ředitel nezakáže všechny návštěvy?“ ozval se 
Gaydon. „Nějaký hrabě ďArtigas a jeho otázky dostali 
Thomase Rocha do stavu, v jakém jste ho právě viděl.“ 

„Řeknu to řediteli,“ sliboval lékař. 
Sestoupil dolů po několika schodech a. Gaydon ho 

doprovázel až ke konci aleje. Dveře domku nechal 
otevřeny. 

Jakmile oba poodešli o nějakých dvacet kroků, kapitán 
Spade se vzpřímil a námořníci se k němu připojili. 

Neměli by využít příležitosti, jež se jim náhodou 
naskytla, vniknout do pokoje, unést Thomase Rocha 
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bezbranného a napolo v mdlobách, počkat, až se vrátí 
Gaydon, a zmocnit se i jeho? 

Ale ve chvíli, kdy Gaydon zpozoruje, že Thomas Roch 
zmizel, začne ho hledat, bude volat o pomoc a ztropí 
poplach! Třeba přiběhne i lékař… a i zaměstnanci z ústavu 
by se mohli vzbudit… Kapitán Spade by pak neměl dost 
času doběhnout k brance, projít a zavřít ji za sebou… 

Ostatně neměl čas. Skřípot písku na cestě jim prozradil, 
že Gaydon se vrací k pavilónku. Nejlépe by udělali, kdyby 
se na něho vrhli, ucpali mu ústa, aby nemohl volat o 
pomoc a aby se nemohl bránit. Čtyři nebo pět mužů lehce 
zlomí jeho odpor a odvleče ho z parku. A s Thomasem 
Rochem budou mít už lehkou práci; nešťastný šílenec si 
ani neuvědomí, co se s ním bude dít. 

Zatím Gaydon obešel křoviny a zamířil ke vchodu. Ve 
chvíli, kdy vstoupil na první schod, čtyři námořníci se na 
něho vrhli a srazili ho k zemi; dříve než mohl vykřiknout, 
ucpali mu ústa kapesníkem, zavázali mu oči a svázali mu 
ruce a nohy tak pevně, že se nemohl ani hnout. 

Dva muži zůstali u něho; kapitán Spade vstoupil s 
ostatními do pokoje. 

Jak to kapitán předpokládal, Thomas Roch byl v 
takovém stavu, že ho hluk nijak nevyrušil z mdloby. Ležel 
natažen na pohovce se zavřenýma očima a jen namáhavý 
dech prozrazoval, že dosud žije. 

Nemusili mu ucpávat ústa, ani svazovat ruce a nohy. 
Stačilo, když ho jeden námořník uchopil v podpaží a 
druhý za nohy, a tak ho vynesli až k místu, kde čekal 
palubní mistr s člunem. 

Kapitán Spade vyšel z pokoje poslední – pečlivě zhasil 
lampu a zavřel za sebou dveře. Únos bude tak třeba 
objeven až druhý den v ranních hodinách. 
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Stejně bez nesnází odnesli i Gaydona. Chopili se ho dva 
další muži, prošli zahradou a zamířili k hlavní zdi. 

V opuštěné části parku byla hluboká tma. Ze svahu 
kopce se nedala rozeznat ani světla z dolejší, hlavní části 
ústavu, ani z ostatních pavilónů Healthful Housu. 

Když došli k dvířkům, kapitán Spade už je jen otevřel. 
Dva muži, kteří nesli ošetřovatele, prošli první a pak 

následovali druzí dva s Thomasem Rochem. Kapitán 
Spade vyšel poslední, zavřel dveře a uzamkl je na klíč; 
umínil si, že jej hodí do řeky Neuze, jakmile se dostane na 
Ebbu. 

Nikdo nebyl na cestě ani na břehu. 
Thomase Rocha a Gaydona uložili do zadní části člunu a 

všichni nastoupili. 
„Vytáhni hák a pospěš si!“ nařídil kapitán Spade 

palubnímu mistrovi. 
Námořník provedl rozkaz, odstrčil člun a sám do něho 

vskočil. 
Čtyři vesla zabrala a člun zamířil ke goelettě. Světlo na 

předním stěžni označovalo místo, kde stála; právě před 
dvaceti minutami se otočila ve stoupajícím přílivu kolem 
kotvy. 

V několika minutách se octl člun u boku Ebby. 
„Hotovo, Spade?“ 
„Ano!“ 
„Oba?“ 
„Oba – nemocný i ošetřovatel.“ 
„V Healthful Housu nikdo nic netuší?“ 
„Nikdo.“ 
Se zavázanýma očima a ušima Gaydon rozhodně nemohl 

poznat hlas hraběte ďArtigase a kapitána Spada. 
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Přece jen si uvědomil, že ani on, ani Thomas Roch 
nebyli hned vytaženi na palubu goeletty. Gaydon zůstal 
klidný a chladnokrevný a všiml si podélného kolébání 
člunu i toho, že teprve asi za půl hodiny ho zdvihají a pak 
zase spouštějí. 

Únos se podařil a zdálo se, že Ebba může jen vytáhnout 
kotvy, projet ústím řeky i Pamplico Soundem a vyplout na 
širé moře. Ale na palubě nedělali žádné přípravy, jaké 
obyčejně předcházejí vyplutí lodi. 

Ale nebylo přece jen nebezpečné zůstávat na místě, kde 
byl proveden dvojí únos? A schoval ďArtigas své zajatce 
tak obratně, aby nemohli být objeveni nějakou policejní 
hlídkou z New Bernu, která by přišla na loď? Vždyť Ebba 
mohla být v podezření už jen proto, že kotvila tak blízko 
Healthful Housu. 

Ať tak nebo onak, za hodinu po návratu člunu posádka 
Ebby v podpalubí, hrabě ďArtigas, Serkö, a kapitán Spade 
ve svých kabinách všichni spali – kromě hlídky na přídi – 
na goelettě, která klidně kotvila v tichém ústí Neuze. 

 
 
 

IV 
 

GOELETTA EBBA 
 
Teprve příští den se na Ebbě začali beze všeho spěchu 

připravovat k odplutí. Z nábřeží New Bernu mohl každý 
vidět, jak posádka podle rozkazů palubního mistra 
Effrondata jako vždycky před odjezdem umývá palubu, 
stahuje obal plachet, otáčí ráhna, napíná lana a zavěšuje 
čluny. 
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Hrabě ďArtigas se od osmi hodin zrána neobjevil na 
palubě. Jeho společník inženýr Serkö – tak mu říkali na 
lodi – také ještě nevyšel ze své kabiny. Kapitán Spade 
dával různé rozkazy, a to svědčilo o tom, že vyplují co 
nejdříve. 

Ebba byla velmi dobře stavěna pro rychlou plavbu, 
třebaže se dosud nikdy nezúčastnila závodů ani ve 
Spojených státech, ani ve Velké Británii. Její vysoké 
stožáry, plocha plachet, stavba ráhen, ponor, který jí 
zaručoval stabilitu, i když plula se všemi plachtami, její 
zdvižená příď i štíhlá záď a její obdivuhodný tvar, všechno 
svědčilo o tom, že to je velmi rychlá loď, která vydrží i 
největší bouři. 

Opravdu za silného a příznivého větru mohla Ebba lehce 
urazit až dvaadvacet kilometrů za hodinu. 

Plachetnice jsou ovšem vždycky závislé na počasí. 
Jakmile nastane bezvětří, musí se smířit s tím, že se 
nehnou z místa. Třebaže z námořnického hlediska mají 
některé výhodnější vlastnosti než parníky, nejsou tak 
spolehlivé. 

Posuzujeme-li všechno dobře, musíme doznat, že 
nejlepší by byla taková loď, která by spojovala výhody 
plachet i lodního šroubu. Hrabě ďArtigas asi takový názor 
nesdílel, když se pro své plavby spokojoval s pouhou 
plachetnicí, třebaže zajížděl až přes Atlantik. 

Ten den ráno vál slabý východní vítr. Pro Ebbu to bude 
výhodné: dostane se z širokého ústí řeky Neuze, propluje 
Pamplico Soundem a pak některým z průlivů na širé moře. 

Po dvou hodinách se Ebba dosud kolébala na svých 
kotvách, jejichž řetězy se začínaly napínat odlivem, a 
proto stála teď otočena přídí do ústí řeky Neuze. Ještě 
včera malá bóje plula po levém boku lodi, ale patrně v 
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noci byla odstraněna, protože ji na vlnící se hladině nebylo 
už vidět. 

Najednou se ze vzdálenosti dvou kilometrů ozval výstřel 
z děla. Lehký obláček dýmu vystoupil nad pobřežní 
baterie. Několik dalších výstřelů odpovědělo z děl 
rozestavěných na řadě dlouhých ostrovů směrem k moři. 

V tom okamžiku se objevil na palubě hrabě ďArtigas a 
inženýr Serkö. 

Také kapitán Spade se k nim připojil. 
„Výstřel z děla,“ řekl. 
„Očekávali jsme jej,“ odpověděl inženýr Serkö a lehce 

pokrčil rameny. 
„To znamená, že lidé z Healthful Housu objevili únos.“ 
„Zajisté,“ dodal inženýr Serkö, „a výstřely oznamují 

rozkaz uzavřít všechny průlivy.“ 
„Proč by nás to mělo zajímat?“ ozval se klidně hrabě 

ďArtigas. 
„Ani v nejmenším,“ souhlasil inženýr Serkö. 
Kapitán Spade měl pravdu, když řekl, že v té chvíli 

zaměstnanci z Healthful Housu objevili únos Thomase 
Rocha a jeho ošetřovatele Gaydona. 

Skutečně časně zrána ústavní lékař jako obvykle 
navštívil pavilón číslo 17 a shledal, že pokoj je prázdný. 
Okamžitě o tom uvědomil ředitele, a ten dal prohledat celý 
ústav. Při prohlídce vyšlo najevo, že i když branka ve zdi 
byla zamčena, klíč ze zámku zmizel a také závora uvnitř 
byla uvolněna. 

Jistě asi touto brankou pronikli pachatelé únosu buď 
večer, nebo v noci, o tom se nemohlo pochybovat. Ale kdo 
to udělal? Na tuto otázku se dalo těžko odpovědět, ať už to 
udělal kdokoli. Vědělo se jen, že asi o půl osmé večer 
ústavní lékař byl volán k Thomasu Rochovi, který měl 
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těžký nervový záchvat. Když ho lékař ošetřil, nemocný 
zůstal v hluboké mdlobě, to jest ve stavu, kdy nebyl 
odpovědný za své činy; potom lékař opustil pavilón číslo 
17 a ošetřovatel Gaydon šel lékaře doprovodit až na konec 
stromořadí postranní cesty. 

Co se stalo potom? O tom neměl nikdo ani zdání. 
Zprávu o dvojím únosu telegrafovali hned do New 

Bernu a odtud až do Raleigh. Guvernér ze Severní 
Karolíny ihned poslal telegraficky rozkaz, že žádná loď 
nesmí opustit Pamplico Sound bez důkladné prohlídky. 
Další telegram nařídil pobřežnímu křižníku Falconu, aby 
rozkaz provedl. Zároveň bylo vydáno přísné nařízení, že 
města i vesnice v celém kraji musí být pečlivě hlídány. 

Po vydání rozkazů hrabě ďArtigas mohl pozorovat, jak 
se křižník Falcon, který kotvil asi o čtyři kilometry dál na 
východ od ústí řeky, připravuje k odplutí. Než bude mít 
dost páry, goeletta by mohla vyplout a nemusila by se 
obávat, že bude pronásledována – alespoň celou jednu 
hodinu. 

„Máme zvednout kotvy?“ přišel se zeptat kapitán Spade. 
„Ale ano, máme-li příznivý vítr, ale nemusíme nijak 

spěchat,“ odpověděl mu hrabě ďArtigas. 
„Je jisté,“ přidal se inženýr Serkö, „že průlivy z 

Pamplico Soundu budou nyní přísně hlídány a že žádná 
loď, než vyjede na širé moře, nevyhne se návštěvě pánů, 
kteří jsou právě tak neslušní jako zvědaví…“ 

„Přesto vyplujeme,“ nařídil hrabě ďArtigas. „Až 
důstojníci z křižníku nebo úředníci z pobřežní celnice 
prohledají Ebbu, doufám, že nám dovolí vyplout, a skoro 
by mě překvapili, kdyby nám nedovolili vyjet volně a bez 
prohlídky…“ 
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„S mnohými omluvami, s přáním dobré cesty a 
šťastného návratu,“ dodal se smíchem inženýr Serkö. 

Když se novina dostala do New Bernu, uvažovaly úřady 
napřed, byl-li to útěk, nebo únos. Ale útěk byl možný jen 
za Gaydonovy účinné pomoci, a proto taková domněnka 
byla ihned zamítnuta. Ředitel i správa ústavu jednomyslně 
usoudili, že se ošetřovatel Gaydon celým svých chováním 
vymyká jakémukoli podezření. 

Mohl to být tedy jedině únos. Můžeme si představit, jaký 
rozruch vyvolala tato zpráva ve městě. Přísně hlídaný 
francouzský vynálezce zmizí i se svým tajemstvím, s 
bleskometem, který ještě nikdo neznal! Nebude to mít 
velmi vážné následky? A není nový vynález pro Ameriku 
navždy ztracen? 

Byl-li tento zásah proveden na rozkaz jiného státu, 
nebude mít nějaká cizí vláda nakonec větší úspěch s 
Thomasem Rochem než vláda Spojených států? Ostatně 
sotva bylo možné připustit, že by se pachatelé únosu 
dopustili svého činu jen pro nějakou soukromou osobu. 

V celé Severní Karolíně zavládlo hluboké vzrušení. Na 
silnicích, na tratích, v městech i na venkově byly 
zorganizovány zvláštní hlídky. Mořské pobřeží bylo 
uzavřeno od Wilmingtonu až po Norfolk. Důstojníci nebo 
celníci měli přikázáno prohledat každou loď a při 
sebemenším podezření ji zadržet. Vyplout se chystal nejen 
Falcon, ale i několik záložních parníků v Pamplico 
Soundu se vydalo na cestu; měly tam křižovat všemi 
směry až k širému moři a prohledat každou obchodní loď, 
zábavní jachtu, ba i rybářské čluny, které kotvily, i ty, 
které se chystaly vyplout na moře. 

Zatím goeletta Ebba začala zvedat kotvy. Hrabě 
ďArtigas si patrně nedělal žádné starosti s vládním 
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rozkazem ani s případnými následky, kterým by byl 
vystaven, kdyby na palubě jeho lodi našli Thomase Rocha 
a ošetřovatele Gaydona. 

V devět hodin skončily poslední přípravy. Námořníci z 
goeletty šplhali na stožáry, vytáhli průvlakem kotevní 
řetězy, a když byly kotvy nahoře, rychle rozepjali plachty. 

Za několik okamžiků poté Ebba pod oběma stěhovkami, 
pod třírohou plachtou, pod přední plachtou, velkou 
plachtou a pod oběma plachtami šípovými zamířila podél 
levého břehu řeky Neuze k východu. 

Pětadvacet kilometrů od New Bernu tvoří ústí řeky 
prudký záhyb a ve stále stejné šířce se táhne k 
severozápadu. Ebba projela okolo města Croatanu a 
Haverlocku, dospěla až k ohybu a co nejtěsněji pod větrem 
podél levého břehu zamířila k severu. V jedenáct hodin, 
hnána příznivým větrem a nesetkavši se ani s křižníkem, 
ani s žádným pobřežním parníkem, dospěla ke špičce 
ostrova Sivanu, za nímž se táhne Pamplico Sound. 

Široký záliv měří sto kilometrů od ostrova Sivanu až k 
ostrovu Roadoku. Směrem k moři se táhne jako růženec 
řada dlouhých a úzkých ostrůvků, jakýchsi přirozených 
hrází. Směřují k jihu a k severu od mysu Lookout až k 
mysu Hatterasovu a Henryho ve stejné výši jako město 
Norfolk ve státě Virgínii, který sousedí se Severní 
Karolínou. 

Pamplico Sound je osvětlován množstvím majáků z 
ostrovů a ostrůvků, aby jím bylo možno plout i v noci. 
Lodě zde najdou příhodné útočiště před bouřemi na 
Atlantiku a mohou zde bezpečně zakotvit. 

Záliv spojuje s Atlantským oceánem několik průplavů. 
Za majákem na ostrově Sivanu se otvírá průliv Ocracoke, 
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dále průliv Hatterasův a tři další: Logger Head, New Head 
a Oregon. 

Podle tohoto popisu se před goelettou Ebbon otvíral 
průliv Ocracoke, kterým by měla projet, aby nemusila 
měnit postavení plachet. 

Bylo pravda, že křižník Falcon střežil tuto část Pamplico 
Soundu a prohledával obchodní lodě i rybářské bárky, 
které se připravovaly vyplout ven. V této době byl podle 
vládního nařízení každý průliv hlídán státními loděmi, 
nepočítaje v to pobřežní baterie, které ovládaly výjezdy na 
širé moře. 

Když Ebba projížděla průlivem Ocracoke, nesnažila se 
přiblížit k parníkům, které brázdily Pamlico Sound, ani se 
jim nevyhýbala. Zdálo se, že si zábavní jachta vyjela na 
ranní projížďku – klidně plula dál směrem k Hatterasovu 
mysu. 

Hrabě ďArtigas patrně zamýšlel proplout tímto 
průlivem, a to z důvodů známých jen jemu, protože Ebba 
provedla čtvrtobrat a zamířila tímto směrem. 

Až do té doby Ebba nebyla zastavena důstojníky z 
křižníku ani celníky, třebaže se jim nijak nevyhýbala. 
Ostatně jak by mohla ujít jejich ostražité bdělosti? 

Měly snad vládní orgány v úmyslu ušetřit ji nudné 
prohlídky podle nějaké zvláštní výsady? Považovali 
hraběte ďArtigase za příliš významnou osobnost a nechtěli 
mu bránit v plavbě a zdržet ho třeba jen o hodinu? To však 
nebylo pravděpodobné, protože i když ho znali jako 
cizince, který žije velkopanským životem boháčů, nikdo 
nevěděl, kdo to vlastně je, odkud přichází a kam má 
namířeno. 

Goeletta zatím plula půvabně a rychle po klidných 
vodách Pamplico Soundu. Její vlajka – zlatý půlměsíc v 
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rohu červeného čtverce – vlála, napolo rozvinuta v 
čerstvém větru. 

Hrabě ďArtigas seděl na zádi v proutěném křesle, jaká 
obyčejně bývají na zábavních jachtách. Kapitán Spade a 
inženýr Serkö s ním hovořili. 

„Páni důstojníci z vládního námořnictva nijak nespěchají 
poctít nás svou návštěvou,“ poznamenal inženýr Serkö. 

„Jen ať přijdou, kdy se jim zlíbí,“ odpověděl naprosto 
lhostejně hrabě ďArtigas. 

„Patrně na nás budou čekat před Hatterasovým 
průlivem,“ řekl kapitán Spade. 

„Nu, ať čekají,“ přikývl bohatý majitel jachty a znovu se 
uzavřel do své klidné lhostejnosti. 

Mohlo se předpokládat, že poznámka kapitána Spada je 
správná – vždyť Ebba zřejmě směřovala k zmíněnému 
průlivu. Jestliže se na Falconu dosud nepřipravovali k 
prohlídce lodi i jejích listin, udělají to jistě, až loď vjede 
do průlivu. V tom místě se bude musit podrobit nařízené 
prohlídce, bude-li chtít vyplout ze zálivu na širé moře. 

Ani se nezdálo, že by se Ebba chtěla návštěvě nějak 
vyhnout. Byli tedy Thomas Roch a ošetřovatel Gaydon 
ukryti na lodi tak dobře, že by je důstojníci a celníci 
nenašli? 

Taková domněnka byla přirozená, avšak hrabě ďArtigas 
by asi nebyl tak klidný a jistý, kdyby byl věděl, že křižník 
i celní čluny dostaly pro goelettu Ebbu zvláštní rozkazy. 

Cizincova návštěva v Healthful Housu vzbudila 
pozornost veřejnosti. Ředitel ústavu neměl důvodu, proč 
by podezíral svého hosta i příčinu jeho návštěvy. Ale 
přece jen několik hodin po jeho odchodu nemocný i 
ošetřovatel byli uneseni, ač předtím v pavilónu číslo 17 
nikdo nebyl a také nikdo jiný se nesetkal s Thomasem 
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Rochem. Jakmile podezření jednou vzniklo, policie 
uvažovala o tom, nemá-li předpokládat, že ona cizí 
osobnost by mohla mít s tou příhodou něco společného. 
Jestliže si společník hraběte ďArtigase dobře prohlédl celý 
pavilón i jeho okolí, nemohl odsunout závory z branky, 
vytáhnout klíč ze zámku, vrátit se pak v noci, vloudit se do 
parku a poměrně snadno unést oba muže, když goeletta 
Ebba kotvila necelých čtyři sta metrů od zahradní zdi? 

Třebaže ze začátku ani ředitele, ani zřízence ústavu nic 
takového při vyšetřování nenapadlo, podezření vzrůstalo, 
když pozorovali, že goeletta zvedá kotvy, míří k ústí 
Neuze a patrně zamýšlí některým průlivem vyjet z 
Pamplico Soundu. 

Proto úřady z New Bernu nařídily křižníku Falconu i 
celním parníkům, aby sledovaly goelettu Ebbu, zadržely ji 
před některým průlivem a podrobily ji nejpřísnější 
prohlídce od přídě na záď a až do podpalubí: nesměly 
vynechat ani jedinou kabinu, ani strážní budku, skladiště a 
zásobárny. Goelettě neměl být povolen další průjezd, 
dokud nebude naprosto bezpečně zjištěno, že Thomas 
Roch a Gaydon nejsou na palubě. 

Hrabě ďArtigas neměl ani zdání, že na něm lpí takové 
podezření a že důstojníci a celníci dostali zvláštní rozkazy 
pro goelettu Ebbu, Ale i kdyby to byl věděl, byl by se o to 
ten pohrdavý, pyšný a velkopanský člověk staral? 

Ke třetí hodině odpoledne goeletta zamanévrovala tak, 
jako kdyby chtěla projet středem Hatterasova průlivu. 

Křižník Falcon už prohledal několik rybářských bárek, 
které vyplouvaly na širé moře, a teď čekal u vjezdu do 
průlivu. Jak se zdálo, Ebba nechtěla proplout 
nepozorována ani nezamýšlela utéci a vyhnout se nařízení, 
jež platila pro všechny lodě v Pamlico Soundu. Obyčejná 
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plachetnice přece nemůže utéci válečné lodi, a kdyby 
neuposlechla výzvy a nezastavila se, jistě by ji k tomu 
donutily jeden nebo dva výstřely. 

V té chvíli odrazil od křižníku člun se dvěma důstojníky 
a asi s deseti námořníky; bylo vidět, že se rozjel tak, aby 
Ebbě zkřížil cestu. 

Ze svého místa na zádi paluby pozoroval hrabě ďArtigas 
lhostejně pohyby člunu, když si byl předtím zapálil 
doutník. 

Jakmile se člun octl asi sto metrů od jachty, jeden 
námořník vstal a signalizoval vlajkami. 

„Rozkaz k zastavení,“ řekl inženýr Serkö. 
„Vskutku,“ řekl hrabě ďArtigas. 
„Nařizují nám, abychom počkali.“ 
„Čekejme!“ 
Kapitán Spade dal okamžitě rozkazy, aby loď zastavil: 

zkřížili třírohou plachtu, plachty stěhové a velkou plachtu, 
přední plachtu částečně skasali. 

Rychlost lodi se víc a víc zmenšovala, až se loď skoro 
úplně zastavila; jen klesající odliv ji odnášel k začátku 
průlivu. 

Několika záběry vesel se člun z Falconu dostal k boku 
Ebby. Přitáhli jej hákem a přivázali k lanové zápoře 
hlavního stěžně, pak rozvinuli a spustili žebřík. Dva 
důstojníci, následováni osmi námořníky, vystoupili na 
palubu; v člunu zůstali na hlídce dva muži. 

Posádka lodi se spořádaně seřadila na přídi lodi. 
Starší důstojník, poručík válečné lodi, přistoupil k 

majiteli goeletty, který vstal, aby jej přivítal. Potom si 
vyměnili tyto otázky a odpovědi: 

„Tato goeletta patří hraběti ďArtigasovi, s nímž mám 
právě čest se seznámit?“ 
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„Ano, pane poručíku.“ 
„A jmenuje se?“ 
„Ebba.“ 
„Kdo jí velí?“ 
„Kapitán Spade.“ 
„Jeho národost?“ 
„Indomalajská.“ 
Důstojník se podíval na vlajku goeletty a hrabě ďArtigas 

se ho zeptal: 
„Čemu děkuji za čest, pane poručíku, že vás mohu 

přivítat na palubě své lodi?“ 
„Byl vydán rozkaz prohledat všechny lodě, které právě 

kotví v Pamplico Soundu, i ty, které chtějí vyjet na moře.“ 
Domníval se, že nemusí zdůrazňovat, že právě Ebba má 

být podrobena co nejpřísnější prohlídce. 
„Pane hrabě, doufám, že nebudete proti naší prohlídce 

protestovat?“ 
„Ani v nejmenším,“ odpověděl hrabě ďArtigas, „má 

goeletta je vám k službám, od špičky stěžně až do 
podpalubí. Rád bych se vás jen zeptal, proč jsou lodi v 
Pamplico Soundu podrobeny takovému rozkazu?“ 

„Nemám důvodu, proč bych vám to neřekl, pane hrabě,“ 
odpověděl důstojník. „Guvernér Severní Karolíny byl 
zpraven o únosu, který byl spáchán v Healthful Housu, a 
vláda chce zajistit, aby oba zmizelí nebyli odvezeni na 
některé lodi…“ 

„Je to možné?“ zvolal hrabě ďArtigas s předstíraným 
překvapením. 

„Jeden vynálezce, šílenec, spolu se svým ošetřovatelem 
se stal obětí únosu…“ 

„Šílenec, pane poručíku… Není to snad náhodnou ten 
Francouz Thomas Roch?“ 
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„Ano, ten.“ 
„Thomas Roch… vždyť jsem ho viděl včera při své 

návštěvě v ústavu…! Mluvil jsem s ním v ředitelově 
přítomnosti! Dostal těžký nervový záchvat, když jsme s 
kapitánem Spadem odcházeli!“ 

Důstojník pozoroval cizince velmi bedlivě, dávaje pozor 
na jeho slova i chování, zda v nich nepostřehne něco 
podezřelého. 

„To je neuvěřitelné!“ zvolal hrabě ďArtigas. 
Řekl to takovým tónem, jako kdyby se o únosu v 

Healthful Housu dověděl opravdu poprvé. 
„Pane poručíku, chápu, jaké má vláda asi starosti, když 

jde o takovou osobnost, jakou je Thomas Roch, a plně 
schvaluji nařízení, která byla vydána. Zbytečně bych vás 
ujišťoval, že ani vynálezce, ani jeho ošetřovatel nejsou na 
palubě Ebby. Ostatně se o tom můžete sám přesvědčit a 
prohledat goelettu tak pečlivě, jak si jen budete přát. 
Kapitáne Spade, doprovoďte, prosím, důstojníky!“ 

Po těch slovech hrabě ďArtigas chladně pozdravil 
důstojníky a s doutníkem v ústech znovu usedl do křesla. 

Doprovázeni kapitánem Spadem, oba američtí důstojníci 
s osmi muži začali prohlížet celou loď. 

Nejprve sestoupili po schodech s příklopem do salónu na 
zádi, přepychově zařízeného, s krásným nábytkem, se 
zdmi obkládanými vzácným dřevem, s velmi cennými 
uměleckými předměty a s drahocennými koberci i 
tapetami. 

Není třeba se zmiňovat o tom, že salón se sousedními 
kabinami i s pokojem hraběte ďArtigase byly prohlédnuty 
s důkladností policejních odborníků. Kapitán Spade si 
nepřál, aby důstojníci měli i jen stín podezření vůči 
majiteli goeletty, a proto jim ve všem vyhověl. 
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Ze salónů a z ostatních kabin na zádi přešli do jídelny, 
rovněž nádherně vyzdobené. Pak prohledali služební 
kabiny, kuchyni, na přídi kabinu palubního mistra, a 
kapitána Spada a místnosti pro mužstvo. Nikde nenalezli 
ani stopu po Thomasu Rochovi a ošetřovateli Gaydonovi. 

Zbývalo jim už jen podpalubí se vším zařízením, a to 
vyžadovalo důkladnou prohlídku. Když pozvedli poklopy 
do podpalubí, kapitán Spade dal přinést několik silných 
svítilen, aby si mohl všechno dobře prohlédnout. 

V podpalubí našli jen sudy s vodou a různé zásoby, jako 
soudky vína, láhve s likéry, opletené láhve ginu, koňaku i 
whisky, dvouhektolitrové sudy s pivem, zásoby uhlí, 
všeho takové množství, jako kdyby goeletta měla být 
vybavena na dlouhou cestu. Američtí námořníci se 
prodírali mezerami mezi nákladem balíků a pytlů až k 
laťoví vnitřních oddílů a ke kýlovým trámcům. Všechno 
nadarmo. 

Hrabě ďArtigas byl zřejmě mylně podezírán, že se 
zúčastnil únosu nemocného i jeho ošetřovatele z Healthful 
Housu. 

Prohlídka trvala dvě hodiny a skončila naprosto 
bezvýsledně. 

V půl šesté osm námořníků a oba důstojníci vystoupili 
opět na palubu goeletty, když se svědomitě přesvědčili, že 
ani Thomas Roch, ani ošetřovatel Gaydon nejsou nikde 
ukryti. Zjistili, že Ebba byla podezírána bezdůvodně. 

Oba důstojníci se mohli s hrabětem ďArtigasem už jen 
rozloučit. 

„Jistě nás omluvíte, pane hrabě, že jsme vás vyrušovali,“ 
řekl poručík. 

„Splnili jste rozkaz, který vám byl dán, pánové!“ 
„Ostatně to byla jen pouhá formalita,“ dodal důstojník. 
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Hrabě ďArtigas s lehkým úklonem hlavy přijal tuto jeho 
omluvu. 

„Ujistil jsem vás, pánové, že s únosem nemám nic 
společného…“ 

„Nemáme nejmenší pochybnosti a vracíme se zas na 
válečnou loď.“ 

„Jak je vám libo, pánové. A goeletta Ebba může nyní 
volně vyjet na moře?“ 

„Zajisté, pane hrabě!“ 
„Na shledanou, pánové, na shledanou! Často přijíždím 

na toto pobřeží a rozhodně se sem brzo vrátím. Doufám, 
že až přijedu, budete mít už tento případ vyřešen; jistě 
objevíte původce únosu a Thomase Rocha vrátíte zas do 
Healthful Housu. Takový výsledek by byl žádoucí v zájmu 
Spojených států, a dodávám, že i v zájmu všeho lidstva.“ 

Po jeho řeči oba důstojníci ho zdvořile pozdravili a hrabě 
ďArtigas se jim lehce uklonil. 

Kapitán Spade je doprovodil až k lodnímu můstku; spolu 
s ostatními námořníky nastoupili do člunu a namířili ke 
křižníku, který je čekal asi čtyři sta metrů dál v zálivu. 

Na pokyn hraběte ďArtigase kapitán Spade poručil 
roztáhnout plachty tak, jak byly, než se goeletta zastavila. 
Vítr zatím zesílil a Ebba rychle plula směrem k 
Hatterasovu průlivu. Za půl hodiny projela a octla se na 
širém moři. 

Celou další hodinu pluli východoseverovýchodním 
směrem. Ale jak se to obyčejně stává, vítr vanoucí od 
břehu se po několika kilometrech ztišil. Ebba zůstala bez 
větru, plachty zplihly podél stěžňů, činnost kormidla byla 
ochromena a loď zůstala bez pohybu na hladině, kterou 
nečeřil ani vánek. 
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Zdálo se, že goeletta nebude s to pokračovat celou noc v 
cestě. 

Kapitán Spade zůstal na přídi a pátravě se rozhlížel po 
hladině. Už když vyjeli z průlivu, pozoroval bedlivě moře 
po pravém a zas po levém boku lodi; snad chtěl objevit 
nějaký předmět plovoucí v těchto vodách. 

V té chvíli zvolal silným hlasem: 
„Svinout plachty!“ 
Na jeho rozkaz námořníci si pospíšili, uvolnili lana a 

svinuli nehybně visící plachty, ale nezavíjeli je do obalů. 
Chtěl snad hrabě ďArtigas setrvat na místě až do svítání 

a dočkat se ranního vánku? Ale jachty jen zřídkakdy 
zůstávají stát se svinutými plachtami – pak by nemohly 
využít prvního příznivého větru. 

Z lodi spustili na moře člun; vstoupil do něho kapitán s 
jedním mužem. Námořník zamířil k nějakému předmětu, 
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který se houpal na vlnách nějakých dvacet metrů po levém 
břehu lodi. 

Byla to malá bóje podobná té, která plula na vodách řeky 
Neuze, když Ebba kotvila u břehu blízko Healthful Housu. 

Vylovili bóji i lano, které k ní bylo přivázáno, a obrátili 
člun zase k přídi goeletty. 

Na rozkaz prvního důstojníka přivázali lano od bóje k 
vlečnému lanu z přídě, jež jim shodili z paluby. Potom 
kapitán i námořník vystoupili opět na loď a vytáhli i 
zavěsili tam také člun. 

Skoro okamžitě se vlečné lano napjalo a Ebba se 
svinutými plachtami se rozjela směrem k východu 
rychlostí ne menší než osmnáct kilometrů za hodinu. 

Už se setmělo a i světla majáků z amerického břehu brzo 
zmizela v mlhách vystupujících na obzoru. 

 
 
 

V 
 

KDE JSEM? 
(Zápisky inženýra Simona Harta.) 

 
Kde jsem? Co se stalo od chvíle nenadálého přepadení, 

jehož jsem se stal obětí, a to několik kroků od pavilónu? 
Rozloučil jsem se právě s lékařem, vkročil jsem na 

schod u vchodu a chtěl jsem se vrátit do pokoje, zavřít 
okno a dál opatrovat Thomase Rocha, když se na mne 
vrhlo několik mužů, kteří mě srazili k zemi… Co to bylo 
za lidi?… Nespatřil jsem je, protože mi hned zavázali 
oči… Nemohl jsem volat o pomoc, dali mi roubík do úst a 
nemohl jsem se bránit, protože mi svázali ruce i nohy. Pak 
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jsem cítil, že mě zvedají, nějakých sto kroků nesou, 
spouštějí mě někam a pokládají. 

Ale kam… kam? 
A co se stalo s Thomasem Rochem?… Nechtěli snad 

unést spíš jeho než mne? Je to velmi pravděpodobná 
domněnka. Pro všechny jsem byl jen ošetřovatelem 
Gaydonem, a ne Simonem Hartem, o jehož pravé hodnosti 
a národnosti nikdo neměl ani tušení. Proč by se chtěli 
zmocnit obyčejného ošetřovatele z nemocnice? 

Unesli francouzského vynálezce, o tom nemohu 
pochybovat… A jestliže ho unesli z Healthful Housu, 
udělali to jistě jen proto, aby z něho vymámili jeho 
tajemství. 

Uvažuji tak proto, že se domnívám, že Thomas Roch 
zmizel se mnou… Ale je tomu tak? Ano, mělo by to tak 
být… je to tak… o tom nemohu pochybovat. Nejsem v 
rukou zločinců, kteří by chtěli jen krást… ti by takhle 
nejednali. Když mi zabránili volat o pomoc a strhli mě k 
zemi, pak mě hodili někam do kouta zahrady ke zdi… 
Kdyby unesli jen Thomase Rocha, nezavřeli by mě tam, 
kde jsem teď… 

Ale kde jsem…? Stále stejná otázka, kterou už několik 
hodin nemohu rozřešit. 

Ať je to tak nebo onak, dostal jsem se do neobyčejného 
dobrodružství, které skončí… Jak? To nevím… ani se 
neodvažuji předpovídat, jak se to dál vyvine. Pevně jsem 
se rozhodl: minutu za minutou si přesně zapamatuji i 
nejmenší podrobnosti, a bude-li to možné, budu si 
zapisovat všechny své dojmy za celý den. Kdo ví, co na 
mne čeká v budoucnosti a zdali se mi za těch změněných 
okolností nakonec nepodaří objevit tajemství Rochova 
bleskometu. Dostanu-li se jednou na svobodu, bude třeba, 
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abych znal ono tajemství i pachatele zločinného únosu, 
který může mít velmi vážné následky. 

Stále se vracím k jedné otázce a doufám, že mi nějaká 
náhoda pomůže na ni odpovědět: 

Kde jsem? 
Zopakuji si ještě jednou všechno od začátku. 
Když mě vynesli z Healthful Housu, cítil jsem, že mě 

složili, a to nijak surově, na lavičku v nějaké loďce, která 
se zahoupala – byla to asi malá loďka. 

Po prvním zahoupání následovalo druhé a z toho usuzuji, 
že uložili do loďky ještě jednu osobu. Mohu ještě nyní 
pochybovat o tom, že to byl Thomas Roch? Jemu nemusili 
z opatrnosti zavazovat oči, dávat do úst roubík a spoutávat 
ruce a nohy. Jistě byl dosud naprosto bezmocný po svém 
záchvatu, napůl ve mdlobách, a nevěděl nic o sobě ani o 
druhých. 

Mám důkaz, že jsem se nemýlil – přes zavázané oči a 
roubík v ústech jsem ucítil pach éteru. Včera večer lékař, 
než nás opustil, dal vdechnout nemocnému trochu éteru 
pro uklidnění; vzpomínám si, že jak se Thomas Roch 
svíjel v záchvatu, několik kapek této prchavé tekutiny 
skanulo mu na šaty. Proto nijak nepřekvapuje, že éter 
dosud nevyprchal a že jsem jej ucítil. Ano, Thomas Roch 
ležel vedle mne v člunu. A kdybych byl přišel o trochu 
později do pavilónu, už bych ho tam nenašel… 

Teď mě něco napadá… Proč měl hrabě ďArtigas takový 
divný nápad nebo rozmar a chtěl si prohlédnout Healthful 
House? Kdyby se s ním můj nemocný nebyl setkal, nic 
podobného by se bylo nestalo. Začali před Thomasem 
Rochem mluvit o jeho vynálezu a tím u něho vyvolali ten 
neobyčejně těžký nervový záchvat. První výtka patří 
řediteli, který nedbal na mé upozorňování. Kdyby mě byl 
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poslechl, nemusili jsme volat k nemocnému lékaře, dveře 
pavilónu by byly zamčeny a únos by se byl nezdařil. 

O tom, co může znamenat únos Thomase Rocha, ať už 
pro jednotlivce nebo pro některý evropský stát, je 
zbytečné uvažovat. V té věci mám plnou jistotu. Nikdo 
nebude mít úspěch tam, kde jsem se o to já sám marně 
snažil celého půldruhého roku. Při duševní vyčerpanosti 
francouzského vynálezce každá snaha vyrvat mu jeho 
tajemství bude bezvýsledná. Opravdu soudím, že se jeho 
stav může jen zhoršit, zešílí snad úplně a nebude mít ani ty 
jasné chvíle, kdy jeho rozum zůstával až dosud nedotčen. 

Vlastně nyní nejde o Thomase Rocha, nýbrž o mne, a 
proto zjišťuji fakta asi tak: podle zakolísání člunu rozjel se 
asi poháněn vesly. Jeli jsme sotva minutu. Lehce jsme 
narazili – patrně na bok lodi. Pak nastal čilý ruch a hluk – 
někdo mluvil, rozkazoval, pak někdo něco dělal… S 
ovázanou hlavou jsem nic nerozuměl, slyšel jsem jen 
nejasný rozhovor několika hlasů, asi tak pět šest minut. 

Napadla mě jedna myšlenka: Nyní mě asi přenesou z 
člunu na loď, k níž člun patří, a uzavřou mě do podpalubí, 
kde zůstanu tak dlouho, dokud nevyplují na širé moře. 
Pokud zůstanou v Pamplico Soundu, ani Thomas Roch, 
ani já se nebudeme smět objevit na palubě. 

Opravdu ještě svázaného mě chytili za nohy a za ruce. 
Měl jsem dojem, že mě nezvedají přes zábradlí lodi, nýbrž 
naopak někam spouštějí. Chtějí mě snad spustit, shodit do 
vody a zbavit se tak nepohodlného svědka? Jak mě ta 
myšlenka napadla, zamrazilo mě hrůzou – instinktivně 
jsem zhluboka nadechl, plíce se mi naplnily vzduchem, 
který mi snad bude chybět… 

Ne! Spustili mě dost opatrně na pevnou podlahu, která 
byla chladná – patrně kovová. Ležel jsem na ní rovně 
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natažen a k mému nesmírnému překvapení mi rozvázali 
pouta. 

Přestali kolem mne chodit a za okamžik jsem uslyšel 
zvučné zaklapnutí dveří… 

Tady jsem… ale kde? A především jsem sám? Strhl jsem 
šátek s očí a vytáhl roubík z úst. 

Kolem je tma – úplná temnota. Nikde ani nejslabší 
paprsek, ani matné vnímání světla, které zachycují zornice 
i v hermeticky uzavřených místnostech… 

Volám… křičím několikrát. Žádná odpověď. Můj hlas 
zní zdušené, jako kdyby se nesl v prostředí špatně vodícím 
zvuk. 

Vzduch, který vdechuji, je těžký, teplý a vydýchaný, mé 
plíce budou mít za chvíli pernou, ba nemožnou práci, 
nebude-li sem vpuštěn čerstvý vzduch. 

Natáhl jsem ruku a zjistil hmatem, že jsem v komoře, 
která je celá kovová a měří asi tři čtyři krychlové metry. 
Přejedu-li rukou po plátech, nahmatávám pod prsty nýty, 
jaké bývají na kovových bocích lodí. 

Na jedné straně cítím, že pláty vystupují z kovové 
plochy na několik centimetrů – patrně to jsou dveře, 
otvírající se dovnitř, kterými mě vsunuli do té těsné 
místnosti. 

Přitiskl jsem ucho na dveře, ale nic jsem neslyšel. Kolem 
mne je naprosté ticho i tma – prazvláštní ticho, rušené jen 
zvukem kovu při sebemenším pohybu. Neslyším nejasné 
zvuky, jaké člověk obyčejně slyší na palubě lodi – 
pleskání vln na boky lodi nebo šumění moře. Necítím ani 
charakteristické houpání lodi, které bych měl cítit, protože 
příliv i odliv vyvolává v ústí řeky Neuze citelné vlnění. 

Ale je kabina, v níž jsem uvězněn, opravdu na lodi? 
Mohu tvrdit docela jistě, že pluji na vlnách řeky Neuze, i 
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když jsem byl převezen na člunu a i když převoz trval 
sotva minutu? Proč by člun nezajel k nějakému jinému 
místu na druhém břehu, a ne k lodi, která čekala, těsně pod 
Healthful Housem? A jeli tomu tak, nepoložili mě na zem 
v nějakém sklepě? To by vysvětlovalo, proč je mé vězení 
naprosto nehybné. Je pravda, jsou zde ty kovové pláty 
spojené nýty a také ten neurčitý slaný pach – typický pach, 
jaký obyčejně bývá na lodi – v tom se nemohu mýlit. 

Uplynula už delší doba od chvíle, kdy mě uvěznili – 
odhaduji ji asi na čtyři hodiny. Je tedy asi půlnoc. Zůstanu 
tak až do rána? Je výhodné, že jsem podle ústavního řádu 
v Healthful Housu večeřel v šest hodin. Nemám hlad, ale 
jsem strašně ospalý. Doufám, že se přemohu a neusnu. 
Nesmím usnout – musím číhat na nějaký zvuk zvenčí. Ale 
jaký? Ani zvuk, ani světlo neproniknou do této skříně z 
kovových plátů. Musím čekat! Třeba sebeslabší zvuk, 
snad přece jen něco zaslechnu! Napínám uši, jak mohu 
nejvíc. A pak číhám – v případě, že bych nebyl na pevnině 
– na nějaký pohyb, záchvěv, zahoupání, které jistě ucítím! 
Loď je snad dosud zakotvena, třeba za chvíli vytáhne 
kotvy a rozjede se – nebo jinak bych nechápal, proč unesli 
Thomase Rocha i mne! 

Konečně – ne, není to omyl – cítím lehké kolébání, a to 
mě přesvědčuje, že nejsem na pevnině – je sotva znatelné, 
bez nárazů a bez zpětného pohybu, spíš jen klouzání na 
vlnách. 

Musím přemýšlet docela chladnokrevně. Jsem asi na 
palubě lodi, která kotví v ústí řeky Neuze a čeká, jaké 
bude mít únos následky. Vezli mě na člunu, ale opakuji: 
necítil jsem, že by mě zvedali přes zábradlí. Vsunuli mě 
snad do komory nějakým otvorem v boku lodi? Konečně 
na tom nezáleží! Ať už mě zanesli nebo nezanesli do 
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podpalubí, rozhodně jsem na lodi, která se pohybuje a 
pluje… 

Patrně mě brzo pustí na svobodu, právě tak jako 
Thomase Rocha – předpokládáme-li, že s ním zacházeli 
stejně slušně jako se mnou. Svobodou myslím asi toto: 
smět vyjít na palubu, budu-li chtít. Ale jistě nás nepustí 
dřív než za několik hodin, protože by nás mohl někdo 
uvidět. Nadýcháme se čerstvého vzduchu, teprve až loď se 
octne na širém moři. Jeli to plachetnice, bude musit čekat, 
až se zvedne vítr, a to bývá až za svítání, kdy lodi odjíždějí 
z Pamplico Soundu. Ovšem, jeli to parník… 

Ne! Na palubě parníku je vždycky cítit pach oleje, 
mazadel a také kouř z komínů – to všechno by proniklo až 
sem ke mně… Pak bych cítil také pohyb šroubu nebo 
lopatek kola, chvění strojů a nárazy pístů. 

Nejlepší je neztratit trpělivost. Už zítra ráno se dostanu z 
té díry. Ostatně nepustí-li mě na svobodu, rozhodně mi 
přinesou něco k jídlu! Jaký smysl by mělo nechat mě 
umřít hlady? To by bylo bývalo výhodnější hodit mě do 
řeky, a ne převážet mě na loď. Jakmile se jednou octneme 
na širém moři, proč by se mne báli? Můj hlas nikdo 
neuslyší! A nějaké mé vyčítání nebo stěžování – to by 
bylo úplně marné! 

A pak, co vlastně znamenám pro pachatele zločinu? 
Obyčejný ošetřovatel z nemocnice, nějaký bezvýznamný 
Gaydon… Jen Thomase Rocha chtěli unést z Healthful 
Housu! Mne vzali s sebou jen náhodou… protože jsem šel 
právě v té chvíli do pavilónu. 

Ať se stane cokoli, ať spáchal únos, kdo chtěl, ať mě 
zavlekou kamkoli, pevně jsem se rozhodl: budu hrát dál 
svou úlohu ošetřovatele. Nikdo, vůbec nikdo nesmí mít ani 
tušení, že se pod ošetřovatelským pláštěm Gaydonovým 
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skrývá inženýr Simon Hart. 2 toho bych měl dvě výhody – 
za prvé nebudou se příliš starat o nějakého chudáka 
ošetřovatele a za druhé snad se mi podaří rozluštit 
tajemství všech jejich pletich a odhalit pachatele, jestliže 
se mi podaří někdy uprchnout… 

Kam jsem to jen v myšlenkách zabloudil? Než budu 
moci utíkat, musím se nejdříve někam dostat. Na útěk 
budu moci myslit teprve tehdy, až se mi naskytne nějaká 
příležitost. Do té doby nejdůležitější je jedna věc: aby se 
nikdo nedověděl, kdo vlastně jsem, a to se také nikdo 
nedoví. 

Teď je prozatím jedno jisté – někam plujeme. Avšak 
zase se vracím k své první myšlence. Nikoli 1 Loď, na 
které jedeme, není parník, ale také to není plachetnice. 
Nesporně je poháněna nějakým silným strojem. Neslyším 
žádný z typických šramotů parních strojů, ať už šroubů 
nebo lopatových kol, a loď se také nechvěje pohybem 
pístů ve válcích. Je to spíš trvalý a pravidelný pohyb, 
podobný přímé rotaci nějaké vrtule nebo něčeho 
podobného. V tom se nemohu mýlit! Loď je hnána 
nějakou zvláštní silou – ale jakou? 

Není to snad některá z těch turbín, o kterých se v 
poslední době tolik mluvilo? Pracují v rourách pod vodou 
a mají nahradit lodní šrouby – lépe totiž využívají odporu 
vody, a tak dosahují větší rychlosti. 

Snad už za několik hodin se dovím, co si mám myslit o 
této plavbě a co je to za sílu, která pracuje v prostředí 
naprosto stejnorodém. 

A ještě jedna věc, neméně zvláštní! Vůbec necítím 
podélné a příčné houpání lodi! Bylo by možné, že by 
Pamplico Sound byl tak klidný? Vždyť přece příliv i odliv 
stále zneklidňují jeho hladinu! 
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Je pravda, snad je teď chvíle klidu mezi přílivem a 
odlivem a vítr od pevniny přestal vát už včera večer. Ale 
přece jen mi to připadá nepochopitelné. Nedovedu si to 
nijak vysvětlit. Každá loď poháněná nějakým strojem se 
chvěje, i když jede seberychleji; a právě ty záchvěvy 
vůbec necítím. 

Jaké neodbytné myšlenky se mi honí hlavou! Třebaže 
jsem strašlivě ospalý a malátný v tom těžkém, 
vydýchaném ovzduší, nepovolím a neusnu! Budu bdít až 
do rána – to jest, pro mne bude ráno, až do této komory 
vnikne nějaké světlo zvenku. A snad by ani nestačilo, 
kdyby se dveře otevřely; musili by mě třeba vytáhnout z té 
díry a odvést nahoru na palubu. 

Opírám se v rohu o stěny; nemám ani lavici, abych se 
mohl posadit. Ale víčka mi klesají, tělo mě už 
neposlouchá, a tak zas vstávám. A teď zuřím, tluču pěstmi 
do kovových stěn, volám, křičím… marně si rozbíjím ruce 
o nýty, nikoho nepřivolám… 

Ne, tohle není důstojné chování! Umínil jsem si, že se 
budu ovládat, a teď se chovám jako nerozumné dítě! 

Jedno je naprosto jisté: necítím-li žádné houpání a 
kymácení, pak to znamená, že se loď ještě nedostala na 
širé moře. Snad pluje proti proudu řeky Neuze, a ne 
Pamplico Soundem? To není možné! Proč by se vydali na 
plavbu americkým vnitrozemím? Když unesli Thomase 
Rocha, jistě ho chtějí zavléci někam daleko od Spojených 
států – patrně na nějaký vzdálený ostrov v Atlantiku anebo 
někam do Evropy. Naše loď nepluje po úzkém toku 
Neuze. Jsme asi v Pamplico Soundu, který je neobyčejně 
klidný. 

Nuže, až se loď dostane na širé moře, zcela jistě se bude 
houpat na vlnách jako každá loď střední velikosti, a to i 
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tehdy, když bude bezvětří. Ledaže bych byl na nějakém 
křižníku nebo na jiné válečné lodi, a to si ani nemyslím. 

V tom okamžiku se mi zdá… opravdu, nemýlím se! 
Slyším hluk, jakoby kroky… blíží se k místu, kde jsou 
dveře. Jsou to asi muži z posádky. Otevřou se konečně 
dveře? Poslouchám… slyším jejich hlasy, ale nerozumím 
jim. Mluví nějakou řečí, kterou neznám. Volám, křičím… 
nikdo neodpovídá. 

Musím tedy čekat, čekat, čekat! Opakuji si to slovo a zní 
mi v mé ubohé hlavě jako údery zvonu. 

Pokusím se vypočítat, jak jsem zde asi dlouho. 
Celkem to odhaduji přinejmenším na nějaké čtyři pět 

hodin od chvíle, kdy se loď rozjela. Myslím, že je tak po 
půlnoci. Naneštěstí mi hodinky nejsou v téhle naprosté 
temnotě k ničemu. 

Plujeme-li pět hodin, loď musí být už za Pamplico 
Soundem, ať už projela průlivem Ocracoke nebo 
Hatterasovým. 

Z toho usuzuji, že by měla být nejméně dva kilometry od 
pobřeží. A přece necítím žádné houpání na vlnách 
otevřeného moře. 

A to je právě to nevysvětlitelné a nepravděpodobné… Že 
bych se mýlil? Že bych podlehl nějakému klamu? Anebo 
snad ani nejsem uvězněn v podpalubí plující lodi? 

Minula jistě další hodina a najednou se ten zvláštní stroj 
zastavil. Docela jasně si uvědomuji, že loď, která mě 
unáší, je teď naprosto nehybná… Dojela snad k cíli? Pak 
by to mohl být některý z přístavů v Pamplico Soundu, ať 
už na severu nebo na jihu. Ale jaký by to mělo smysl unést 
Thomase Rocha a dopravit ho někam na pevninu? O 
únosu už patrně všude vědí a pachatelé by se vystavovali 
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nebezpečí, že budou dopadeni v některém přístavu 
Spojených států. 

Ostatně bude-li loď přistávat, uslyším až sem řinčení 
kotevního řetězu a ucítím otřes, až se kotva zachytí… 
Budu na ten otřes číhat, poznám ho… musí to přijít za 
několik minut. 

Čekám a poslouchám. 
Nic… všude mrtvé, zneklidňující ticho… skoro se ptám, 

jsou-li na téhle lodi ještě nějací lidé kromě mne… 
Teď cítím, že omdlévám… vzduch je docela zkažený. 

Nemohu dýchat… Má prsa jsou jako drcena nějakou 
tíhou, které se nemohu zbavit. 

Chci se přemoci… není to možné… musím se natáhnout 
v jednom koutě komory a svléknout část šatů… takové je 
zde vedro. Oči se mi tíhou zavírají, omdlévám, snad 
usínám těžkým spánkem, kterému se nemohu ubránit… 

Jak dlouho jsem spal? Nevím… Je noc či den? Nemohu 
to říci. Ale především zjišťuji, že se mi lépe dýchá. Mé 
plíce vdechují vzduch, který už není otráven kysličníkem 
uhličitým. 

Vyvětrali snad, zatímco jsem spal? Otevřeli tedy 
komoru? Někdo vstoupil do té díry? 

Ano a zde to mám dokázáno. 
Náhodou jsem se dotkl rukou nějakého předmětu… je to 

nádoba s nějakou tekutinou a voní líbezně! Zvedám 
nádobu k horkým rtům; mám takovou žízeň, že bych se 
spokojil i bahnitou vodou. 

Je to pivo, dobré anglické pivo – občerstvuje mě a 
posiluje – vypil jsem ho skoro plný džbán. 

Ale když mě neodsoudili k smrti žízní, doufám, že mě 
neodsoudí ani k smrti hlady! 
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Nikoli… v koutě nechali stát košík s bochníčkem chleba 
a s kusem studeného masa. 

Jím – jím hltavě a zvolna nabývám sil. 
Rozhodně nejsem tak opuštěn, jak jsem se obával. 

Vstoupili do mé temné díry a vpustili sem trochu 
čerstvého vzduchu, jinak bych se byl udusil. Dali mi sem 
jídlo i pití, abych ukojil svůj hlad a žízeň až do chvíle, kdy 
budu osvobozen. 

Jak dlouho budu ještě vězněn? Dny… hodiny? 
Nejsem s to odhadnout, jak dlouho jsem spal a kolik je 

asi přibližně hodin. Natáhl jsem sice hodinky, ale bohužel 
nejsou to bicí hodinky. Snad kdybych nahmatal ručičky? 
Ano, zdá se mi, že krátká je na osmičce – patrně osm 
hodin ráno. 

Jedno vím jistě – loď nepluje. Není cítit ani nejslabší 
chvění – a to znamená, že stroj nepracuje. 

Hodiny míjejí – nekonečné hodiny. Ptám se sám sebe, 
zdali nečekají, až bude noc, aby znovu vnikli do komory, 
vyvětrali ji a přinesli jídlo, jak to udělali, když jsem spal. 
Ano, čekají, až budu spát. 

Ale tentokrát si umiňuji, že vydržím… rozhodně to 
vydržím. Budu předstírat, že spím. Ať už sem vstoupí 
kdokoli, přinutím ho, aby mi odpověděl! 

 
 
 

VI 
 

NA PALUBĚ 
 
Jsem na čerstvém vzduchu a dýchám z plných plic… 

Konečně mě vytáhli z té dusné díry a vynesli mě na 
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palubu lodi. Nejdříve jsem se rozhlížel po obzoru, ale 
nikde jsem nespatřil pevninu… Nic než ona kruhová čára, 
která odděluje moře od oblohy! 

Nikoli… ani na západě na té straně, kde se táhne pobřeží 
Severní Ameriky, na míle a míle daleko není ani stopy po 
pevné zemi! 

Ostatně slunce se už chýlí k západu a vysílá jen šikmé 
paprsky na vlny oceánu… může být tak asi šest hodin 
večer. Dívám se na hodinky, ano, je šest hodin a třicet 
minut. 

Podívejme se, co se přihodilo v noci 17. června. 
Čekal jsem, až se otevřou dveře mé komory, a pevně 

jsem si umínil, že neusnu. Soudil jsem, že je den, ale den 
míjel a nikdo se neobjevil. Z jídla, které mi donesli, už nic 
nezbývalo a začínal jsem mít hlad; žízeň jsem neměl, 
zbylo mi ještě trochu piva. 

Hned jak jsem se probudil, poznal jsem podle určitého 
chvění, že loď, která se včera zastavila, zas pluje. Patrně 
se v noci zastavila v nějaké opuštěné zátoce, protože jsem 
necítil otřesy, které obyčejně předcházejí před zakotvením. 

Bylo asi šest hodin, když se před kovovými stěnami 
ozvaly kroky. Vstoupí někdo dovnitř? Ano… Klíč 
zaskřípěl v zámku a dveře se otevřely. Světlo svítilny 
zahnalo naprostou tmu, v které jsem žil od chvíle, kdy mě 
dopravili na loď. 

Vstoupili dva muži, které jsem neměl ani čas si 
prohlédnout. Chytili mě za ruce a přes hlavu mi hodili kus 
látky, že jsem nic neviděl. 

K čemu takové bezpečnostní opatření?… Co se mnou 
chtějí udělat?… Chtěl jsem se vyprostit, ale drželi mě 
pevně. Vyptával jsem se jich, ale neodpověděli mi. Řekli 
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si několik slov, ale znovu v jazyce, který jsem neznal a 
nedovedl ani určit. 

Rozhodně se mnou nedělali dlouhé okolky. Pravda, 
nějaký ošetřovatel z blázince! Co by si dělali z takové 
bezvýznamné osoby? Ale ani nevím, zdali by s inženýrem 
Simonem Hartem jednali líp. 

Tentokrát mi alespoň nedali roubík do úst a nesvázali mi 
ruce a nohy. Jen mě pevně drželi, abych nemohl utéci. 

Hned poté mě vyvlekli ven a postrkovali mě po úzkých 
točitých schodech; pod nohama jsem cítil kovové příčky. 
Pak mi do obličeje zavál svěží vzduch; dychtivě jsem jej 
pod látkou vdechoval. 

Pak mě vyzvedli a postavili na nějakou podlahu; pod 
nohama jsem už necítil kov a řekl jsem si, že to je asi 
paluba lodi. 

Konečně uvolnili paže, kterými mě svírali, a už jsem se 
mohl volně pohybovat. Okamžitě jsem strhl látku s hlavy a 
rozhlédl jsem se. 

Jsem na palubě goeletty, která jede plnou rychlostí vpřed 
a zanechává za sebou dlouhou bílou brázdu. 

Musil jsem se zachytit lana, abych neupadl, tak mě 
omráčilo plné denní světlo po těch dlouhých osmačtyřiceti 
hodinách prožitých v naprosté temnotě. 

Po palubě přecházelo sem a tam asi deset mužů hrubých 
tváří – zvláštní typy a každý jiný, že bych nedovedl 
odhadnout jejich národnost. Mne si vůbec nevšímali. 

Podle mého odhadu goeletta může mít výtlak dvě stě 
padesát až tři sta tun. V bocích je široká, má pevné stěžně, 
velkou plochu plachet a za příznivého větru může plout 
velmi rychle. 
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Na zádi stál u kormidla námořník s opáleným obličejem; 
rukama svíral pevně držadla kola a udržoval goelettu v 
přímé čáře proti dost silnému větru. 

Chtěl jsem si přečíst jméno lodi, která vypadala jako 
zábavní jachta. Ale kde je najdu? Na přídi či na zádi? 

Obrátil jsem se k jednomu z námořníků a zeptal jsem se: 
„Jaká je to loď?“ 
Žádná odpověď a skoro se mi zdá, že mi ani nerozuměl. 
„Kde je kapitán?“ ptám se znovu. 
Jak na první, tak i na druhou otázku mi neodpověděl. 
Vykročil jsem k přídi. 
Nad rumpálovým přístřeškem tam visel zvon. Snad na 

bronzovém povrchu bude vyryto jméno plachetnice. 
Nenašel jsem tam žádné jméno. 
Vrátil jsem se na záď a znovu jsem se zeptal muže u 

kormidla. 
Podíval se na mne nevlídně, pokrčil rameny a opřel se 

silně o kormidlo, aby vyrovnal směr lodi po mocném 
náporu větru. 

Vzpomněl jsem si, že bych se měl podívat, je-li zde také 
Thomas Roch. Nikde ho nevidím… Že by nebyl na palubě 
lodi? To by bylo nepochopitelné! Proč by unesli jen 
samotného ošetřovatele Gaydona?… Nikdo neměl ani stín 
podezření, že bych byl inženýrem Simonem Hartem, ale i 
kdyby to věděli, jaký zájem by mohli mít na tom, aby se 
mě zmocnili, a co by ode mne očekávali? 

Není-li Thomas Roch na palubě, je třeba uzavřen v 
některé kabině. Jen aby s ním zacházeli šetrněji než s jeho 
bývalým ošetřovatelem! 

Ale podívejme se – divím se, že mi to nebylo hned 
nápadné – čím je vlastně tahle goeletta poháněna? Plachty 
jsou svinuty, ani centimetr není napjat, vítr se ztišil, 
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několikrát sice zavál, ale v opačném směru, než kam 
plujeme… A goeletta přece pluje plnou rychlostí, její příď 
brázdí mocně hladinu, až se voda pění. Za lodí se táhne do 
dálky vlnitá brázda. 

Je to přece jen parní loď? Mezi velkým a předním 
stěžněm není však žádný komín. Je snad loď poháněna 
elektřinou a má snad někde akumulátory nebo články 
značné síly, které otáčejí šroubem a dávají mu takovou 
rychlost? 

Opravdu jinak si nedovedu vysvětlit tuto plavbu. Zcela 
jistě musí mít šroub, a jestliže se nakloním přes zábradlí, 
uvidím jej v činnosti; pak už jen zjistím, jaká síla jej 
pohání. 

Námořník u kormidla mi dovolil přiblížit se k zábradlí 
na zádi, ale dívá se na mne ironicky. 

Nakláním se přes zábradlí a dívám se… 
Nikde žádné víření vody, jaké by musilo vyvolat otáčení 

šroubu. Nic než plochá brázda do vzdálenosti šesti až osmi 
set metrů, jakou za sebou zanechává plachetnice mocně 
poháněná plachtami. Ale jaký je to tedy silný stroj, který 
žene tuto goelettu takovou rychlostí? Jak jsem se už 
zmínil, vítr je nám spíš nepříznivý a moře se vlní jen 
dlouhými vlnami, které se nevzdouvají. 

Ale přece jen se to musím dovědět; námořníci na palubě 
si mě nevšímají, a tak se vracím na příď. 

Když jsem došel k strážní budce, uviděl jsem tam muže, 
jehož tvář mi je nějak známa. Opíraje se lokty o zábradlí 
lodi, muž mě nechá přistoupit a dívá se na mne. 

Najednou jsem si vzpomněl… je to muž, který 
doprovázel hraběte ďArtigase při návštěvě v Healthful 
Housu. Ano, docela jistě – nemohu se mýlit. 
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Tedy tento bohatý cizinec dal unést Thomase Rocha a já 
jsem na palubě goeletty Ebby, jeho jachty, dobře známé na 
východním pobřeží Severní Ameriky!… Nu budiž! Muž 
přede mnou mi řekne, co mám právo se dovědět. 
Vzpomínám si, že i on mluvil anglicky jako hrabě 
ďArtigas. Porozumí mi a nebude mi moci odepřít odpověď 
na mé otázky. 

Soudím, že je to patrně kapitán Ebby. 
„Kapitáne,“ oslovil jsem ho, „viděli jsme se v Healthful 

Housu, v pavilónu francouzského vynálezce. Poznáváte 
mě?“ 

Dívá se na mne dál, ale neuznává mě hodna odpovědi. 
„Jsem ošetřovatel Thomase Rocha Gaydon, a chtěl bych 

vědět, proč jste mě zavlekli na palubu této goeletty?“ 
Kapitán mi pokyne, ale hned si uvědomuji, že nekynul 

mně, nýbrž několika námořníkům na přídi. 
Jeden z nich přiskočí, sevře mi paže, a přes to, že se 

rozhořčeně bráním, přinutí mě sestoupit po schodech pro 
mužstvo. 

Vlastně to ani nejsou schody, ale jen svisle připevněný 
žebřík s železnými příčkami. Na plošince pod ním jsou 
dvoje dveře proti sobě, spojující kapitánovu kabinu s 
kabinou hlídky i s kabinami ostatními. 

Zavřou mě snad znovu do té tmavé díry jako předtím? 
Námořník mě otočí doleva a vstrčí mě do kabiny 

osvětlené dvěma kulatými otevřenými palubními okénky, 
jimiž sem proudí čerstvý vzduch. Kabina je zařízena, je 
zde lůžko, stůl, křeslo a skříň, všechno velmi čisté. 

Na stole je prostřeno – mohu jen usednout. Kuchařův 
pomocník právě přinesl několik mís, a tak se ho vyptávám. 

Opět jeden němý. Je to mladý černoch a snad mi ani 
nerozumí. 
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Dveře se za ním zavírají. Jím s chutí a zatím nemyslím 
na otázky, na které mi jednou budou musit odpovědět. 

Jsem stále vězeň, ale tentokrát jsem už v mnohem 
příznivějším prostředí, v kterém mě snad už nechají, 
dokud nedojedeme k cíli. 

Přemýšlím o mnohých věcech – za prvé: tedy hrabě 
ďArtigas dal unést Thomase Rocha a francouzský 
vynálezce je patrně v některé, stejně pohodlné kabině na 
palubě Ebby. 

Ale kdo to vlastně je ten cizinec hrabě ďArtigas a odkud 
přichází? Jestliže se zmocnil Thomase Rocha, chce stůj co 
stůj vypátrat tajemství jeho bleskometu? Nemůže mít jiný 
důvod. Proto si musím dát dobrý pozor a nesmím 
prozradit, kdo jsem; kdyby se to dověděli, pak bych ztratil 
naději, že se jednou osvobodím. 

Kolik tajemství budu musit odhalit a co 
nevysvětlitelných záhad rozřešit: původ a národnost toho 
ďArtigase, jaké má plány do budoucnosti, k jakému cíli a 
do kterého přístavu pluje jeho goeletta – bez plachet a bez 
šroubu a s rychlostí nejméně osmnácti kilometrů za 
hodinu! 

K večeru vniká okénky do kabiny chladnější vzduch. 
Zavírám je a zjišťuji, že má kabina je uzamčena zvenčí; 
nejlépe když si lehnu na lůžko a nechám se ukolébat sotva 
znatelným kolébáním téhle podivuhodné Ebby na hladině 
Atlantiku… 

Ráno se vzbudím za svítání, umyji se, oblékám a 
čekám… 

Najednou mě napadne podívat se, jsou-li dveře mé 
kabiny zamčeny. 

Ne, nejsou. Otvírám dveře, vylezu po žebříku a jsem na 
palubě. 
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Na zádi námořníci umývají palubu a dva muži tam spolu 
hovoří. Jeden z nich je kapitán a patrně se ani nediví, že 
mě vidí na palubě; upozorňuje na mne svého společníka. 

Toho jsem dosud neviděl; je asi padesátiletý, má černé, 
slabě prokvetlé vousy a vlasy, inteligentní a ironický 
obličej a bystré oči. Vypadá jako Řek a už o tom 
nepochybuji, když slyším, že mu kapitán Ebby říká 
inženýr Serkö. 

Kapitán se jmenuje Spade. To zní jako italské jméno. 
Tedy Řek, Ital, posádka posbíraná ze všech koutů světa, na 
palubě goeletty s norským jménem – to všechno mi 
připadá právem velmi podezřelé. 

A hrabě ďArtigas se svým španělským jménem a s 
orientálním vzhledem – odkud ten asi přišel? 

Kapitán Spade a inženýr Serkö se spolu tiše baví. První z 
nich pozoruje kormidelníka, jenž patrně ani nemusí 
sledovat kompas, který má ve skříňce před sebou. Zdá se, 
že se spíš řídí pohyby jednoho z námořníků vpředu, který 
mu naznačuje, má-li zabočit vlevo nebo napravo. 

A tam u zábradlí stojí Thomas Roch… Dívá se na 
nesmírné širé moře, bez sebemenší stopy po nějaké 
pevnině na obzoru. Dva námořníci ho patrně hlídají, 
nespouštějí z něho oči. U takového šílence se musí počítat 
se vším, i s tím, že by mohl skočit přes palubu. 

Ani nevím, zdali mi dovolí promluvit na nemocného, 
kterého jsem ošetřoval. 

Zatímco se k němu blížím, kapitán Spade a inženýr 
Serkö mě pozorují a nijak mi to nezakazují. 

Přistupuji k Thomasu Rochovi, jsem už vedle něho, ale 
on mě vůbec nezpozoroval. 

Vypadá, jako by mě nepoznával, a ani se nepohne. Oči 
mu živě září a bez ustání se rozhlíží kolem dokola po 
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mořské pláni i po obzoru. Hluboce oddychuje; snad je 
šťasten, že může dýchat svěží slaný vzduch, prohřátý 
nádhernými slunečními paprsky, které na něho plně 
dopadají z bezmračné oblohy. Uvědomuje si změnu, která 
se s ním stala? Nevzpomíná na Healthful House, na 
pavilón, kde byl jako uvězněn, a na ošetřovatele Gaydona? 
To je velmi pochybné. Minulost pro něho asi už neexistuje 
a žije patrně jen v přítomnosti. 

Ale zdá se mi, že Thomas Roch i na palubě Ebby a na 
širém moři je stále ten duševně nemocný člověk, kterého 
jsem ošetřoval půldruhého roku. Jeho zdravotní stav se 
nezměnil a v hlavě se mu rozjasní jen ve chvílích, kdy se 
začne mluvit o jeho vynálezu. Hrabě ďArtigas poznal jeho 
duševní stav při své návštěvě v Healthful Housu a zřejmě 
na tom staví své přesvědčení, že dříve nebo později 
vypátrá vynálezcovo tajemství. 

„Thomasi Rochu,“ zavolal jsem na něho. 
Při zvuku mého hlasu se zarazí, upře na mne oči, ale 

hned je zas rychle odvrátí. 
Vezmu ho za ruku, stisknu mu ji; hbitě ji vytrhne a 

odchází. Nepoznal mě. Jde rychle na záď lodi, kde stojí 
kapitán Spade a inženýr Serkö. 

Chce snad promluvit s těmi muži, anebo promluví-li oni 
na něho, chce jim odpovědět – třebaže mně neodpověděl? 

Právě v tom okamžiku celý jeho obličej ožije zábleskem 
zdravého rozumu; nemohu už o tom pochybovat, jeho 
pozornost upoutala zvláštní plavba této goeletty. 

Opravdu Thomas Roch se zadívá na stěžně Ebby, která 
má plachty svinuty, a přece bystře pluje po klidném moři. 

Potom se zas vrací, jde ke středu lodi, k místu, kde by 
měl být komín, kdyby Ebba byla parní lodí, komín, z 
něhož by se měly valit proudy černého dýmu. 
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To, co se zdálo tak divné mně, udivuje i Thomase 
Rocha. Právě tak jako já si to nedovede nijak vysvětlit a 
běží dozadu, aby se podíval, otáčí-li se tam lodní šroub. 

Podél Ebby dovádí hejno delfínů. Třebaže loď pluje 
rychle, čiperná zvířata ji v svém přirozeném živlu snadno 
předhánějí, vymršťují se a přeskakují s nádhernou 
lehkostí. 

Thomas Roch se na ně nedívá, nesleduje je očima. 
Nahýbá se přes zábradlí… 

Inženýr Serkö a kapitán Spade jsou okamžitě u něho a 
pevně ho uchopí, protože se obávají, aby nespadl do moře. 
Odvádějí ho na můstek. 

Pozoruji ho – mám s ním už dlouhé zkušenosti – a 
vidím, že je neobyčejně vzrušen. Točí se kolem dokola, 
gestikuluje, a neobraceje se k nikomu, vykřikuje 
nesouvislá slova. 

Je docela jasné, že dostane zase nervový záchvat, 
takový, jaký dostal poslední večer v Healthful Housu, 
záchvat, který měl tak osudné následky. Měli by ho chytit 
a odnést do kabiny; snad mě tam pak zavolají, abych ho 
ošetřoval, jak to potřebuje. 

Zatím inženýr Serkö a kapitán Spade ho nespouštějí z 
očí. Rozhodli se patrně, že ho nechají, aby si dělal, co 
chce… 

Thomas Roch dojde až k hlavnímu stěžni a jeho oči 
marně pátrají po plachtách; objímá pažemi stěžeň, chtěl by 
s ním zatřást, vyvrátit jej a porazit. 

Když vidí, že jeho úsilí je marné, běží to zkusit s 
předním stěžněm. Jeho vzrušení vzrůstá až k zuřivosti a 
mezi nejasnými slovy vyráží nesrozumitelné výkřiky. 
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Najednou se vrhne k lanům na levém boku lodi a pověsí 
se na ně. Ptám se sám sebe, co chce dělat – chce snad 
vyšplhat až ke košovému ráhnu? 

Jestliže ho nezadrží, může spadnout na palubu a zabít se, 
anebo při nějakém nenadálém výkyvu lodi sklouzne s 
paluby do moře. 

Na pokyn kapitána Spada přiběhnou námořníci a zadrží 
ho, ale nemohou mu odtrhnout ruce od lanoví, tak pevně je 
svírá. Dobře to znám a vím, že při záchvatu mívá velikou 
sílu. Abych ho při záchvatu zvládl, často jsem si musil 
zavolat na pomoc i několik ošetřovatelů. Avšak námořníci 
z goeletty jsou svalnatí chlapíci a brzy nešťastníka 
přemáhají. Teď Thomas Roch leží na palubě a dva 
námořníci ho drží pevně, i když se zuřivě brání. 

Nyní je už jen třeba odnést ho do kabiny, uložit ho na 
lože a čekat, až záchvat přejde. A to se právě děje podle 
rozkazu člověka, který se právě objevuje na palubě. Jeho 
hlas mi připadá známý. 

Otáčím se a poznávám ho. 
Je to hrabě ďArtigas se zachmuřenou tváří a s 

velitelským chováním, jak jsem ho viděl v Healthful 
Housu. 

Okamžitě jdu k němu. Musí mi dát nějaké vysvětlení; 
však ho k tomu přiměji. 

„Jakým právem, pane,…“ ptám se. 
„Právem silnějšího,“ přeruší mě hrabě ďArtigas a jde na 

záď lodi, zatímco Thomase Rocha odnášejí do kabiny. 
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VII 
 

DVA DNY PLAVBY 
 
Možná že jednou – bude-li toho třeba – řeknu hraběti 

ďArtigasovi, že jsem inženýr Simon Hart. Kdo ví, 
nebudou-li pak mít ke mně víc ohledů než k ošetřovateli 
Gaydonovi? Ale ta věc se musí dobře rozvážit. Nemohu se 
zbavit jedné myšlenky: dal-li majitel Ebby unést 
francouzského vynálezce, udělal to proto, že si chtěl 
zajistit jeho objev a že se chtěl stát sám jediným 
majetníkem Rochova bleskometu, za který ani Nový, ani 
Starý svět nechtěl zaplatit onu nemožnou cenu. Nuže, 
kdyby Thomas Roch prozradil své tajemství, nebylo by 
lepší, abych byl u něho, abych zůstal jeho ošetřovatelem a 
pečoval o něho, jak by to jeho zdravotní stav vyžadoval? 
Ano, musím si udržet možnost všechno vidět a slyšet, a 
kdož ví, třeba se dovím to, co se mi nepodařilo vyzvědět v 
Healthful Housu! 

A nyní, kam pluje goeletta Ebba? První otázka. 
Kdo to je hrabě ďArtigas? Druhá otázka. 
První bude snad rozřešena v několika dnech, uvážíme-li, 

s jakou rychlostí pluje tato tajemná zábavní jachta, 
poháněná záhadným strojem, který snad přece jednou 
vypátrám. 

Druhá otázka je nesnadnější a nevím, budu-li kdy na ni 
moci odpovědět. 

Soudím, že tato záhadná osobnost má velký zájem na 
tom, zatajit svůj původ, a já se nemohu ničeho zachytit, 
abych zjistil, jaké je národnosti. Umí dokonale anglicky – 
o tom jsem se mohl přesvědčit při jeho návštěvě v 
Healthful Housu – ač má trochu tvrdý přízvuk a protahuje 
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slova, což lidé ze severu nedělávají. Nepřipomíná mi to 
žádný přízvuk, jaký jsem kdy slyšel na svých cestách v 
Evropě i v Americe, až snad na onu tvrdou výslovnost 
některých nářečí v Indonésii. A opravdu, se svou olivovou 
pletí, s kadeřavými, jako eben černými a zvlněnými vlasy, 
s pohledem takřka nehybných zřítelnic, jež vás zasahuje 
jako žahadlo z hlubokých očních důlků, se svou vysokou 
postavou, s širokými a svalnatými rameny, která svědčí o 
jeho velké zdatnosti, hrabě ďArtigas by mohl být docela 
dobře příslušníkem některého národa z Dálného východu. 

Pro mne je jméno ďArtigas stejně nepravé jako jeho 
hraběcí titul. Má-li jeho goeletta norské jméno, on sám 
rozhodně není norského původu. Nemá v sobě pranic 
severského, ani klidnou povahu, ani světlé oči, ani laskavý 
pohled světle modrých očí. 

Konečně ať už je ten člověk jakékoli národnosti, dal 
unést Thomase Rocha i mne – a to jen se zlým úmyslem. 

Pracuje pro nějakou cizí vládu, či jen pro sebe? Chce 
těžit sám z vynálezu Thomase Rocha? To je třetí otázka, 
na kterou ještě nedovedu odpovědět. Podle toho, co 
všechno uvidím a uslyším, také ji jednou rozluštím, a snad 
dříve, než se mi podaří utéci, bude-li to vůbec možné. 

Zatím Ebba pluje rychle tím nepochopitelným 
způsobem, o němž už víme. Dovolují mi volně chodit po 
palubě, nesmím se jen přiblížit k strážní budce, která se 
otvírá směrem k přídi a stojí před předním stěžněm. 

Dvakrát nebo třikrát jsem chtěl zajít až na konec přídě ke 
špičce, odkud bych se mohl naklonit přes zábradlí a 
podívat se, jak goeletta rozráží vodu. Ale námořníci, kteří 
měli hlídku, mě tam nepustili – patrně to měli přikázáno – 
jeden z nich na mne hrubě zavolal špatnou angličtinou: 

„Zpátky… zpátky! Překážíte řízení!“ 
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Jaké řízení?… Zde přece nikdo nic neřídí? 
Pochopili, že chci objevit, jaká síla pohání goelettu? 

Patrně i kapitán, který byl při tom, uhodl, že se snažím 
najít nějaké vysvětlení. I obyčejný ošetřovatel z 
nemocnice se může divit, že loď bez plachet a bez lodního 
šroubu jede takovou rychlostí. Nevím z jakých důvodů, ale 
přístup na příď je mi zakázán. 

K desáté hodině se zvedl pro nás velmi příznivý 
severovýchodní vítr a kapitán Spade dává rozkazy 
palubnímu mistru Effrondatovi. Na zapísknutí jeho píšťaly 
námořníci okamžitě rozvinují hlavní, přední i stěhové 
plachty. Ani na válečné lodi by jeho rozkazy nebyly 
vyplněny přesněji. 

Ebba se lehce naklonila na levý bok a její rychlost 
značně vzrostla. 

Ačkoli její záhadný motor nepřestal pracovat, loď přece 
jen nepluje s tolika plachtami, jak by tomu mělo být, 
kdyby byla odkázána pouze na ně. Nicméně plachty jí při 
čilém větru značně pomáhají. 

Obloha je jasná, mraky na západě se rozplývají, jakmile 
vystoupí do výše, a moře září v bohaté záplavě slunečních 
paprsků. 

Pokud mohu, zaměstnávám se teď tím, že pozoruji, jak 
plujeme. Plavil jsem se často po moři a dovedu odhadnout 
rychlost lodi. Soudím, že Ebba urazí osmnáct až dvacet 
kilometrů za hodinu. Co se týče směru, je stále stejný a 
mohu to lehce zjistit, když se přiblížím ke kompasové 
budce stojící před mužem u kormidla. Jeli palubní příď 
Ebby zakázaným územím pro ošetřovatele Gaydona, není 
tomu tak se zádí. Často se mohu rychle podívat na 
kompas, jehož střelka ukazuje beze změny na východ, 
přesněji na východojihovýchod. 
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Za takových podmínek plujeme po té části Atlantského 
oceánu, jež je na západě ohraničena pobřežím Spojených 
států. 

Rozpomínám se, které ostrovy nebo skupiny ostrovů leží 
tímto směrem před evropskou pevninou. 

Severní Karolínu, kterou goeletta opustila před 
osmačtyřiceti hodinami, protíná pětatřicátá rovnoběžka, a 
pokud se nemýlím, dosahuje až k výši Maroka. Předtím se 
dotýká Azorských ostrovů, vzdálených asi pět tisíc pět set 
kilometrů od Ameriky. Můžeme předpokládat, že majitel 
Ebby zamýšlí přistat na souostroví s hlavním přístavem 
ovládaným Portugalskem? Nikoli, taková domněnka je 
nepřijatelná. 

Ostatně před Azorami na pětatřicáté rovnoběžce, a 
vzdáleny sotva dva tisíce dvě stě kilometrů od břehu, leží 
anglické Bermudy. Jestliže hrabě ďArtigas vzal na sebe 
úkol unést Thomase Rocha pro nějakou cizí velmoc, pak 
by to mohla být se vší pravděpodobností Velká Británie. 
Ale po pravdě řečeno, zůstává zde stále předpoklad, že 
tato záhadná osoba pracuje jen pro sebe. 

Za ten den hrabě ďArtigas přišel třikrát nebo čtyřikrát na 
záď lodi. Připadalo mi, že odtud pozorně zkoumá různá 
místa na obzoru. Jakmile se někde na moři objevila 
plachta nebo kouř z parníku, dlouho a bedlivě je prohlížel 
silným námořním dalekohledem. Připojuji ještě, že si 
vůbec neráčil všimnout mé přítomnosti. 

Občas k němu přistoupil kapitán Spade, promluvili spolu 
několik vět, avšak zase tou řečí, které jsem nerozuměl a 
kterou jsem ani nemohl určit. 

Majitel Ebby asi nejraději rozmlouvá s inženýrem 
Serköem, s kterým jedná zřejmě velmi důvěrně. Inženýr je 
hovorný, není tak upjatý a odpuzující jako ostatní členové 
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posádky – ale proč je na palubě goeletty? Je to nějaký 
zvláštní přítel hraběte ďArtigase? Anebo se s ním projíždí 
po moři a sdílí s ním život bohatého majitele jachty, 
kterému by bylo možno závidět? Inženýr je vlastně 
jediným člověkem na palubě, který mi projevuje, když už 
ne trochu přízně, tedy alespoň trochu zájmu. 

Thomase Rocha jsem celé odpoledne nespatřil; asi je 
zavřen ve své kabině á trpí svým nervovým záchvatem, 
který od včerejšího večera nepominul. 

Bylo mi to potvrzeno, když asi ke třetí hodině odpolední 
mi hrabě ďArtigas už na odchodu pokynul, abych k němu 
přistoupil. Nevím, co mi chce říci tento hrabě ďArtigas, 
ale zato vím dobře, co bych mu chtěl říci já. 

„Jak dlouho trvají nervové záchvaty, které mívá Thomas 
Roch?“ zeptal se mě. 

„Někdy i osmačtyřicet hodin,“ odpověděl jsem mu. 
„A co se s ním má dělat?“ 
„Nic, jen ho nechat v naprostém klidu, až sám usne. 

Prospí-li tak jednu noc, záchvat zmizí a Thomas Roch 
bude zas v takovém stavu jako obyčejně.“ 

„Dobře, ošetřovateli Gaydone, můžete ho dál ošetřovat 
jako v Healthful Housu, bude-li třeba…“ 

„Ošetřovat?…“ 
„Ano, na palubě goeletty, než dojedeme…“ 
„Kam?“ 
„Tam, kam dorazíme zítra odpoledne,“ odpověděl hrabě 

ďArtigas stručně. 
Zítra, pomyslil jsem si. Nejde jim tedy o to, dostat se k 

pobřeží Afriky nebo k Azorským ostrovům? Byla by tedy 
možná domněnka, že Ebba pluje – na Bermudy? 

Hrabě ďArtigas právě vkročil na první schod ke kajutám, 
když jsem se ho zase já zeptal. 
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„Pane, chci vědět… mám právo se dovědět, kam…“ 
„Ošetřovateli Gaydone, zde nemáte pražádné právo. 

Omezte se laskavě na to, odpovídat, jen když jste tázán.“ 
„Protestuji!“ 
„Jen protestujte,“ odpověděl mi ten panovačný a pyšný 

člověk a zle se na mne podíval. 
Sestoupil po schůdcích dolů a nechal mě ve společnosti 

inženýra Serköa. 
„Být na vašem místě, ošetřovateli Gaydone,“ řekl mi s 

úsměvem, „tak bych se s tím smířil. Je-li člověk v pasti…“ 
„Pak je snad dovoleno křičet!“ 
„K čemu? Když vás nikdo neuslyší!“ 
„Jednou mě někdo uslyší!“ 
„Jednou… to je dlouhá doba! Konečně křičte, chcete-li!“ 
A s touto ironickou radou mě inženýr Serkö zanechal 

mým myšlenkám. 
Ke čtvrté hodině hlásili, že je v dohledu loď, nějakých 

deset kilometrů východním směrem proti nám. Jede rychle 
a zřetelně se zvětšuje. Z jejích dvou komínů se valí proudy 
černého kouře. Je to válečná loď; na vrcholku hlavního 
stěžně se třepetá úzký praporek, a třebaže na ráhnovém 
stěžni nemá vlajku, poznávám křižník amerického 
námořnictva. 

Ptám se sám sebe, zdali Ebba křižník pozdraví, jak je 
zvykem, až se s ním setká. 

Nikoli, protože právě v tom okamžiku goeletta se otáčí a 
zřejmě chce uniknout. 

Podobné chování mě ani neudivuje u jachty tak 
podezřelé. Ale nesmírně mě překvapuje způsob 
manévrování kapitána Spada. 

Kapitán šel přídí až k rumpálu a zastavil se před jakýmsi 
signalizačním strojkem, jakým se na parnících hlásívají 
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rozkazy do strojovny. Jakmile zmáčkl jeden z knoflíků, 
Ebba provedla čtvrtobrat k jihovýchodu a zároveň 
námořníci uvolnili tažná lana u spodních cípů plachet. 

Zřejmě vydal „nějaký“ rozkaz řidiči „nějakého“ stroje, 
takže goeletta mění směr, hnána „nějakou“ silou, o níž 
nemám dosud ani zdání. 

Po změně kursu Ebba se vzdaluje šikmo od křižníku, 
který pluje stále stejným směrem. Proč by také válečná 
loď chtěla měnit směr nějaké zábavní jachty, kterou nijak 
nepodezírá? 

Avšak Ebba se zachová docela jinak, když se k šesté 
hodině večer objevuje po levém boku jiná loď. Kapitán 
Spade se jí tentokrát nevyhýbá, naopak dává nějaký 
rozkaz do přístroje a loď znovu nabírá svůj původní kurs, 
to jest, pluje přímo k blížící se lodi. 

Za hodinu obě lodi dělí asi tři až čtyři míle. 
Vítr se docela ztišil. Loď, lehký ozbrojený obchodní 

trojstěžník, skasává plachty. Bylo by zbytečné čekat vítr 
dřív než druhý den ráno a na takovém klidném moři 
trojstěžník bude jistě stát na témž místě. Zato Ebba, 
vybavena svým tajemným přístrojem, se stále blíží k cizí 
lodi. 

Také kapitán Spade nařídil, aby svinuli plachty, a rozkaz 
byl vykonán pod dozorem palubního mistra Effrondata s 
pohotovostí, které se na zábavní jachtě můžeme jen 
obdivovat. 

Za šera obě lodi jsou od sebe vzdáleny jen tři kilometry. 
Nyní ke mně míří kapitán Spade a bez dlouhých okolků 

mě nutí sestoupit do kabiny. 
Musím poslechnout. Ale než jsem odešel, všiml jsem si 

ještě, že první důstojník nedal rozsvítit signálová světla, 
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kdežto na trojstěžníku už svítí zelené na pravém a červené 
na levém boku. 

Nepochybuji o tom, že goeletta se chce nepozorovaně 
přiblížit k cizí lodi. Zmírnila svou rychlost, ale směr 
udržuje stále týž. 

Soudím, že Ebba urazila od včerejšího večera dobrých 
tři sta padesát kilometrů východním směrem. 

Sestupuji opět do své kabiny, ale tísní mě nejasné obavy. 
Večeři mám připravenu na stole, ale sotva se jídla dotknu. 
Jsem neklidný, uléhám a čekám na spánek, který 
nepřichází. 

S neklidnou myslí ležím tak dobré dvě hodiny. Ticho 
ruší jen otřásání goeletty, šumění vody o okraje lodi a 
náhlá trhnutí při jízdě na poklidném moři. 

Přemýšlím o všem, co se přihodilo v posledních dvou 
dnech, a nemohu se uklidnit. Zítra odpoledne někam 
doplujeme… Zítra budu zase ošetřovat Thomase Rocha, 
„bude-li třeba“, jak řekl hrabě ďArtigas. 

Jako když mě poprvé uvrhli do kobky v podpalubí a já 
jsem ucítil, že goeletta se rozjela po Pamplickém zálivu, 
tak i teď – a může být asi deset hodin – cítím, že se 
zastavila. 

Proč se zastavila? Když mi kapitán Spade rozkázal, 
abych sestoupil do své kabiny, žádná pevnina nebyla na 
dohled. Ve směru, kterým plujeme, najdeme na mapě jen 
Bermudy a zvečera mohou být vzdáleny devadesát až sto 
kilometrů, než by je hlídky ze strážního koše zpozorovaly. 

Ostatně Ebba nejen že stojí, ale docela znehybněla. 
Sotvaže se pozná stejnoměrné kolébání z boku na bok. 
Vlnění je sotva cítit, na moři je asi úplné bezvětří. 

Přemýšlím o obchodní lodi, která byla od nás vzdálena 
tři kilometry, když jsem sestoupil do kabiny. Jestliže 
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goeletta plula stále směrem k ní, už ji asi dohonila, a když 
se teď Ebba zastavila, obě lodi mohou být od sebe 
vzdáleny nějakých dvě stě čtyři sta metrů. Trojstěžník stál 
už při západu slunce v bezvětří a nemohl pokračovat v 
jízdě na východ. Je tam, a kdyby byla jasná noc, uviděl 
bych jej okénkem v kajutě. 

Napadá mě, že se naskýtá příležitost, které bych měl 
využít. Neumím plavat, to je pravda, ale kdybych skočil 
do moře se záchranným pásem, třeba bych se dostal na 
trojstěžník, jen kdybych dovedl oklamat strážce. 

Nejprve musím vyjít z kabiny, vystoupit po železném 
žebříku… Neslyším kroky hlídek ani na vykázaných 
místech, ani na palubě. Námořníci asi v tuto hodinu už spí. 
Zkusím to. 

Chci otevřít dveře kabiny a zjišťuji, že jsou zavřeny 
zvenčí. Mohl jsem si to myslit. 

Musím se vzdát plánu, který ostatně měl málo vyhlídek 
na úspěch. 

Nejlepší by bylo jít spát, protože jsem velmi unaven 
duševně, i když ne tělesně. Snad bych zahnal spánkem 
množství neodbytných a často si odporujících myšlenek, 
které mě neustále pronásledují. 

Patrně jsem usnul – protože mě vzbudil hluk, a to 
neobvyklý hluk, jaký jsem dosud na palubě goeletty 
neslyšel. 

Už svítalo. Dívám se na hodinky… půl páté ráno. 
Nejprve musím zjistit, zdali Ebba opět pluje. 
Ne, rozhodně ne – nepohánějí ji ani plachty, ani ten 

tajemný stroj. Cítil bych otřásání, a to bych poznal. 
Ostatně moře je asi stejně klidné při východu slunce, jako 
bylo při západu. Možná že Ebba plula, zatímco jsem spal, 
ale teď stojí bez hnutí. 
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Hluk, o kterém jsem se zmínil, je rychlé a těžké 
přecházení sem a tam po palubě, patrně lidí nesoucích 
těžká břemena. Zároveň se mi zdá, že stejný hluk se ozývá 
i pod podlahou mé kabiny v podpalubí, kam se vstupuje 
poklopem za předním stěžněm. Také cítím, že o boky 
Ebby nad ponorovou čárou něco naráží. Přirážejí k ní snad 
čluny? A námořníci nakládají a vykládají nějaké zboží. 

Přece není možné, abychom byli u cíle. Hrabě ďArtigas 
řekl, že doplujeme k určenému místu za čtyřiadvacet 
hodin. A opakuji si znovu: včera večer byla loď vzdálena 
devadesát nebo sto kilometrů od nejbližší pevniny, od 
Bermudských ostrovů. Nebylo by to možné, ani kdyby se 
vrátila zpět na východ k americkému pobřeží. Je to příliš 
daleko. Potom se mohu plným právem domnívat, že Ebba 
zůstala celou noc na místě. Než jsem usnul, zjistil jsem, že 
se zastavila, a v této chvíli rovněž poznávám, že nepluje. 

Cekám tedy, až mi opět dovolí vystoupit na palubu. 
Přesvědčil jsem se, že má kajuta je dosud zvenčí zamčena. 
Myslím si, že mi dovolí vyjít, až se docela rozední. 

Uplynula hodina. Okénkem kajuty proniká dovnitř ranní 
světlo. Dívám se ven. Oceán zahaluje lehká mlha, ale pod 
slunečními paprsky se jistě rychle rozplyne. 

Okénkem vidím na půl míle daleko: trojstěžník nikde 
není. Patrně stojí po levém boku lodi, kam vidět nemohu. 

Slyším zaskřípání, jak se v zámku otáčí klíč. Strčím do 
dveří, ty se otvírají a já vylézám po železném žebříku; 
jsem na palubě, právě když námořníci zavírají otvor do 
podpalubí. 

Rozhlížím se po hraběti ďArtigasovi. Není zde, ještě asi 
nevyšel ze své kabiny. 

Kapitán Spade a inženýr Serkö dohlížejí na překládání 
nějakého zboží, které námořníci vytahují z podpalubí a 
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nosí na záď. To mi vysvětluje hřmotné přecházení, které 
jsem slyšel, když jsem se probudil. Jestliže posádka 
vykládá nějaké zboží, znamená to, že jsme blízko cíle. 

Nejsme asi daleko od přístavu, kam goeletta dorazí za 
několik hodin. 

A co trojstěžník vlevo od naší lodi? Musí být na témž 
místě, když se od včerejšího večera vítr ještě nezvedl. 

Podívám se tím směrem. 
Trojstěžník zmizel, moře je prázdné, široko daleko žádná 

loď ani plachta na obzoru, na severu ani na jihu… 
Přemýšlím a napadá mě jediné vysvětlení, třebaže je 

mohu přijmout jen s výhradou: snad jsem to nepostřehl, a 
Ebba se přece jen vydala na cestu, zatímco jsem spal. 
Nechala stát trojstěžník v bezvětří a odplula, a proto jej už 
nevidím vedle ní. 

Dám si dobrý pozor a nezeptám se na to kapitána Spada, 
ba ani ne inženýra Serköa – rozhodně by se jim ani 
neuráčilo mi odpovědět. 

Právě v té chvíli kapitán Spade jde k signalizačnímu 
přístroji a zmáčkne jeden knoflík na vrchní desce. Skoro 
okamžitě Ebba poskočí kupředu a stále se staženými 
plachtami pokračuje ve své podivuhodné plavbě 
východním směrem. 

Za dvě hodiny hrabě ďArtigas vystoupí po schodech na 
palubu a jde k svému obvyklému místu. Inženýr Serkö a 
kapitán Spade se k němu ihned připojují a vyměňují s ním 
několik slov. 

Všichni tři zamíří své dalekohledy na severovýchod a 
jihovýchod. 

Žádný div, že i já se tvrdošíjně dívám tím směrem. Ale 
nemám dalekohled a nic nevidím. 
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Po obědě jsme zase všichni vystoupili na palubu – 
všichni kromě Thomase Rocha, který nevyšel ze své 
kabiny. 

V půl desáté hlásil námořník, který měl službu na 
předním stěžni, zemi na obzoru. Ebba jede plnou 
rychlostí, a tak i já brzo uvidím čáru pobřeží. 

Opravdu po dvou hodinách se v dálce nějakých patnácti 
kilometrů rýsuje nejasný útvar. Vystupuje čím dál 
zřetelněji, jak se k němu goeletta blíží. Je to nějaká hora 
nebo dosti vysoké pobřeží. Z vrcholu vystupuje sloup 
kouře. 

Sopka v této zeměpisné šířce! Ale pak by to byl… 
 
 
 

VIII 
 

BACK CUP 
 
Podle mého mínění Ebba nemohla v této části. Atlantiku 

doplout k jiné skupině ostrovů než k ostrovům 
Bermudským. Svědčí o tom jak vzdálenost, kterou jsme 
urazili od amerického břehu, tak i směr, který jsme 
zachovávali od vyplutí z Pamplico Soundu. Mířili jsme 
stále na jihovýchod a podle rychlosti lodi jsme urazili 
devadesát až sto kilometrů. 

Goeletta nijak nezvolnila svou rychlou jízdu. Hrabě 
ďArtigas a inženýr Serkö jsou na zádi blízko kormidelníka 
a kapitán Spade zašel na příď. 

Mineme snad ostrůvek, který vypadá tak pustý, a 
necháme ho na východ od nás? 
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Asi ne, protože je právě den i hodina, kdy Ebba měla 

dojet k cíli. 
V té chvíli se všichni seřadili na palubě, aby se mohli 

pustit do práce, a palubní mistr Effrondat jim dává rozkazy 
k přistání. 

Za dvě hodiny budu vědět víc. Bude to odpověď na 
první otázku ze všech, které mě zajímaly od chvíle, kdy 
goeletta vyplula na širé moře. 

Připadá mi nepravděpodobné, aby Ebba měla svůj 
domovský přístav právě na některém z Bermudských 
ostrovů uprostřed anglické državy – ovšem pokud hrabě 
ďArtigas neunesl Thomase Rocha pro vládu Velké 
Británie, ale to se mi zdá skoro nemožné. 

Ale jedna věc je teď jistá; ten prazvláštní člověk mě nyní 
pozoruje s podivnou vytrvalostí. I když nemůže mít ani 
stín podezření, že jsem Simon Hart, chtěl by asi vědět, co 
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si myslím o tomto dobrodružství. Jeli ošetřovatel Gaydon 
jen ubohý chudák, i chudák se ptá, co na něho čeká, stejně 
jako každý jiný člověk, byť byl třeba i majitelem této 
zvláštní zábavní jachty. Ale přece jen mě trochu 
překvapuje a udivuje vytrvalý a zkoumavý pohled, s 
kterým mě pozoruje. 

A kdyby hrabě ďArtigas mohl jen tušit, jak se mi v hlavě 
rozjasnilo, myslím, že by neváhal a dal by mě shodit přes 
palubu… 

Opatrnost mi proto radí, abych si dal tím větší pozor. 
Nevzbudil jsem nejmenší podezření – a to ani v mysli 

tak chytrého a bystrého inženýra Serköa – ale cíp závoje 
zahalující tajemství se pro mne trochu pozvedl. 
Budoucnost je nyní pro mne poněkud zřetelnější. 

Jak se Ebba přibližovala k ostrovu, či spíše k ostrůvku, 
jeho obrys se ukázal na jasném nebi přesněji. Slunce už 
minulo nejvyšší bod své dráhy a ozařovalo ho nyní plně ze 
západu. Ostrůvek leží o samotě, ze severu ani z jihu 
nevidím žádnou další skupinu ostrovů, k nimž patří. Jak se 
vzdálenost zmenšuje, zvětšuje se můj zorný úhel a obzor 
za ostrůvkem sestupuje níž. 

Tento ostrůvek divného tvaru rýsuje se dosti přesně jako 
převrácený šálek, z jehož dna vystupuje sloup kouře. Jeho 
vrcholek – převrácené dno šálku, chcete-li – se zvedá asi 
sto metrů nad hladinou moře a jeho pravidelně příkré boky 
vypadají právě tak holé jako spodní část skalnatého 
ostrůvku, o kterou se rozstřikuje mořský příboj. 

Ale námořníci, plavící se k němu od západu, poznávají 
ho ještě podle jedné zvláštnosti tvaru dané mu přírodou – 
podle vyklenuté skály s otvorem jako s bránou, která tvoří 
jakoby ucho onoho převráceného šálku. Proto jméno Back 
Cup, „převrácený šálek“, se na něj přesně hodí. 
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Nuže já jej znám – já jsem ho poznal! Leží před 
skupinou Bermudských ostrovů. Je to ten „převrácený 
šálek“, kde jsem byl před několika lety! Ne, nemýlím se! 
Tehdy jsem šplhal po jeho vápencových skálách a obešel 
jsem jej po východní straně. Ano, je to Back Cup! 

Kdybych se nedovedl tak dobře ovládat, jistě bych byl 
vykřikl překvapením a také uspokojením, což by plným 
právem zajímalo hraběte ďArtigase. 

Nuže při jaké příležitosti jsem prozkoumával ostrůvek 
Back Cup, když jsem byl na Bermudách? 

Toto souostroví, ležící asi tisíc kilometrů od Severní 
Karolíny, se skládá z dvou set ostrovů a ostrůvků. V jeho 
středu protíná dvaatřicátá rovnoběžka pětašedesátý 
poledník. Od roku 1609, kdy zde při ztroskotání lodi 
zahynul Angličan Lomer, Bermudské ostrovy patří Velké 
Británii. Od té doby se počet obyvatelů v kolonii zvětšil o 
deset tisíc. Anglie si nepřisvojila, nebo spíše bychom 
mohli říci nezmocnila se této skupiny ostrovů pro bavlnu a 
kávu, které se zde pěstují, ani pro indigo a arrowroot 
(Muranta arundinacea), rostlinu, z jejíchž kořenů se 
vyrábí škrob. Byla to důležitá námořní základna v této 
části oceánu, tak blízko Spojeným státům. Připojení k 
Anglii nevzbudilo žádný zvláštní protest ostatních 
velmocí, a tak celou skupinu ostrovů spravuje anglický 
guvernér spolu s ostrovní radou a s voleným 
shromážděním. 

Hlavní ostrovy této skupiny se jmenují Svatý David, 
Sommerset, Hamilton a Svatý Jiří. Na posledním z nich je 
svobodný přístav a město stejného jména, které je také 
hlavním městem souostroví. 

Největší z ostrovů je pouze dvacet kilometrů dlouhý a 
asi čtyři kilometry široký. Nepočítáme-li prostředně velké 
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ostrovy, zbývá nám jen skupinka ostrůvků a skalisek na 
ploše asi čtyřicet čtverečních kilometrů. 

Podnebí na Bermudách je velmi zdravé a příjemné, ale 
ostrovy jsou bičovány strašlivými zimními bouřemi 
Atlantského oceánu a přistát u nich je neobyčejně obtížné. 

Nejvíc ostrovům vadí, že nemají řeky a potoky. Ale 
bývají tu časté a vydatné deště a byla učiněna všechna 
opatření, aby obyvatelé měli zásobu vody. Zřídili zde 
ohromné nádrže, a ty bývají zcela naplněny. Tyto práce 
jsou vskutku obdivuhodné a slouží ke cti lidskému 
důmyslu. 

Navštívil jsem tehdy tyto kraje hlavně kvůli stavbám 
nádrží a také ze zvědavosti cestovatele. 

V té době jsem pracoval u jedné společnosti v New 
Jersey jako inženýr. Dostal jsem na několik týdnů 
dovolenou a odjel jsem do New Yorku, kde jsem vstoupil 
na loď, která plula na Bermudy. 

Bydlil jsem na ostrově Hamiltonu v rozsáhlém přístavu 
Southamptonu, když se udál přírodní úkaz pro geology 
velice zajímavý. 

Jednoho dne jsme viděli celou skupinu rybářských bárek 
s muži, ženami a dětmi, kteří prchali do Southamptonu. 
Tyto rodiny žily už nějakých padesát let na východním 
pobřeží ostrůvku Back Cupu v dřevěných i zděných 
domcích. Dařilo se jim při jejich rybářském řemesle velmi 
dobře; moře v té části oplývalo rybami. Zvláště výhodný 
býval lov vorvaňů v měsíci březnu a dubnu. 

Až dosud nic nezkalilo poklidný život pracovitých 
rybářů. Nestěžovali si na svůj těžký život, ostatně mohli si 
lehce dojet na Hamilton nebo na Svatý Jiří, kam neměli 
daleko. Jejich důkladné bárky, vybavené jako kutry, 
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rozvážely ryby a přivážely zboží, které rybáři potřebovali 
pro sebe i pro své rodiny. 

Proč tedy opustili svůj ostrůvek a nikdy se tam už 
nechtěli vrátit? To vše se brzo dovíme. Nežili tam už v 
bezpečí jako dříve. 

Před dvěma měsíci rybáře nejprve překvapily a pak 
zneklidnily temné, přidušené výbuchy z nitra ostrova Back 
Cupu. Zároveň vrcholek ostrůvku – ono dno převráceného 
šálku – se zahalil v páry, z nichž vyšlehovaly plameny. 
Nikdo nepředpokládal, že by ostrůvek mohl být sopečného 
původu a jeho vrcholek kráterem; stěny skal byly tak 
strmé, že se na vrchol dosud nikdo nedostal. Nyní se už 
nedalo pochybovat o tom, že ostrov je vyhaslá sopka, v 
které to znovu vře, a její další výbuchy mohly ohrozit 
celou vesnici. 

Celé dva měsíce se zdvojnásobovalo podzemní dunění, 
právě tak jako se častěji opakovaly citelné otřesy v 
základech ostrova, z jehož vrcholu vyšlehovaly vysoké 
plameny; zvláště v noci se ozývaly mocné výbuchy. To 
všechno byly příznaky podzemní činnosti v podmořských 
základech ostrova a předzvěst sopečného výbuchu. 

Rybářským rodinám vydaným napospas blízké 
katastrofě nemohlo před proudící lávou poskytnout 
útočiště ani skalnaté pobřeží; obyvatelé se obávali, že by 
mohl být zničen i celý ostrůvek Back Cup, a proto 
neváhali, a uprchli. Všechen svůj majetek naložili na své 
rybářské šalupy a ujeli do Southamptonského přístavu. 

Zpráva o sopce vyhaslé celá desítiletí, která náhle ožila 
na západní části souostroví, postrašila obyvatele 
Bermudských ostrovů. Někteří byli zděšeni a druzí 
zvědavi. Já jsem patřil k těm zvědavým. Bylo by důležité 
prostudovat ten přírodní zjev a přesvědčit se, zdali rybáři 
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ve svém vypravování a líčení možných následků 
nepřeháněli. 

Back Cup se vynořuje z moře na západní straně 
souostroví a je s ním spojen ostrůvky a skalisky, na které 
od východu nemůže nikdo vstoupit. Ostrůvek není vidět ze 
Svatého Jiří ani z Hamiltonu, protože jeho vrcholek je 
vysoký jen asi sto metrů. 

Kutr ze Southamptonského přístavu vylodil několik 
výzkumníků a mne na pobřeží ostrůvku, kde stály 
opuštěné chatrče bermudských rybářů. Slyšeli jsme dunění 
z podzemí a také z vrcholku kráteru vystupoval dým. 

Nemohli jsme už pochybovat: vyhaslá sopka znovu ožila 
vlivem podzemního ohně. Každý se mohl právem obávat, 
že dříve nebo později nastane sopečný výbuch. 

Marně jsme se snažili vystoupit až ke kráteru. Nebylo 
možné zlézt ty strmé, hladké a kluzké srázy, kde nebylo 
sebemenší opory pro ruce a nohy. Jaktěživ jsem neviděl 
tak pusté hřbety skalisek, kde jen tu a tam živořil nějaký 
trs divoké vojtěšky v místech, kde se zachytilo trochu 
prsti. 

Několikrát jsme se marně pokoušeli vystoupit na vrchol 
a nakonec jsme chtěli ostrůvek obejít. Ale kromě místa, 
kde stály rybářské chatrče, i dolejší skály byly naprosto 
neschůdné mezi sutinami, a to na severu, na jihu i na 
západu. 

Průzkum ostrůvku byl tedy velmi nedostačující, když 
jsme se musili omezit na tak malou rozlohu. Celkem jsme 
viděli, jak z kráteru vystupuje dým a jak z něho vyšlehují 
plameny; slyšeli jsme temné hřmění, občas i výbuchy z 
podzemí a schvalovali jsme rybářům, že opustili ostrůvek, 
který mohl být každou chvíli zničen. 
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Za takových okolností jsem tehdy navštívil Back Cup a 
není divu, že jsem si hned vzpomněl na jeho jméno, když 
jsem spatřil jeho zvláštní tvar. 

Opakuji znovu, že hraběti ďArtigasovi by se patrně 
nelíbilo, kdyby věděl, že ošetřovatel Gaydon poznal 
ostrov, kde snad Ebba měla zakotvit. Ale není zde žádný 
přístav, a proto mi to připadá nepravděpodobné. 

Jak se goeletta přibližuje k břehu, pozoruji Back Cup, 
kam se od té doby, kdy se vystěhovali rybáři, dosud žádný 
obyvatel z Bermud nevrátil. Místa, kde se dříve rybařilo, 
jsou opuštěná a nedovedu si vysvětlit, proč by zde Ebba 
přistávala. 

Možná že hrabě ďArtigas a jeho společníci ani nechtějí 
vystoupit na pobřeží Back Cupu. I kdyby goeletta nalezla 
dočasný útulek mezi skálami v malé zátoce, jaký by to byl 
prazvláštní nápad bohatého majitele jachty usídlit se v této 
pusté končině vydané napospas strašlivým bouřím 
západního Atlantiku? Zít tady, to se může hodit ještě tak 
drsným rybářům, ale ne hraběti ďArtigasovi, inženýru 
Serköovi, kapitánu Spadovi a jejich posádce. 

Back Cup je od nás vzdálen už jen půl míle. Nepodobá 
se ostatním ostrovům, které mají svahy porostlé temnou 
zelení. Zde se sotva sem tam v nějaké trhlině uchytí 
jalovec a zakrslý cedr, úplná karikatura těch cedrů, které 
na jiných ostrovech představují bohatství Bermud. Skály u 
moře pokrývá vysoká vrstva mořské trávy a řas, jak je 
příliv ustavičně vyhazuje na břeh; i jiné vláknité rostliny a 
chaluhy sem přinášejí mořské proudy ze Sargasového 
moře mezi Kanárskými a Kapverdskými ostrovy. 

Jediní obyvatelé opuštěného ostrůvku jsou hejna 
albatrosů a racků, kteří bleskurychle proletují kouřem 
kráteru. 
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Když jsme byli asi dvě stě metrů od břehu, goeletta 
zvolnila rychlost a zastavila se před jakýmsi vjezdem, 
vytvořeným rozeklanými skálami, který směřuje do 
průlivu, kde vyčnívá z vody plno skalisek… 

Ptám se s rostoucím znepokojením sám sebe; zdali se 
Ebba odváží vplout do tohoto průlivu, který vyhlíží tak 
hrozivě. 

Ne, snad si jen na několik hodin odpočine – ačkoli 
nevím proč – a pak pojede zase dál svou cestou k 
východu? To by byla nejpravděpodobnější domněnka. 

Rozhodně nevidím, že by se připravovali přistát. Kotvy 
visí ve svých otvorech, námořníci nerozvinují řetězy a 
také nespouštějí čluny. 

V tom okamžiku hrabě ďArtigas, inženýr Serkö a 
kapitán Spade jdou na příď a pod jejich dohledem se 
začíná podnikat něco, čemu naprosto nerozumím. 
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Jdu podél zábradlí levého boku lodi až k přednímu stěžni 
a vidím malou plovoucí bóji, kterou se jeden z námořníků 
snaží vyzvednout. 

Skorem okamžitě se voda, která je v tom místě 
průzračná, zatemňuje a mně se zdá, že ze dna vystupuje 
nahoru něco ohromného a černého. Je to snad obrovský 
vorvaň, který vyplouvá na povrch moře, aby vydechl a 
ohrožoval Ebbu ranou svého mohutného ocasu? 

A nyní jsem všechno pochopil… Vím už, jaký stroj 
pohání goelettu takovou nesmírnou rychlostí bez plachet a 
bez šroubu… Tady se vynořuje ten neúnavný stroj, který ji 
vlekl od amerického pobřeží až k Bermudským ostrovům! 
Stojí vedle ní… Je to ponorka, vlečná ponorka se 
šroubem, který je poháněn elektrickou silou akumulátorů 
nebo baterií, užívaných v této době… 



 96 

Na vrchní části ponorky – dlouhého vřetenovitého tvaru 
– je plošina uprostřed s poklopem, kterým se sestupuje 
dovnitř. Vpředu na plošině je periskop v kovové skříňce s 
vybroušenými čočkami a s reflektorem; posádka tam může 
vidět na hladinu a pomocí reflektoru i do mořských hlubin. 
Ponorka bez vodního zatížení vypluje nyní nahoru, poklop 
se otevře a dovnitř pronikne čerstvý vzduch. Teď chápu: 
když ponorka táhla Ebbu, plula vždy v noci na povrchu a 
jen ve dne pod hladinou. 

Ale ještě jedna otázka. Je-li ponorka poháněna 
elektřinou, je třeba elektrickou energii někde vyrábět… 
Ale kde? Snad ne zde na Back Cupu? 

Ale v té chvíli jsem neměl čas na podobné úvahy, či 
spíše nemohl jsem hledat odpovědi na tolik 
nevysvětlitelných otázek. 

Ponorka teď stojí vedle Ebby. Poklop se otvírá a několik 
mužů se objeví na plošině. Je to posádka ponorky, s kterou 
se kapitán Spade dorozumíval elektrickým signalizačním 
přístrojem z přídě goeletty; s ponorkou byl spojen 
podmořským kabelem, a proto jsem se k němu nesměl 
přiblížit. Ponorka byla tedy řízena z Ebby. 

Přistoupil ke mně inženýr Serkö a řekl mi jediné slovo: 
„Nastupme!“ 
„A kam?“ 
„Do ponorky… a rychle!“ 
Musím poslechnout a chystám se překročit zábradlí. V té 

chvíli vystupuje na palubu i Thomas Roch, doprovázen 
jedním námořníkem. Zdá se mi, že je velmi klidný a 
lhostejný a nijak se nebrání, když ho vedou na ponorku. 
Jakmile je už u mne, blízko poklopu, připojí se k nám i 
hrabě ďArtigas a inženýr Serkö. 
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Kapitán Spade s posádkou zůstávají na goelettě – až na 
čtyři námořníky, kteří spouštějí na moře člun a vstupují do 
něho. Námořníci nesou dlouhá lana – patrně povlečou 
Ebbu mezi skalnatými útesy. Je zde tedy mezi skálami 
nějaká malá zátoka, kde má jachta hraběte ďArtigase 
bezpečný útulek před mořskými bouřemi? Má zde Ebba 
domovský přístav? Odpoutávají Ebbu od ponorky, a lana, 
na která ji připjali z člunu, se napínají; asi o dvě stě metrů 
dál je přivázali na železné háky zaražené do skal. 
Námořníci navíjejí lana a zvolna táhnou goelettu. 

Několik minut poté Ebba zmizí za pobřežními skálami a 
jistě ani z širého moře není vidět špičku jejího stěžně. 

Kdo by mohl na Bermudách jen tušit, že nějaká loď 
pravidelně kotví v neznámé zátoce? Kdo by mohl v 
Americe vědět, že bohatý majitel jachty, dobře známý ve 
všech východních přístavech, přebývá na opuštěném Back 
Cupu? 

Za dvacet minut se člun vrací k ponorce a přiváží 
všechny čtyři námořníky. Zřejmě na ně čekali, aby 
odjeli… ale kam? 

Opravdu, vrací se i celá posádka a člun je vzat do vleku. 
Ponorka se začne pohybovat, šroub se otáčí pomalými 
obraty a my míříme k Back Cupu podél pobřeží k jihu. 

Několik set metrů dále se objevuje druhý průliv a 
ponorka opatrně projíždí jeho zákruty. Když se dostane až 
několik sáhů ke skálám, zastavuje. 

Dva námořníci vytáhnou člun na úzký pruh písčitého 
pobřeží, kde by byl v bezpečí před vlnami za bouře a kde 
by mohl klidně ležet, než jej zase naloží na Ebbu. 

Námořníci se vracejí na ponorku a inženýr Serkö mi 
naznačuje, abych sestoupil dovnitř. 
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Několik ocelových schodů vede do jakési ústřední 
místnosti; je tam nakupeno plno balíků, které se asi 
nevešly do podpalubí. Postrčí mě do vedlejší kabiny, dveře 
se zavřou a jsem znovu v úplné temnotě. 

Jakmile jsem vstoupil, okamžitě jsem tu kabinu poznal! 
Je to ona kobka, v níž jsem byl zavřen po únosu z 
Healthful Housu, v níž jsem strávil dlouhé a dlouhé 
hodiny a odkud mě vyvedli, až když jsme vyjeli z 
Pamplico Soundu! 

S Thomasem Rochem je asi stejně jako se mnou; patrně 
je v některé sousední kobce. 

Slyším jasný úder – je to poklop ponorky, který uzavřeli 
– a člun se asi začne potápět. 

Skutečně cítím, že se potápíme – klesáme. Pak nastává 
jiný pohyb – plujeme v mořské hlubině. 
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Za tři minuty se zastavujeme a mám dojem, že stoupáme 
na povrch. Nový, jakoby kovový zvuk – přiklop se znovu 
otvírá. 

Dveře mé kabiny se také otvírají a ve chvilce jsem 
nahoře. 

Dívám se… 
Ponorka pronikla až do nitra Back Cupu. Zde tedy je ten 

tajemný přístav, kde žije hrabě ďArtigas se svými 
společníky takřka stranou všech lidí. 

 
 
 

IX 
 

UVNITŘ 
 
Druhý den mi nikdo nebránil, mohl jsem jít, kam jsem 

chtěl. Mohl jsem si prohlédnout rozlehlou jeskyni v Back 
Cupu. 

Jakou noc plnou divných snů jsem prožil! A s jakou 
netrpělivostí jsem čekal, až bude ráno! 

Zavedli mě do hloubi jeskyně asi sto kroků od břehu, 
kde se zastavila ponorka. Jeskyně, asi tři a půl metru 
dlouhá a tři metry široká, byla osvětlena žárovkou. 
Dovnitř jsme vstoupili dveřmi, které se za mnou zavřely. 

Nedivil jsem se, že mají elektrické osvětlení v jeskyni, 
když i ponorka má elektrický pohon. Ale kde elektřinu 
vyrábějí? Odkud ji přivádějí? Mají snad elektrárnu někde 
v tomto ohromném podzemí se všemi stroji, dynamy a 
akumulátory? 
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V mé komůrce stojí stůl s připraveným jídlem; pak je 
zde lůžko, proutěné křeslo a skříň s nějakým šatstvem a 
prádlem. V zásuvce stolu jsem našel papír, kalamář a pera. 

V pravém rohu je stolek s toaletními potřebami. Všechno 
je velmi čisté. 

Čerstvá ryba, maso z konzervy, dobrý chléb, pivo a 
whisky, to bylo mé první jídlo. Ale snědl jsem jen pár 
soust, protože jsem byl velmi rozrušen. 

Ale musím se vzchopit, musím se tělesně i duševně 
uklidnit, musím se ovládnout! Chci objevit tajemství těch 
několika lidí, kteří se skrývají v útrobách ostrůvku… a já 
je objevím! 

Hrabě ďArtigas se tedy usídlil ve skálách ostrůvku Back 
Cupu. Tato podzemní jeskyně, o které neví živá duše, je 
jeho domovem, pokud se neplaví na Ebbě podél pobřeží 
Nového světa a možná že zabloudí i k břehům Starého 
světa. Zde je jeho tajné doupě, které si vynašel a kam 
pronikne jen podmořskou cestou, průjezdem mezi skálami, 
širokým šest nebo sedm metrů! 

Proč se vyřadil z lidské společnosti? Co skrývá ze své 
minulosti? Jeli jeho jméno i hraběcí titul nepravý, z jakého 
důvodu zamlčuje své pravé jméno? Je to snad vyhnanec 
vyobcovaný z některé země a nejraději má toto útočiště? 
Není to spíš zločinec, který si chce zajistit beztrestnost za 
své špatné skutky, aby nemohl být soudně stíhán, a proto 
se skrývá v podzemí, kam nikdo nepronikne? Mám právo 
myslit si o tom podezřelém cizinci co chci, a také si to 
myslím. 

Nyní mě znovu napadla otázka, na kterou jsem dosud 
nenašel uspokojivou odpověď. Proč byl Thomas Roch 
takto unesen z Healthful Housu? Doufá snad hrabě 
ďArtigas, že vymámí z francouzského vynálezce tajemství 
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jeho bleskometu, a chce ho použít při obraně Back Cupu, 
kdyby někdo náhodou objevil jeho doupě? 

Ale kdyby už k něčemu takovému došlo, byla by tu jiná 
možnost: ponorka by nestačila dovážet všechnu potravu a 
hlad by už přinutil hraběte ďArtigase i jeho společníky, 
aby se vzdali. Také s goelettou by nemohli počítat, vždyť 
by byla hlášena ve všech přístavech jako podezřelá loď. K 
čemu tedy může hraběti ďArtigasovi posloužit vynález 
Thomase Rocha?… Tomu opravdu nerozumím! 

V sedm hodin ráno jsem vyskočil ze svého lůžka. Jsem 
sice vězněn v podzemní jeskyni, ale nemusím zůstávat ve 
své komoře. Nikdo mi nebrání, a tak vycházím ven. 

Jakýsi skalnatý břeh se táhne asi třicet metrů dopředu a 
mizí kamsi vpravo i vlevo. Několik námořníků z Ebby 
vykládá balíky z podpalubí ponorky, která stojí u malého 
mola postaveného z kamenů. 

Postupně si zvykám na šero v jeskyni; světlo sem vniká 
jen shora otvorem v klenbě. 

Tudy unikají páry, říkám si, či spíše kouř, podle kterého 
jsem poznal ostrůvek ze vzdálenosti šesti až sedmi 
kilometrů. 

V té chvíli mi probíhá hlavou plno logických myšlenek. 
Tedy Back Cup není sopka, jak se předpokládalo a jak 

jsem věřil i já! Kouř a plameny, které lidé před několika 
lety zpozorovali, byly jen umělé. Dunění, jež vyděsilo 
bermudské rybáře, nebylo sopečného původu. Všechny 
různé příznaky byly vytvořeny uměle. Ukázaly se, protože 
si to přál pán ostrůvku. Chtěl vypudit rybáře usazené na 
tomto pobřeží. A hraběti ďArtigasovi se to podařilo… 
Zůstal jediným pánem Back Cupu. Stačilo mu předvést 
dunění nepravých výbuchů a vypouštět z domnělého 
kráteru kouř ze spalovaného nánosu řas a chaluh, které mu 
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přinesl mořský proud. Všichni uvěřili, že ostrůvek je 
sopka, která může každou chvíli chrlit oheň a lávu, i když 
se to zatím nestalo. 

Tak se asi všechno událo. A opravdu: od útěku 
bermudských rybářů z Back Cupu nestojí už nad jeho 
vrcholem husté kotouče dýmu. 

Zatím se v jeskyni rozjasňuje, a jak slunce stoupá na 
obloze, proniká denní světlo nepravým kráterem dovnitř. 
Mohu teď odhadnout přesněji rozměry jeskyně. Zde jsou 
čísla, která jsem si poznamenal. 

Ostrůvek Back Cup má zvenčí kruhovitý tvar a měří v 
obvodu asi dvanáct set metrů. Vnitřní prostor může mít 
padesát tisíc čtverečních metrů, to jest pět hektarů; šířku 
skal u základů odhaduji na třicet až padesát metrů. 

Z toho vyplývá, že bez šířky skal vnitřní prostor jeskyně 
zaujímá celý ostrůvek Back Cup vyvstávající z moře. 
Podzemní tunel nebo průplav, který spojuje jeskyni s 
mořem a kterým sem ponorka proplula, může být dlouhý 
čtyřicet metrů. 

Podle těchto přibližných čísel si můžeme představit, jak 
je podzemní jeskyně rozsáhlá. I když je tak veliká, 
připomínám si, že se v Novém i Starém světě vyskytují 
daleko větší jeskyně, které byly také odborně a pečlivě 
prozkoumány. 

Skutečně v Kraňsku, v Northumberlandu, v Derbyshiru, 
v Piemontu, na Moreji, na Baleárách, v Maďarsku a v 
Kalifornii se najdou větší jeskyně, než je tato na Back 
Cupu. Také v Hansur-Lesse v Belgii a v Mammouthu ve 
Spojených státech jsou podzemní jeskyně s dvěma sty 
šestadvaceti dómy, se sedmi řekami, s osmi vodopády a s 
množstvím jezer, jejichž hloubka ještě ani nebyla zjištěna, 
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ba i s podzemním mořem o rozloze devíti až jedenácti 
kilometrů. 

Znám jeskyně Kentucké, kde jsem se byl podívat jako 
sta a tisíce jiných turistů. Připomínám si tu největší z nich, 
a to mi snad pomůže popsat zdejší jeskyni na Back Cupu. 
Jako v Mammouthu i zde je klenba podpírána jakýmisi 
pilíři různé výšky, takže vypadá jako gotická katedrála s 
hlavními i postranními loděmi; ovšem není tak pravidelná 
jako chrámové stavby. Jediný rozdíl je ve výšce: Kentucká 
jeskyně je vysoká sto třicet metrů, kdežto jeskyně na Back 
Cupu má až k otvoru ve středu klenby, kterým vycházel 
kouř a plameny, nějakých šedesát metrů výšky. 

Je zde ještě jedna zvláštnost, a to velice důležitá: 
jeskyně, o nichž jsem se zmínil, jsou většinou snadno 
přístupné, a proto také byly už dávno objeveny. Zde to je 
jiné. Back Cup je na mapách označen jako jeden ostrůvek 
z Bermudského souostroví. Kdo by mohl tušit, že se pod 
jeho skálami skrývá veliká podzemní prostora? Aby se to 
někdo dověděl, musil by se tam dostat, a to by se podařilo 
jen člověku, který by měl podmořský člun jako hrabě 
ďArtigas. 

Soudím, že jen náhoda dopomohla tomu podivnému 
majiteli jachty objevit podzemní tunel a založit své 
podezřelé sídliště na Back Cupu. 

Pátrám dál a odhaduji, že podzemní moře ohraničené 
skálami, vlastně spíše jezero, protože není příliš veliké, 
může mít v obvodu tři sta až tři sta padesát metrů. Ale 
úplně stačí ponorce se svou čtyřicetimetrovou hloubkou, 
jak jsem se později dověděl. 

Podle polohy a útvaru podzemního prostoru vytvořilo jej 
patrně moře, které sem proniklo. Stejného sopečného 
původu jsou jeskyně v Grozonu i v Morgate na pobřeží 
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Francie, v Bonifaciu na Korsice a v Thorgattenu v Norsku. 
Jsou jen vyšší, takových pět set metrů, právě tak jako 
jeskyně v Řecku, v Gibraltaru a v Indii. Jsou výtvorem 
této geologické činnosti. 

Ostrůvek Back Cup je většinou utvořen vápencovými 
skálami, které se od podzemního jezera pozvolna zvedají 
nahoru. Tu a tam ustupují dozadu, takže u vody jsou celé 
kusy břehu pokryty velmi jemným pískem s chumáči 
tvrdého a zažloutlého lomikamenu. Svahy skal pokrývá 
vysoká, někde suchá, jinde ještě zvlhlá vrstva mořské 
trávy, řas a chaluh, která vydechuje silný pach moře. 
Traviny sem zanesl podzemním tunelem příliv a vyhodil je 
na břehy. Ale mořská tráva není jediným palivem 
obyvatelů v Back Cupu. Jak vidím, dovezli sem asi 
ponorkou v sudech ohromnou zásobu nafty. Ale opakuji 
znovu, že kouř domnělého kráteru vyráběli patrně jen 
spalováním uschlé trávy. 

Procházím se dál a vidím na severní straně jezera 
obyvatele této kolonie jeskynních lidí – troglodytů. A 
nezasluhují si takového jména? Této části jeskyně říkají 
„Úl“, což je docela vhodné. Zde totiž vyhloubili ve 
vápencových skálách další jeskyňky jako buňky, v nichž 
přebývají tyto lidské vosy. 

Na východní straně má jeskyně docela jiný tvar. Tam se 
zvedají, proplétají a rýsují stovky přírodních krápníkových 
pilířů, které nesou celou klenbu. Je to opravdový kamenný 
les a táhne se do nejzadnějších koutů jeskyně. Mezi sloupy 
se vinou a křižují pěšinky, po kterých se může dojít až na 
konec Back Cupu. 

Podle počtu buněk Úlu mohu odhadnout počet 
společníků hraběte ďArtigase na osmdesát až sto lidí. 
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Právě před jednou takovou buňkou, oddělenou od 
ostatních jeskyň, stojí ten divný člověk s kapitánem 
Spadem a s inženýrem Serköem. Promluví spolu a pak 
sestoupí k malému molu, u kterého stojí ponorka. 

Asi tucet námořníků převáží na člunu vyloděné zásoby z 
ponorky. Míří na druhou stranu jezera, kde je ve skále 
vyhloubeno skladiště. 

Vjezd do podmořského tunelu není nikde vidět. Ostatně 
jsem si povšiml, že ponorka se musila několik metrů 
ponořit, aby se tam dostala. Zde to je jiné než u jeskyně 
Staffa nebo Margate, kde je vjezd volný i při nejvyšším 
přílivu. Mají zde mezi jeskyní a pobřežím venku ještě jiný 
průchod přirozený nebo umělý? Budu jej hledat, protože je 
velmi důležité, abych to věděl! 

Ostrůvek Back Cup má opravdu správné jméno! Nejenže 
to je ohromný převrácený šálek svým tvarem zvenčí, ale 
má – a o tom nikdo neví – i velkou prostoru uvnitř! 

Řekl jsem, že Úl je v severní části jeskyně, to jest vlevo 
od podmořského tunelu. Naproti jsou skladiště se 
zásobami všeho druhu; jsou zde balíky zboží, láhve vína a 
kořalky, barely piva, bedny konzerv a různého zboží, 
všechno se značkami firem. Dalo by se říci, že nejméně 
dvacet lodí zde vyložilo své náklady. Trochu dál je dosti 
velké stavení s dřevěným plotem a není těžké uhodnout, k 
čemu slouží. Ze stožáru ve středu se rozbíhá mnoho 
silných měděných drátů, které dodávají proud silným 
elektrickým lampám zavěšeným pod klenbou i žárovkám, 
jež osvětlují jednotlivé buňky Úlu. Lampy jsou upevněny i 
na krápníkových sloupech, takže celá jeskyně je plně 
osvětlena. 

Nyní se ptám sám sebe: Dovolí mi chodit volně po celé 
jeskyni? Doufám, že ano. Proč by chtěl hrabě ďArtigas 
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omezovat mou svobodu a zabraňovat mi, abych nepoznal 
jeho tajemné království? Vždyť jsem vězněm v jeho 
skalnaté jeskyni! A mohu se z ní dostat jinak než 
podmořským tunelem? Mohu nějak proniknout vodní 
bránou, která je neustále zavřena? 

I kdyby se mi nějak podařilo proplavat tunelem, jistě by 
okamžitě zpozorovali, že nejsem v jeskyni. Ponorka by 
dopravila několik námořníků na pobřeží, celý ostrůvek by 
prohledali skrz naskrz… našli by mě, a pak bych se jistě 
nesměl volně pohybovat ani v jeskyni. 

Nesmím tedy myslit na útěk, pokud se mi nenaskytne 
opravdová naděje, že bych mohl mít úspěch. Jestliže se mi 
naskytne, rozhodně si ji nenechám ujít. 

Přecházím kolem komůrek ve skálách, kolem buněk Úlu 
a pozoruji některé společníky hraběte ďArtigase, kteří se 
rozhodli pro nudný život v hlubinách Back Cupu. Opakuji, 
že jich může být celkem asi sto. 

Když jdu kolem nich, vůbec si mne nevšímají. 
Prohlédnuli si je zblízka, vidím, že byli sebráni ze všech 
koutů světa. Žádná známka, že by měli společný původ, 
národnost, ba ani nějaké širší určení jako Američané ze 
severu, Evropané, Asiati. Jejich barva pleti – od bílé až k 
hnědé a černé – je spíš australskoasijská než africká. 
Celkem se mi zdá, že u většiny převládá typ indonéský. 
Jistě i hrabě je téhož původu, Serkö je patrně Levantinec z 
východního pobřeží Středozemního moře a kapitán Spade 
Španěl nebo rodák ze španělské části Ameriky. 

Ale jestliže obyvatele Back Cupu nespojují národnostní 
svazky, pak jsou si jistě blízcí povahou i svými sklony. 
Jaké to jsou hrubé, surové, ba přímo divoké tváře! Je 
zřejmé, že to jsou divoši, kteří nikdy nedovedli krotit své 
vášně a pudy a nikdy necouvli před následky svých 
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výstředností. Najednou mě napadá: Nespáchali snad 
nějaké zločiny, krádeže, vraždy a přepadení všech druhů, a 
to společně, a neutekli se pak sem do této jeskyně před 
spravedlností?… Není hrabě ďArtigas jen vůdce 
zločinecké tlupy, Serkö a Spade jeho pomocníci a Back 
Cup útulek pirátů? 

Ano, tato myšlenka se mi pevně zachytila v mozku a 
velice by mě překvapilo, kdyby mi budoucnost nedala za 
pravdu. Pozoruji, že má první průzkumná procházka mé 
mínění jen potvrdila a vzbudila ve mně plno podezření. 

Ostatně jedno je jisté: ať jsou společníci hraběte 
ďArtigase jakkoli divní, ať je cokoli sdružuje na tomto 
místě, přijímají bezpodmínečně jeho nadvládu. A jestliže 
je přísně ovládá železnou rukou, co jim dává za jejich 
skoro otrocké služby? 

Obešel jsem tu část břehu, pod kterou je podmořský 
tunel, a dostal jsem se na druhou stranu. Jak jsem si už 
všiml, bylo tam skladiště zboží, jež přivážela goeletta 
Ebba ze svých cest. Do rozsáhlých sklepů, které vytesali 
ve skále, jistě mohli složit spousty zboží. 

Nad skladištěm stojí elektrárna. Jak přecházím kolem 
oken, zahlédnu i nové, moderní stroje, které byly teprve 
nedávno vynalezeny; a zde je dokonce zdokonalili! 
Neužívají žádných parních strojů – mají příliš složitý 
mechanismus a spotřebují mnoho pohonných látek. Jak 
jsem už dříve tvrdil, elektrický proud zde vyrábějí nějaké 
neobyčejně silné články. Elektřinou se zde svítí, topí, vaří 
i vyhřívá, ba elektřinou je poháněna i ponorka. Ve 
vedlejším sklepení vidím i stroje k destilaci sladké vody z 
vody mořské. Kolonie na Back Cupu nemusí tedy 
shromažďovat dešťovou vodu, i když dešťové srážky jsou 
na Bermudách časté. Několik kroků za elektrárnou vidím 
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velikou cisternu; podobnou mají i na Bermudách, ale tam 
slouží desíti tisícům obyvatel a zde jen stovce… jakých 
lidí? 

Nevím, jak je mám pojmenovat a odhadnout! Všichni i 
se svým vládcem mají jistě vážné důvody, aby přebývali v 
podmořské jeskyni na ostrůvku. Ale jaké? 

Procházím se dál a prohlížím i krápníkový les sloupů a 
pilířů v nejzadnějším koutě jeskyně. Nikdo mi v ničem 
nebrání, nikdo na mne nepromluví, nikdo si mne nevšímá. 
Tato část je velice pozoruhodná, i když ji srovnávám s tím 
nejlepším, co jsem viděl v Kentucky a na Baleárách. 
Lidská ruka zde nikde nezasáhla, všechno je pouze dílem 
přírody. Člověk se diví i trochu děsí, pomyslili na 
všechno, co tyto síly mohou vytvořit! Na dolejší část 
jezera i skal dopadají denní paprsky jen šikmo otvorem ve 
středu. Ale večer při světle elektrických žárovek to musí 
být jistě nádherný pohled. Přes všechno úsilí jsem však 
nikde nenašel nějaký otvor, kterým by se mohlo projít ven. 

Ostrůvek poskytuje útulek různým ptákům – albatrosům, 
buřňákům, rackům a mořským vlaštovkám – kteří se 
vyskytují na Bermudských ostrovech. Nikdo je zde nehoní 
a nestřílí, mohou se množit, jak se jim líbí, a lidí se vůbec 
nebojí. 

Ale v jeskyni na Back Cupu nežijí jen mořští ptáci. Za 
Úlem jsou upraveny chlévy plné krav, ovcí, prasat a 
drůbeže. Obyvatelé mají tedy postaráno o rozmanitou 
potravu, a to tím spíš, že ve vodách u břehu ostrůvku i 
uvnitř v jezeře je plno rozličných ryb. 

Hosté na ostrově tedy netrpí nedostatkem; už pohled na 
ně nás o tom přesvědčí. Jsou to silní a statní námořníci, 
opálení a osmahlí jižním sluncem, kteří dýchají svěží 
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mořský vzduch z oceánu. Nevidím zde ani děti, ani starce 
– jen dospělé muže mezi třiceti až padesáti lety. 

Ale proč si zvolili tento způsob života?… Cožpak 
neopouštějí nikdy svůj divný útulek na Back Cupu? 

Snad se to brzy dovím. 
 
 
 

X 
 

KER KARRAJE 
 
Bydlím v komoře vyhloubené ve skále asi sto kroků od 

obydlí hraběte ďArtigase, které je poslední v této části 
Olu. Nebydlím-li s Thomasem Rochem, snad je alespoň 
někde v sousedství? Jestliže si přejí, aby se ošetřovatel 
Gaydon dál staral o nemocného z Healthful Housu, musí 
jim vykázat komůrky vedle sebe. Myslím, že se to brzy 
dovím. 

Kapitán Spade a inženýr Serkö mají své jeskyně také 
blízko paláce hraběte ďArtigase. 

Paláce? Zajisté, proč bychom tomu obydlí tak neříkali, 
vždyť je upraveno velmi dovedně, ba vkusně. Nějaké 
zručné ruce vytesaly ve skále celé průčelí s širokým 
vchodem a se sloupy. Světlo tam vniká okny 
vyhloubenými ve vápencové skále a opatřenými 
barevnými skleněnými tabulemi. Uvnitř je několik 
místností – jídelna a salón s velikými okny, takže se může 
dobře větrat. Pokoje jsou zařízeny různým nábytkem, 
francouzským, anglickým i americkým, a to velmi 
fantasticky. Majitel má patrně rád rozličné styly. Kancelář 
a kuchyně jsou ve vedlejších jeskyních v zadní části Úlu. 
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Odpoledne jsem se pevně rozhodl, že požádám hraběte 
ďArtigase o „audienci“; právě jsem vyšel ven, a tu jsem ho 
spatřil, jak kráčí od jezera k Úlu. Buď mne neviděl, nebo 
se mi chtěl vyhnout, zrychlil krok a už jsem ho nedohonil. 

A přece mě musí přijmout! řekl jsem si. 
Pospíšil jsem si a došel jsem ke dveřím, právě když za 

ním zapadly. 
Jakýsi ohromný ďábel velmi tmavé pleti a patrně 

malajského původu se objevil na prahu. Vztáhl ruku a 
hrubým hlasem mi nařídil, abych odešel. 

Stál jsem tam dál a dvakrát jsem mu opakoval zřetelně 
anglicky: 

„Vyřiďte hraběti ďArtigasovi, že žádám, aby mě ihned 
přijal!“ 

Právě tak dobře bych mohl mluvit se skálou na Back 
Cupu! Ten divoch asi nerozumí anglicky a jen výhružně 
pokřikuje. 

Což kdybych se vedral do dveří násilím a s hlasitým 
křikem – tak bych upozornil hraběte ďArtigase! Ale 
pravděpodobně bych jen tím víc rozzuřil Malajce, který 
má asi sílu jako Herkules. 

Odložil jsem tedy rozmluvu na pozdější dobu; stejně mi 
to bude musit dřív nebo později vysvětlit. 

Jak jsem kráčel kolem Úlu směrem na východ, 
vzpomínal jsem na Thomase Rocha. Velmi mě 
překvapuje, že jsem ho celý první den neviděl. Nedostal 
snad nový nervový záchvat? 

Nezdá se, že by tomu tak bylo. Potom by přece hrabě 
ďArtigas – podle toho, co mi řekl – jistě zavolal k 
vynálezci ošetřovatele Gaydona. 

Sotva jsem ušel nějakých sto kroků, potkávám inženýra 
Serköa. 
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Ten ironik se tváří jako obyčejně vlídně, ba usmívá se a 
nijak se mi nevyhýbá. Kdyby věděl, že jsem jeho kolega 
inženýr – pokud ovšem i on má tento titul – třeba by byl 
ke mně vlídnější. Ale dám si dobrý pozor a neprozradím 
mu ani své jméno, ani svůj titul. 

Inženýr Serkö se zastavuje s rozzářenýma očima, s 
posměšným úsměvem na rtech, a jak mi přeje dobrý den, 
uklání se co nejzdvořileji. 

Na jeho zdvořilosti mu odpovídám chladně – ale jako 
kdyby to neviděl. 

„Nechť vás ochraňuje sám svatý Jonathan, pane 
Gaydone“, volá svým svěžím a zvučným hlasem. 
„Doufám, že si nestěžujete na šťastnou náhodu, že jste 
poznal tuto kouzelnou jeskyni – ano, ze všech jeskyň 
nejkrásnější a nejnádhernější, a přece nejméně známou na 
celém sféroidu!“ 

Přiznám se, že mě překvapil, když užil vědeckého 
výrazu pro zeměkouli v rozhovoru s obyčejným 
ošetřovatelem. Odpověděl jsem odměřeně: 

„Nestěžoval bych si, pane Serkö, kdybych si mohl 
jeskyni prohlédnout a pak svobodně odejít!“ 

„Cože, pane Gaydone, už byste nás chtěl opustit a vrátit 
se do toho pochmurného pavilónu v Healthful Housu? 
Vždyť jste ještě ani neměl čas si prohlédnout naše 
nádherné panství a obdivovat se všem krásám, které tu 
příroda vytvořila…“ 

„Co jsem viděl, to mi stačí,“ odpovídám suše, „a chcete-
li se mnou mluvit vážně, odpovím vám také vážně – ani si 
nepřeji vidět víc!“ 

„Ale jděte, pane Gaydone, dovolte mi, abych vás 
upozornil, že jste ještě ani nemohl ocenit všechny výhody 
života v prostředí, jemuž se žádné jiné nevyrovná. Líbezný 
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a poklidný život bez jakýchkoli starostí, se zajištěnou 
budoucností a s existenčními podmínkami, jaké nenajdete 
nikde na světě. Máme zde vyrovnané počasí, nemusíme se 
bát divokých bouří, které zuřívají v těchto šířkách na 
Atlantiku, ani zimních mrazů a letních veder. Sotva zde 
poznáte změnu ročních období v tomto mírném a zdravém 
ovzduší. Zde se nemusíte obávat Plutonova nebo 
Neptunova hněvu…“ 

Připadá mi trochu nevhodné, že vyslovil jména řeckých 
bohů. Je zřejmé, že inženýr Serkö se mi posmívá. Cožpak 
ošetřovatel Gaydon slyšel kdy mluvit o bohu podzemí 
Plutonovi a o bohu moře Neptunovi? 

„Pane,“ řekl jsem mu, „možná že zdejší podnebí vám 
vyhovuje a snad dovedete podle zásluhy ocenit výhody 
života v jeskyni na…“ 

Málem bych byl vyslovil jméno ostrova Back Cup… ale 
včas jsem se zarazil. Co by se stalo, kdyby mne začali 
podezírat, že znám jméno ostrůvku i to, že patří k 
Bermudskému souostroví? 

A tak jsem jen pokračoval: 
„Jestliže mi zdejší podnebí nevyhovuje, mám snad právo 

je změnit, jak doufám!“ 
„Právo? Snad ano.“ 
„Doufám, že budu moci odejít a že mi budou poskytnuty 

prostředky, abych se mohl vrátit do Ameriky!“ 
„Nechci vám odporovat, pane Gaydone,“ odpověděl 

inženýr Serkö. „Vaše přání je po všech stránkách 
oprávněné. Ale uvědomte si, že zde žijeme v nádherné a 
ušlechtilé nezávislosti, nepodléháme žádné cizí mocnosti 
ani autoritě zvenčí, nejsme kolonií ani Nového, ani 
Starého světa. To musí uznat každý hrdý a 
svobodymilovný duch. A pak jaké úvahy musí vyvolávat u 
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každého vlastence tyto jeskyně, které vytvořily jakoby 
ruce bohů a kde snad pronášel své věštby Trophonius…“ 

Inženýr Serkö patrně rád vplétá do řeči osoby z řeckého 
bájesloví. Trophonius po Plutonovi a Neptunovi! Něco 
takového! Jak si může myslit, že by obyčejný ošetřovatel z 
nemocnice znal Trophonia! Ten ironický člověk se mi dál 
vysmívá a musím se obrnit vší svou trpělivostí, abych mu 
neodpověděl stejným způsobem. 

„Právě před chvílí,“ odpovídám stroze, „jsem chtěl 
vstoupit do obydlí hraběte ďArtigase, jestliže se nemýlím, 
a bylo mi v tom zabráněno…“ 

„A kým, pane Gaydone?“ 
„Nějakým sluhou hraběte ďArtigase.“ 
„Pravděpodobně ten muž dostal ohledně vás takové 

rozkazy…“ 
„Ale ať hrabě ďArtigas chce nebo nechce, musí mě 

vyslechnout!“ 
„Velmi se obávám, že to bude nesnadné, ba docela 

nemožné,“ odpovídá mi s úsměvem inženýr Serkö. 
„A proč, prosím?“ 
„Protože hrabě ďArtigas už zde není.“ 
„Žertujete, pane Serkö! Právě jsem ho viděl!“ 
„Ten člověk, kterého jste viděl, pane Gaydone, to nebyl 

hrabě ďArtigas, nýbrž…“ 
„A kdo to tedy byl, prosím?“ 
„Pirát Ker Karraje!“ 
Inženýr Serkö mi hodil to jméno do tváře tvrdým hlasem 

a hned odešel; ani mne nenapadlo ho zdržovat. 
Pirát Ker Karraje! 
Něco takového… to je ale novina! Znám to jméno a 

připomíná mi strašné věci. Jen to jediné jméno mi 
vysvětluje všechno, co jsem stále nemohl rozřešit. 
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Tak tedy jsem se dostal do rukou takového člověka! 
Se vším, co jsem už věděl, i s tím, co mi řekl sám 

inženýr Serkö po mém příchodu na Back Cup, mohu si 
nyní lehce představit minulý i dnešní život tohoto Ker 
Karraje. 

Před osmi až devíti lety docházelo na mořích v západní 
části Tichého oceánu k nesčetným přepadením, vraždám i 
loupežím, které byly prováděny s neobyčejnou smělostí. V 
té době banda nejrůznějších zločinců – zběhů z 
koloniálních vojsk, uprchlých trestanců i námořníků, kteří 
utekli ze svých lodí – řádila na moři pod vedením 
strašlivého vůdce. Jádrem této bandy se nejdříve stali 
evropští i američtí dobrodruzi, které přilákaly bohaté 
nálezy zlata v jižní Austrálii. K těmto zlatokopům patřili i 
dva vyděděnci, kapitán Spade a inženýr Serkö, neboť je 
sdružovaly v pevném přátelství stejné názory i povahové 
rysy. 

Tito vzdělaní a rozhodní mužové by jen svou inteligencí 
byli jistě vynikali všude a v jakémkoli povolání. Ale 
neměli předsudky ani svědomí a chtěli jen zbohatnout, ať 
už jakýmkoli způsobem. Když toho rychle nedosáhli 
trpělivou a poctivou prací, vrhli se do hazardních her, 
spekulací a nejneuvěřitelnějších dobrodružství. Jednou 
získali celé jmění, hned nato ztratili všechno, co měli, jak 
se stává lidem, kteří přicházejí hledat štěstí na zlatá 
naleziště. 

Mezi všemi zlatokopy v Novém Jižním Wallesu se 
vyskytl jeden šíleně odvážný muž. Nebál se ničeho a 
necouvl ani před zločinem; takoví lidé mívají ohromný 
vliv na nezřízené a zkažené povahy. 

Tento muž se jmenoval Ker Karraje. 



 115 

Odkud ten pirát pocházel, jaké byl národnosti a kdo byli 
jeho předkové, to nebylo nikdy zjištěno žádným soudním 
vyšetřováním, které bylo o něm provedeno. Dovedl se 
vyhnout každé léčce, nikomu se nepodařilo ho chytit a jen 
jeho jméno – nebo alespoň to jméno, které si dával – šlo 
celým světem. Bylo vyslovováno jen s hrůzou a se 
zděšením, jako jména osob legendárních, neznámých a 
nepostižitelných. 

Nyní mohu věřit, že Ker Karraje je Malajec, ale celkem 
na tom ani nezáleží. Jedno je jisté – byl plným právem 
pokládán za strašného lupiče a strůjce nesčetných 
přepadení v dalekých mořích. 

Žil několik let v australských zlatých dolech. Zde se 
seznámil s inženýrem Serköem a s kapitánem Spadem. 
Potom se Ker Karrajovi podařilo zmocnit se jedné lodi v 
melbournském přístavu v provincii Victoria. Spolčil se asi 
s třiceti jinými darebáky a jejich počet se brzy až 
ztrojnásobil. V této části Tichého oceánu je pirátství ještě 
poměrně snadné a výnosné řemeslo. Kolik lodí asi 
vyloupili, kolik posádek vyvraždili a kolik 
organizovaných loupežných nájezdů podnikli na 
tichomořské ostrovy, na nichž se jim tamní posádky 
nemohly ubránit! Třebaže Ker Karrajova loď pod velením 
kapitána Spada byla několikrát vystopována a hlášena, 
nikdy se jí nemohli zmocnit. Zdálo se, že dovede zmizet, 
kdykoli se jí zlíbí, mezi labyrintem jihomořských ostrovů; 
tam její velitel znal kdejaký průliv a kdejakou zátoku. 

Hrůza a zděšení zavládlo v těchto mořských končinách. 
Angličané, Francouzi, Němci, Rusové i Američané marně 
vysílali své válečné křižníky, aby pronásledovaly onu 
strašidelnou loď; vynořila se vždycky bůhvíodkud a po 
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loupežích a vraždách zmizela zase bůhvíkam a marně se ji 
snažili přistihnout a ztrestat. 

Najednou pirátské loupeže ustaly. Nikdo už nic neslyšel 
o Ker Karrajovi. Odešel z Tichého oceánu na jiná moře? 
Začne loupit a vraždit zas jinde? Ale když se nějakou dobu 
nikde nic nedálo, lidé soudili asi tak: i když lupiči možná 
promarnili hodně peněz ze svých krádeží svým 
nezřízeným životem, zůstalo jim jistě ohromné jmění. Ker 
Karraje a jeho společníci si patrně dopravili své poklady 
do nějakého tajného úkrytu známého jen jim a žijí si tam 
blahobytným a bezstarostným životem. 

Kam se utekla zločinecká tlupa poté, když tak náhle 
zmizela? Jakékoli pátrání zůstalo bezvýsledné. Strach i 
neklid z námořních lupičů začal zvolna vyprchávat a na 
zločiny v tichomořské oblasti se zapomnělo. 

Taková byla celá tato historie a teď jsem objevil 
rozluštění, o kterém se nikdy nikdo nedoví, jestliže se mi 
nepodaří uprchnout z Back Cupu. 

Ano, zločinci nashromáždili nesmírné bohatství, než 
zmizeli ze západního Tichomoří. Zničili asi svou loď a 
rozešli se na různá místa; ovšem jistě si předem smluvili, 
kde se najdou na americké pevnině. 

V té době inženýr Serkö navrhl Ker Karrajovi, aby si dal 
vystavět ponorku; tak by mohli daleko tajemnějším a 
strašnějším způsobem pokračovat ve své zločinecké 
činnosti. Inženýr byl vzdělaný a neobyčejně zručný 
konstruktér, obeznámený hlavně s ponorkami. 

Ker Karraje ocenil návrh svého společníka hlavně z 
praktické stránky; peněz měli dost a dost a tak se pustili do 
práce. 

Pod jménem hraběte ďArtigase zadal stavbu goeletty 
Ebby loděnicím v Goteborgu ve Švédsku a v 
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Crampsovýeh závodech ve Filadelfii v Americe objednal 
podle svých plánů ponorku; objednávka nevzbudila žádné 
podezření. Ostatně ponorka brzy zmizela se vším všudy, 
jak o tom ještě uslyšíme. 

Ponorka byla zkonstruována podle návrhů inženýra 
Serköa a za jeho pečlivého dozoru; využil při tom všech 
nejnovějších vynálezů i zkušeností z té doby. Člun měl být 
poháněn elektřinou vyráběnou články – inženýrovým 
vlastním vynálezem a tajemstvím – což dodávalo motoru 
neobyčejné síly a výkonnosti. 

Přirozeně nikdo netušil, že hrabě ďArtigas by mohl být 
Ker Karrajem, bývalým ukrutným pirátem z Tichomoří, a 
inženýr Serkö jeho nejzdatnějším spoluviníkem. Hraběte 
ďArtigase znali všude jako vznešeného a velmi bohatého 
cizince, který na svých cestách lodí zajíždí už více než rok 
do různých amerických přístavů. Goeletta Ebba se totiž 
objevila na moři dříve, než byla ponorka dostavěna. 

Na stavbě ponorky se pracovalo celých osmnáct měsíců. 
Když byla hotova, budila obdiv i zájem všech znalců 
ponorek jak svým tvarem, tak i vnitřním zařízením, 
větráním, stabilitou i snadným způsobem řízení. Také 
svou rychlostí při ponoru, při výstupu na hladinu i při 
jízdě daleko předčila všechny ponorky, které dosud 
existovaly. 

Po několika úspěšných zkouškách se o tom mohl 
přesvědčit každý člověk, kterého by to zajímalo. Ponorka 
měla být veřejně vyzkoušena na širém moři asi čtyři míle 
od Charlestonu za přítomnosti četných válečných, 
obchodních i zábavních lodí jak amerických, tak i cizích, 
které byly k této příležitosti zvláště pozvány. 

Nemusíme se ani zmiňovat o tom, že i Ebba byla mezi 
ostatními loděmi. Na palubě byl hrabě ďArtigas, inženýr 
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Serkö, kapitán Spade s celou posádkou i se šesti muži, 
kteří měli vyjet na ponorce pod vedením mechanika 
Gibsona, velmi smělého a obratného Angličana. 

Na veřejné zkoušce měla ponorka předvést manévrování 
na mořském povrchu; pak se měla ponořit na několik 
hodin do hloubky, proplout pod vodou několik mil do 
širého moře k určenému cíli a opět se vynořit na místě 
označeném bójemi. 

Když byl svrchní poklop uzavřen a ponorka 
manévrovala na hladině, vzbudila svými obraty i rychlostí 
nadšení všech diváků. 

Potom na povel daný z Ebby se ponorka zvolna 
ponořovala, až zmizela docela. 

Některé lodi zajely až k určenému cíli, kde se měla zase 
vynořit. 

Uplynuly předem stanovené tři hodiny, ale ponorka se na 
povrchu už neobjevila. 

Nikdo nemohl vědět, že hrabě ďArtigas a inženýr Serkö 
to měli předem smluveno s posádkou; ponorka, která byla 
určena k tomu, aby tajně vlekla goelettu Ebbu, se měla 
pokradmu vynořit o několik mil dál na docela jiném místě. 
Až na osoby zasvěcené do tajemství všichni ostatní lidé 
usoudili, že pod mořem došlo k neštěstí: buď selhal stroj, 
nebo nevydržela konstrukce člunu. Na palubě Ebby 
znamenité sehráli údiv i zděšení, které na ostatních lodích 
bylo upřímné. Charlestonský záliv byl prozkoumán 
sondami i potápěči na všech místech, kudy člun měl 
proplout. Ale všechno úsilí bylo marné. Nemohlo se 
pochybovat o tom, že ponorka zmizela v mořských 
hlubinách. 

Po dvou dnech hrabě ďArtigas odplul z Charlestonu a za 
osmačtyřicet hodin se setkal s ponorkou na určeném místě. 
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A tak se Ker Karraje stal majitelem nádherné ponorky, 
které byl určen dvojí úkol: za prvé měla vléci goelettu a za 
druhé měla přepadat a vykrádat lodě. S tímto strašným 
nástrojem zkázy, o němž nikdo neměl ani zdání, hrabě 
ďArtigas se mohl znovu věnovat svému pirátskému 
řemeslu, ovšem za lepších podmínek a se zajištěnou 
beztrestností. 

Všechny tyto podrobnosti jsem se dověděl od inženýra 
Serköa; byl velmi pyšný na své dílo a s naprostou jistotou 
předpokládal, že vězeň z Back Cupu nebude moci nikdy 
prozradit toto tajemství. Plně jsem chápal, jaké útočné síly 
má Ker Karraje ve své moci. Za noci ponorka přepadá 
lodě, které ani v nejmenším nepodezírají zábavní jachtu 
Ebbu. Jakmile ponorka probodne loď svým bodcem, 
přirazí k ní goeletta a její mužstvo povraždí cizí posádku a 
vyloupí náklad. Proto jména mnohých lodí se objeví v 
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lodních novinách jen pod oním zlověstným nadpisem 
„Zmizely beze stopy“. 

Celý rok po nechutné komedii, sehrané v Charlestonské 
zátoce, Ker Karraje loupil v širých vodách Atlantiku u 
Spojených států. Za tu dobu jeho jmění ohromně vzrostlo. 
Uloupené zboží, které nepotřeboval, prodával na 
vzdálených trzích a proměňoval za zlaté a stříbrné peníze. 
Ale mořští upíři stále neměli tajné a bezpečné útočiště, kde 
by mohli ukrýt své poklady, než si je rozdělí. 

Náhoda jim pomohla. Inženýr Serkö a mechanik Gibson 
prozkoumávali u Bermud mořské proudy a objevili v 
podmořských základech ostrůvku tunel, který vedl do nitra 
Back Cupu. Kde jinde by Ker Kerraje mohl nalézt lepší 
úkryt, tak dokonale chráněný, aby jej nikdo neobjevil? A 
tak bezvýznamný ostrůvek z Bermudského souostroví, 
který už kdysi v dávnověku sloužíval námořním lupičům, 
stal se teď útočištěm zločincům daleko strašnějším. 

Když se hrabě ďArtigas a jeho společníci usídlili v nitru 
Back Cupu, upravili si v jeskyni pod ohromnou klenbou 
všechno tak, jak to potřebovali k svému zločinnému 
životu. To všechno jsem viděl a také jsem to už popsal. 
Inženýr Serkö tam vystavěl elektrárnu, aniž si musil 
opatřovat stroje, jejichž objednávka by mohla vzbudit ve 
světě podezření. Stačily mu k tomu lehce sestavitelné 
články, u nichž použil jen kovových desek; chemikálie mu 
dovezla Ebba ze svých výletů do přístavů Spojených států. 

Teď už se dá snadno uhodnout, co se událo v noci z 19. 
na 20. června. Ráno jsem už nespatřil obchodní 
trojstěžník, který se nemohl hnout z místa, když se octl v 
bezvětří. V noci ho napadla ponorka a lupiči z goeletty ho 
vyloupili a nakonec potopili i s celou posádkou. Náklad z 
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trojstěžníku naložili na Ebbu, zatímco cizí loď zmizela v 
hlubinách Atlantiku! 

Jakým lotrům jsem padl do rukou! A jak skončí toto 
odporné dobrodružství? Podaří se mi někdy uprchnout z 
Back Cupu, udat nepravého hraběte ďArtigase a osvobodit 
oceán od Ker Karraje a jeho pirátů? 

A jeli tato historie už dost hrozná, oč strašnější bude, 
zmocnili se Ker Karraje Rochova bleskometu! Ano, to by 
bylo tisíckrát horší! Bude-li znát tajemství tohoto nového 
vynálezu zkázy, žádná obchodní loď se mu neubrání a ani 
jedna válečná loď mu neunikne. 

Dlouho mne skličovaly myšlenky, které ve mně vyvolalo 
Ker Karrajovo jméno. V mysli jsem si zopakoval všechno, 
co jsem věděl o tom strašném pirátovi – jak loupil a řádil v 
Tichomoří i jak válečné lodi různých států marně stíhaly 
jeho loď. A jen jeho vinou zmizelo v posledních letech 
tolik lodí v mořích před americkou pevninou. Začal 
provádět své zločiny pouze na jiném místě. Svět se 
domníval, že se ho už zbavil, a on zatím loupí dál v četně 
navštěvovaných vodách Atlantiku s pomocí své ponorky, 
o které všichni lidé myslili, že je dávno pohřbena v 
hlubinách Charlestonského zálivu. 

A nyní, řekl jsem si, znám jeho pravé jméno, právě tak 
jako jeho útočiště – Ker Karraje a Back Cup! Ale jestliže 
inženýr Serkö přede mnou vyslovil to jméno, bylo mu to 
asi poručeno… Snad proto, abych pochopil a vzdal se 
nadobro každé naděje, že se kdy dostanu na svobodu? 

Inženýr Serkö jistě viděl, jak strašně na mne působilo 
toho odhalení. Vzpomínám si, že když odcházel, zamířil k 
paláci námořního piráta Ker Karraje. Patrně ho chtěl 
informovat o všem, co se událo. 
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Dlouho jsem se procházel po skalnatých březích jezera a 
právě jsem se chtěl vrátit do své komůrky, když jsem 
zaslechl za sebou kroky. 

Obrátil jsem se. 
Za mnou stál hrabě ďArtigas a měřil mě zkoumavým 

pohledem. Nemohl jsem se opanovat a zvolal jsem: 
„Pane, držíte mě zde proti všemu právu jako vězně! 

Jestliže jste mě dal unést z Healthful Housu proto, abych 
ošetřoval Thomase Rocha, oznamuji vám, že ho odmítám 
ošetřovat, a vyzývám vás, abyste mě poslal zpět!“ 

Vůdce pirátů se ani nepohnul, ani nepromluvil. 
Ztratil jsem rozvahu, třásl jsem se vztekem a zvolal 

jsem: 
„Odpovězte mi, hrabě ďArtigasi… nebo spíše Ker 

Karraji… vždyť vím, kdo jste!“ 
A on odpověděl: 
„Hrabě ďArtigas je Ker Karraje, právě tak jako 

ošetřovatel Gaydon je inženýr Simon Hart. Ker Karraje 
nevrátí nikdy svobodu inženýrovi Simonu Hartovi, který 
zná všechna jeho tajemství!“ 

 
 
 

XI 
 

PĚT TÝDNŮ 
 
Teď je situace jasná. Ker Karraje ví, kdo jsem… Znal 

mne, už když dal rozkaz k dvojímu únosu – Thomase 
Rocha a ošetřovatele Gaydona. 

Jak na to ten člověk přišel, jak se mohl dovědět to, co 
jsem dovedl utajit před celým personálem v Healthful 
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Housu? Jak vypátral, že francouzský inženýr ošetřuje 
Thomase Rocha? Nevím, jak se to stalo, ale je tomu tak! 

Ten pirát jistě dostává o všem dobré zprávy – stojí ho to 
těžké peníze, ale náramně se mu to vyplácí. Ostatně 
člověk jeho druhu nehledí na nějaké vydání, chce-li 
dosáhnout svého. 

Teď patrně sám Ker Karraje, nebo spíš jeho společník 
inženýr Serkö nastoupí na mé místo u vynálezce Thomase 
Rocha. Bude mít větší úspěch, než jsem měl já? Kéž by z 
toho nic nebylo, kéž by civilizovaný svět byl uchráněn 
takového neštěstí! 

Neodpověděl jsem na poslední Ker Karrajova slova. 
Jako kdyby byl na mne zblízka vystřelil, a přece jsem 
nepadl, jak asi očekával ten nepravý hrabě ďArtigas! 

Nikoli! Díval jsem se mu přímo do očí, které nesklopil a 
z nichž sršely blesky hněvu. Jako on i já jsem stál se 
založenýma rukama. A přece byl pánem nad mým životem 
i smrtí… Stačilo by, aby na jeho pokyn zazněl výstřel z 
revolveru a zhroutil bych se u jeho nohou… Mé tělo by 
hodili do jezera a proud by je vynesl na širé moře ven před 
Back Cupem. 

Po onom výstupu mne nechali volně se pohybovat právě 
tak jako předtím. Nijak proti mně nezakročili. Mohl jsem 
chodit volně po březích i mezi pilíři na konci jeskyně. 
Ostatně je jisté, že zde není jiného východu než 
podmořským tunelem. 

Když jsem se vrátil do své komůrky daleko za Úlem, v 
duchu jsem rozbíral po všech stránkách tuto novou situaci 
a řekl jsem si: 

Jestliže Ker Karraje už ví, že jsem inženýr Simon Hart, 
ať alespoň nikdy nepřijde na to, že znám přesnou polohu 
ostrůvku Back Cupu. 
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Řekl-li hrabě ďArtigas, abych dál ošetřoval Thomase 
Rocha, jistě to nemyslil vážně, když věděl, kdo jsem. Do 
jisté míry toho lituji, protože si uvědomuji, jak silně budou 
na vynálezce naléhat. Inženýr Serkö rozhodně použije 
všech prostředků a bude se chtít dovědět složení 
chemických sloučenin rozněcovače: mohlo by jim to 
usnadnit další pirátská přepadení. Ano, bylo by daleko 
lepší, kdybych byl zůstal já ošetřovatelem Thomase 
Rocha. 

Plných patnáct dnů poté jsem ani jednou nespatřil svého 
bývalého pacienta. Opakuji znovu, že mi nikdo nebránil v 
mých denních procházkách, a nemusil jsem se starat ani o 
jídlo a pití. Dodávali mi je pravidelně z kuchyně hraběte 
ďArtigase – nemohu si to odvyknout a ještě někdy ho tak 
v duchu nazývám. Nijak si v jídle nevybírám, ale bylo by 
nespravedlivé, abych si stěžoval. Co se týče stravy, nikdo 
si nemůže přát víc, dík zásobám, které Ebba při každé 
cestě znovu doplňuje. 

Měl jsem také štěstí, že jsem mohl psát celé ty dlouhé 
hodiny, kdy jsem neměl nic na práci. Zaznamenával jsem 
podrobně všechny události, které se přihodily od našeho 
únosu z Healthful Housu, a denně jsem své poznámky 
doplňoval. Budu ve své práci pokračovat, dokud mi 
nevyrvou pero z ruky. Snad mé záznamy poslouží někdy v 
budoucnosti k tomu, aby bylo odhaleno tajemství Back 
Cupu. 

 
Od 5. do 15. července. Uplynuly už dva týdny a žádný 

můj pokus dostat se k Thomasu Rochovi se nesetkal s 
úspěchem. Je jisté, že učinili potřebná opatření, abych ho 
nemohl nijak ovlivňovat, třebaže se mi to nikdy příliš 
nedařilo. Zůstává mi jediná naděje – hrabě ďArtigas, 
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inženýr Serkö a kapitán Spade se jen zbytečně vyčerpávají 
a ztrácejí čas, chtějí-li vylákat na Thomasu Rochovi jeho 
tajemství. 

Pokud jsem viděl, inženýr Serkö a Thomas Roch šli 
společně asi třikrát nebo čtyřikrát na procházku kolem 
jezera. Vynálezce přitom jen netečně poslouchal, co mu 
druhý muž vykládal. Serkö s ním prošel celou jeskyni, 
zavedl ho do elektrárny a ukazoval mu podrobně i 
ponorku a její zařízení. Zdravotní stav Thomase Rocha se 
asi značně zlepšil od odchodu z Healthful Housu. 

Má oddělený pokoj v Ker Karrajově paláci a jistě ho 
všichni denně přemlouvají, zvláště inženýr Serkö. 
Nabídnou-li mu za jeho stroj ohromnou cenu, kterou 
požaduje – a má vůbec pojem o ceně peněz? – bude mít 
dost síly a odolá? Ti bídníci ho mohou zaslepit spoustou 
zlata ze svých loupeží, které prováděli celá léta. A Thomas 
Roch, sklíčen svou chorobou, dá se přesvědčit a prozradí 
tajemství svého bleskometu? Pak už by stačilo jen dovézt 
na Back Cup potřebné látky a Thomas Roch bude moci 
věnovat všechen svůj čas svým chemickým sloučeninám. 
Co se týče strojů, ty se mohou objednat v některé továrně 
na pevnině po částech, aby to nevzbudilo podezření. Vlasy 
se mi ježí hrůzou, pomyslím-li, co by se mohlo stát, kdyby 
se takový vynález zkázy dostal do rukou pirátů! 

Neodbytné myšlenky mi nepřejí ani hodinky klidu a 
mučí mne. Trpí tím i můj zdravotní stav, a třebaže v nitru 
Back Cupu je zdravý vzduch, chvílemi mám pocit, že se 
dusím a že mohutné zdi jeskyně mě zavalují svou tíhou. A 
pak jsem oddělen ode všech lidí, jako na jiné planetě, jsem 
tak sám a nevím, co se děje venku ve světě! Ach, kdyby 
bylo možno utéci otvorem v klenbě, která se otvírá nad 
jezerem, anebo tunelem pod vodou! 
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Ráno 25. července – Konečně jsem potkal Thomase 
Rocha. Jde sám na protějším břehu jezera. Ker Karraje, 
inženýra Serköa a kapitána Spada jsem neviděl už od 
včerejšího večera a rád bych věděl, zdali zas neodjeli na 
nějakou svou „výpravu“ na širé moře za Back Cupem. 

Zamířím k Thomasu Rochovi, a než mne zpozoruje, 
pozorně si ho prohlížím. 

Je vážný, zamyšlený, ale nevypadá už jako blázen. Kráčí 
zvolna, oči má sklopeny a nedívá se kolem sebe. Pod paží 
nese kreslicí prkno s nějakým výkresem. 

Najednou zvedne hlavu, postoupí ještě o krok blíž a 
poznává mne. 

„To jsi ty… Gaydone!“ zvolá. „Přece jsem ti utekl! A 
teď jsem volný!“ 

Může si opravdu myslit, že je na svobodě v Back Cupu, 
daleko spíš než když byl v sanatoriu v Healthful Housu. 
Má přítomnost v něm asi vyvolává ošklivé vzpomínky a 
mohla by vyvolat i nervový záchvat, protože mluví velmi 
vzrušeně a rozčileně. 

„To jsi ty, Gaydone… Nepřibližuj se ke mně… 
nepřibližuj se! Chtěl bys mě chytit a odvléci do vězení! 
Ale už nikdy, rozumíš? Mám zde přátele, a ti mne budou 
chránit! Jsou mocní a bohatí! Hrabě ďArtigas je mým 
společníkem a inženýr Serkö mým spolupracovníkem! 
Společně využijeme mého vynálezu! A zde sestavíme 
Rochův bleskomet… Odejdi! Odejdi!“ 

Thomas Roch je úplně rozzuřen. Začne hlasitě křičet, 
mává rukama, vytahuje z kapes svazky dolarových 
bankovek, pak i zlaté peníze anglické, francouzské i 
americké. Proklouzávají mu mezi prsty a padají na zem… 
Odkud jsou všechny ty peníze, ne-li od Ker Karraje – 
odměna za vyzrazené a prodané tajemství? 
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Hlučná a trapná scéna přivolala skupinu lidí, kteří nás 
zpovzdáli pozorovali. Obklopili vynálezce, vzali ho za 
ruce a odvedli ho. Ostatně jakmile mne neviděl, uklidnil se 
duševně i tělesně a nechal se odvést. 

 
27. července – Po dvou dnech jsem časně zrána sestoupil 

k jezeru a zašel jsem až dozadu k malému kamennému 
molu. 

Ponorka není ve svém obvyklém přístavu podél skal a 
nevidím ji také nikde jinde na jezeře. Avšak Ker Karraje a 
inženýr Serkö neodjeli, jak jsem si myslil, protože jsem je 
včera večer zahlédl. 

Ale dnes soudím, že vstoupili na ponorku i s kapitánem 
Spadem a s jeho posádkou a nalodili se na goelettu v 
zátoce ostrůvku. Nyní Ebba už asi pluje na širém moři. 

Odjeli na nějakou pirátskou výpravu? Bylo by to možné. 
Ale stejně je možné, že Ker Karraje se zase proměnil na 
palubě své zábavní jachty v hraběte ďArtigase, který si 
zajede do některého přístavu na pobřeží a koupí si tam 
potřebné chemikálie pro Rochův bleskomet. 

Ach, kdybych se byl mohl ukrýt někde v podmořském 
člunu, vklouznout na Ebbu a zůstat tam, až bychom dojeli 
do nějakého přístavu!… Pak by se mi snad podařilo 
uprchnout a zbavit svět té pirátské bandy! 

Jsem přímo posedlý touto myšlenkou… utéci, jen utéci, 
ať už se děje, co chce! Ale ven se mohu dostat jen 
podmořským tunelem! Není to šílenství myslit na něco 
podobného? Ano, je to šílené… Je snad nějaká jiná cesta z 
Back Cupu? 

Zatímco jsem takto uvažoval, voda v jezeře se rozvlnila 
a asi dvacet kroků od mola se vynořila ponorka. Skoro 
okamžitě se zvedl přiklop a mechanik Gibson s ostatními 
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vystoupili na plošinu. Přiběhli ostatní muži, zachytli 
kotevní lano, upevnili je a ponorka znovu leží ve svém 
přístavu. 

Tentokrát se tedy Ebba vydala na cestu bez svého 
vlečného člunu; ten vyplul, jen aby dopravil Ker Karraje a 
jeho společníky na loď a vytáhl ji ze zátoky na ostrůvku. 

To potvrzuje mou myšlenku: odjeli jen do nějakého 
amerického přístavu, kde chce hrabě ďArtigas nakoupit 
nějaké chemikálie a snad i v některé továrně objednat 
součástky na stroje. V určený den ponorka znovu propluje 
tunelem, dostihne na moři goelettu a Ker Karraje se vrátí 
na Back Cup. 

Rozhodně ti bídníci už provádějí své záměry a jde to 
rychleji, než jsem si představoval. 

 
3. srpna – Dnes se na jezeře v jeskyni stalo něco 

zvláštního a snad i velmi výjimečného. 
Asi ke třetí hodině odpoledne se voda v jezeře silně 

rozbouřila. Trvalo to asi minutu, pak dvě tři minuty byl 
klid, a znovu se zvedly vysoké vlny uprostřed hladiny. 

Asi patnáct pirátů přiběhlo ke břehu, jak je sem přilákal 
ten nevysvětlitelný zjev. Vypadali udiveně i zděšeně, jak 
se mi zdálo. 

Rozbouřené vlny naprosto nemohla způsobit naše 
ponorka – vždyť je pevně zakotvena u svého mola. 
Předpokládat, že by nějaká jiná ponorná loď náhodou 
pronikla tunelem dovnitř, to by bylo myslím 
nepravděpodobné. 

Na druhém břehu začali muži pokřikovat a dorozumívat 
se tím svým prapodivným nářečím s těmi, kteří vyběhli 
později. Sotva si řekli pár vět, druzí odběhli do Úlu. 
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Poznali snad nějakého mořského netvora, který pronikl 
do jezera? A ostatní piráti běželi pro zbraně, aby jej 
ulovili? 

Uhodl jsem správně. Za chvilku se vracejí na břeh a 
přinášejí ručnice na třaskavé střely a harpuny s dlouhými 
násadci. 

Je to opravdu velryba – vlastně druh vorvaně, kteří se 
často vyskytují ve vodách u Bermud. Vorvaň proplul 
tunelem a teď se zmítá v hloubi jezera. 

Ale jestliže byl přinucen hledat útočiště uvnitř Back 
Cupu, mám z toho usuzovat, že jej pronásledovali 
velrybáři? 

Uplynulo několik minut, než se savec vynořil na hladinu. 
Vidím už jeho obrovské lesklé a nazelenalé tělo; zmítá 
sebou, jako kdyby zápasil s nějakým strašným nepřítelem. 
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Když se vynoří, dva vysoké sloupce vody tryskají z jeho 
nozder. 

Jestliže vorvaň pronikl dovnitř tunelem na útěku před 
nebezpečím, říkám si, patrně je venku blízko Back Cupu 
velrybářská loď… možná jen několik set metrů od 
pobřeží… Čluny z lodi snad pronásledují velrybu až k 
západní zátoce u paty skal… a já se s nimi nemohu 
dorozumět! 

Kdyby tomu tak bylo, nemohl bych k nim nějak 
proniknout trhlinami ve skálách Back Cupu? 

Ale už jsem zjistil, proč vorvaň utekl dovnitř. 
Nepronásledují ho velrybáři, nýbrž hejno žraloků. 
Rozeznávám je už ve vodě; je to ten druh, který ohrožuje 
bermudská pobřeží, poznávám je teď docela dobře. Je jich 
pět nebo šest, obracejí se z boku na bok a rozvírají 
ohromné čelisti ozbrojené několika řadami špičatých zubů 
jako hřebelec plný ostrých bodlin. Vrhají se na velrybu, 
která se může bránit jen údery svého ocasu. Žraloci ji už 
asi hodně poranili, protože voda kolem ní se barví do 
růžova. Vorvaň se potápí, vynořuje, uskakuje a obrací, ale 
nemůže uniknout dravým žraločím zubům. 

A přece ti žraví loupežníci nezvítězí v tomto boji. Kořist 
jim unikne, protože jsou zde lidé se svými daleko 
mocnějšími zbraněmi. Na břehu už je připraveno asi tucet 
mužů, Ker Karrajových společníků; nestojí za víc než ti 
žraloci, vždyť piráti a mořští dravci, to je totéž! Zdolají 
velrybu a pro muže na Back Cupu to bude dobrý úlovek. 

V tom okamžiku se vorvaň přibližuje k molu, kde na 
něho číhá Malajec hraběte ďArtigase a několik dalších 
silných pirátů. Malajec rozhoupává v ruce harpunu s 
připevněným dlouhým lanem a obratně a prudce ji vrhá. 
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Vorvaň je smrtelně raněn pod levou ploutví, obrací se a 
ponořuje a žraloci se ženou za ním. Lano harpuny se 
rozvinuje na padesát šedesát metrů; teď už mohou vorvaně 
jen přivléci z hlubin na hladinu, aby zde vydechl naposled. 

Malajec a jeho pomocníci navinují lano a nijak 
nespěchají; snad nechtějí vytrhnout harpunu z vorvaňova 
těla. Zanedlouho se vorvaň objevuje u břehu blízko místa, 
kde se otvírá podmořský tunel. 

Smrtelně zasažený ohromný savec se zuřivě brání, 
křečovitě zmítá a chrlí sloupy páry i vody zbarvené krví; 
najednou mocnou ranou mrští jednoho neodbytného 
žraloka na pobřežní skály. 

Úderem se uvolnila harpuna z boku zvířete a vorvaň se 
ještě jednou ponořuje. Znovu vyplouvá na hladinu, a to 
naposledy. Ocasem ještě bije tak silně do vody, že hladina 
jezera se rozbouří a částečně odhalí otvor do tunelu. 

Žraloci se vrhají na svou kořist, ale rány z ručnice 
některé zabíjejí a jiné odhánějí. 

Nalezlo hejno žraloků otvor tunelu, proplulo Back 
Cupem a dostalo se na širé moře? Patrně ano. Ale z 
opatrnosti bude lepší nekoupat se teď několik dnů v jezeře. 
Vorvaň je už mrtev. Několik pirátů vskočilo do člunu a 
přivleklo ho k molu. Tam ho začíná Malajec čtvrtit, a je 
vidět, že to nedělá poprvé. 

Nakonec jsem poznal přesně místo, kde ústí podmořský 
tunel – na západním břehu a je pouze asi tři metry pod 
vodou. Ale k čemu mi může posloužit, že jsem to zjistil? 

 
7. srpna – Dnes je hrabě ďArtigas, inženýr Serkö a 

kapitán Spade dvanáctý den na moři. Nic neukazuje, že by 
se goeletta měla brzy vrátit. Přece jen jsem si všiml, že 
ponorka je plně připravena jako loď udržovaná pod parou 
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a že mechanik Gibson udržuje v elektrických článcích 
napětí. Ebba sice zajíždí beze strachu do přístavů 
Spojených států za bílého dne, ale do zátoky při Back 
Cupu projede jistě raději za tmy. 

Proto soudím, že Ker Karraje a jeho společníci přijedou 
dnes v noci. 

 
10. srpna – Jak jsem to předvídal, včera večer k osmé 

hodině se ponorka ponořila, projela tunelem, přivlekla asi 
Ebbu do zátoky a vrátila se s vůdci i s posádkou. 

Když jsem dnes ráno vyšel ven, spatřil jsem Thomase 
Rocha a inženýra Serköa, kteří sestupovali k jezeru a 
rozmlouvali. Myslím, že vím, o čem asi mluvili. Zastavil 
jsem se asi dvacet kroků od nich a pozoroval jsem svého 
bývalého ošetřovance. 

Thomasu Rochovi září oči, čelo má jasné a výraz jeho 
obličeje je jako vyměněný, když inženýr Serkö odpovídá 
na jeho otázky. Ale je netrpělivý, sotva vydrží na místě a 
spěchá k molu, kde stojí ponorka. 

Inženýr Serkö jde za ním a oba se zastavují u břehu. 
Námořníci vykládají z ponorky zboží a právě vynesli na 
skály deset beden střední velikosti. Víka beden jsou 
označena zvláštními červenými značkami a Thomas Roch 
si je bedlivě prohlíží. 

Každá bedna může mít asi hektolitr obsahu. Inženýr 
Serkö dává rozkaz a námořníci hned dopravují všech deset 
beden člunem na protější břeh. 

Domnívám se, že v bednách jsou potřebné chemikálie na 
výbušniny a snad i součástky rozněcovače… Potřebné 
stroje nebo součástky asi objednali v některé továrně na 
pevnině; až budou hotovy, goeletta pro ně zajede a přiveze 
je na Back Cup. 
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Tentokrát se Ebba nevrátila s nakradeným zbožím a 
nepodnikla žádné nové pirátství. Ale jak strašnou 
obrannou i útočnou sílu bude ovládat Ker Karraje! 
Můžeme-li věřit Thomasu Rochovi, jeho bleskomet by prý 
mohl zničit jednou ranou celý svět! A kdo ví, zdali to 
vynálezce jednoho dne nezkusí? 

 
 
 

XII 
 

RADY INŽENÝRA SERKÖA 
 
Thomas Roch se pustil do práce a uzavíral se na dlouhé 

hodiny v kůlně na levém břehu jezera, kde mu zřídili 
jakousi laboratoř. Nikdo jiný tam nesmí vstoupit. Chce 
tedy připravovat všechno sám a nemá v úmyslu prozradit 
chemický vzorec sloučenin? Tak tomu asi je. Soudím, že 
se s Rochovým bleskometem pracuje docela jednoduše. 
Střela nepotřebuje ani děla, ani hmoždíř, ba ani odpalovací 
trubici jako dělo Zalinského. Protože má v sobě 
odpalovací zařízení, nese si pohybovou sílu s sebou, takže 
každá loď, která by se octla v určeném nebezpečném 
okruhu, by byla zničena strašným výbuchem šířícím se 
vzduchem. Co se zmůže proti Ker Karrajovi, bude-li 
ovládat přístroj takové zkázy? 

 
Od 10. do 17. srpna – Thomas Roch pracoval celý týden 

bez přerušení. Každý den ráno odchází do své laboratoře a 
vrací se až pozdě večer. Už se ani nesnažím k němu 
přistoupit nebo na něho promluvit. Jako dříve i nyní je 
úplně lhostejný ke všemu, co se netýká přímo jeho práce; 
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ale vypadá docela normálně, jako člověk, který se plně 
ovládá. A. proč by neměl být duševně zdráv? Dočkal se 
zadostiučinění, jeho genialita byla uznána. Kolik let nosil 
v hlavě své plány, a teď je bude moci uskutečnit. 

 
V noci ze 14. na 15. srpna – V jednu hodinu v noci mne 

probudily výbuchy zvenčí, takže jsem vyskočil z lůžka. 
Je to snad útok na Back Cup? ptal jsem se sám sebe. 

Nevzbudila snad goeletta hraběte ďArtigase svými 
plavbami nějaké podezření a nepronásledují ji u vjezdu do 
zátoky? Chtějí zničit ostrůvek ostřelováním z děl? 
Dopadne spravedlnost zločince dříve, než Thomas Roch 
dokončí výrobu svých výbušnin a než piráti dovezou stroje 
na Back Cup? 

Velmi prudké výbuchy se ozývaly několikráte v 
pravidelných přestávkách. Náhle mi něco napadlo: jeli 
goeletta zničena, neexistuje už spojení s pevninou a 
zásobování ostrůvku je znemožněno. 

Je pravda, ponorkou se hrabě ďArtigas dostane kamkoli 
na americkém pobřeží. Peněz má také dost a dost a může 
si dát vystavět novou zábavní jachtu. 

Co na tom? Kéž by Back Cup byl zničen, dříve než Ker 
Karraje bude mít Rochův bleskomet! 

Ráno, hned jak se rozednilo, jsem spěchal ven… 
Na břehu před Úlem nevidím nic nového. Námořníci si 

hledí své práce jako obvykle a ponorka je na svém místě. 
Zahlédnu Thomase Rocha, jak kráčí do své laboratoře. Ker 
Karraje a inženýr Serkö scházejí klidně ke břehu jezera. V 
noci tedy nikdo nenapadl ostrůvek… A přece nějaké 
blízké výstřely mě probudily ze spánku. 
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V té chvíli se Ker Karraje vrací nahoru k svému paláci a 
inženýr Serkö jako obyčejně s usměvavou a posměšnou 
tváří jde ke mně. 

„Nuže, jak se daří, pane Simone Harte? Zvykl jste si už 
konečně na náš život v této klidné končině? Oceňujete 
podle zásluhy všechny výhody, které nám poskytuje naše 
kouzelná jeskyně? Vzdal jste se už svého úmyslu, že se 
jednoho dne zas dostanete na svobodu, uprchnete z této 
čarovné krystalové říše a opustíte,“ dodal a zazpíval verš 
staré francouzské romance: 

„… ta místa rozkošná, kde má duše zmámená milovala 
Silvii!“ 

Proč bych se zlobil na toho posměváčka? Klidně jsem 
mu odpověděl: 

„Nikoli, pane inženýre, nevzdal jsem se a stále doufám, 
že mi jednoho dne vrátíte svobodu!“ 

„Jakže, pane Harte, my že bychom se rozloučili s 
člověkem, kterého si všichni tolik vážíme – a nadto já 
svého kolegy, který se možná z nesouvislých řečí 
Thomase Rocha dozvěděl část jeho tajemství? To 
nemyslíte vážně!“ 

Proto mě tedy drží ve vězení na Back Cupu! Domnívají 
se, že alespoň zčásti znám vynález Thomase Rocha! 
Doufají, že když nepromluví on, přinutí mluvit mne! Jen 
proto mě unesli i s vynálezcem, a jen proto mne dosud 
nehodili s kamenem na krku do jezera. Je dobře, že to vím. 

A na poslední Serköova slova odpovídám: 
„Myslím to opravdu velmi vážně!“ 
„Poslyšte,“ řekl mi, „kdybych měl tu čest nazývat se 

Simonem Hartem, uvažoval bych asi tak: Protože je zde 
jednak osobnost Ker Karrajova i jeho důvody, proč si 
vybral tak tajemný ostrov, tuto jeskyni, protože tato 
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jeskyně nemůže a nesmí být nikdy objevena, nejen v 
zájmu hraběte ďArtigase, nýbrž i v zájmu jeho 
společníků…“ 

„Jeho spoluviníků, dovolíte-li!“ 
„Nu dobře, tedy jeho spoluviníků… na druhé straně 

protože vy znáte pravé jméno hraběte ďArtigase i to, v 
jaké pokladnici ukrývá své poklady…“ 

„Poklady uloupené a poskvrněné krví, pane Serkö!“ 
„Dobře, i to… ale musíte chápat, že otázka vaší svobody 

nebude nikdy rozřešena tak, jak si to přejete!“ 
Zbytečně bych s ním o tom dál mluvil. Zavádím 

rozhovor jiným směrem. 
„Mohl bych se dovědět,“ ptám se, „jak jste vypátrali, že 

ošetřovatel Gaydon je vlastně inženýr Simon Hart?“ 
„Nevidím důvodu, proč bych vám to tajil, drahý kolego! 

Pouhou náhodou. Měli jsme jakési obchodní styky s 
továrnou, ve které jste pracoval a z níž jste tak nenadále 
zmizel. Také jsem navštívil Healthful House o několik 
měsíců dříve než hrabě ďArtigas, potkal jsem vás tam a 
poznal jsem vás.“ 

„Vy…“ 
„Ano, já, a od té chvíle jsem si slíbil, že si vás vyvolím 

za svého společníka na palubě Ebby!“ 
Vůbec si nevzpomínám, že bych byl kdy zahlédl toho 

proklatého Serköa v Healthful Housu, ale patrně nelhal. 
Jenom doufám, myslil jsem si v duchu, že ho ten nápad 

dřív nebo později přijde draho! 
A rázem jsem mu řekl: 
„Nemýlím-li se, podařilo se vám přimět Thomase Rocha, 

aby vám svěřil tajemství svého bleskometu?“ 
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„Ano, pane Harte, a to za milióny! Ty milióny, to nám 
nedělá žádné potíže… Můžeme je pouze vzít a dát mu je 
do rukou. Také jsme mu jimi nacpali plné kapsy!“ 

„A k čemu mu budou ty milióny, když si je nemůže 
odnést a užít jich na svobodě?“ 

„Vidíte, to ho nijak nezneklidňuje, pane Harte! 
Budoucnost toho geniálního muže vůbec nezajímá. Žije 
jen přítomností. Zatímco v Americe vyrábějí stroje podle 
jeho plánu, dělá zde své chemické pokusy a je hojně 
zásoben vším, co potřebuje. Je to ohromný vynález, ten 
jeho samovýbušný přístroj, ten bleskomet! Sám sebe 
odpaluje, sám udržuje svou rychlost a dokonce ji i zvyšuje 
až k cíli, díky náplni jistého prachu se stoupající spalovací 
rychlostí… Je to vynález, který úplně změní všechny 
války!“ 

„Obranné, pane Serkö?“ 
„I útočné, pane Harte!“ 
„Přirozeně!“ 
„A tak to, co se nikdo nemohl od Thomase Rocha 

dovědět, my jsme zvěděli bez velkých potíží.“ 
„Když jste mu zaplatili…“ 
„Ohromnou cenu. A také jsme v něm vzbudili jeden cit.“ 
„Jaký cit?“ 
„Pomstu!“ 
„Pomstu? A proti komu?“ 
„Proti těm lidem, kteří jsou jeho nepřátelé, kteří ho 

podceňovali, odmítali, štvali a přinutili k tomu, že se musil 
dožebrávat od jedné země ke druhé o cenu za svůj 
vynález, a ten se ani nedá penězi zaplatit! Teď mu v srdci 
nezbylo ani stopy po nějakém vlastenectví! Má v hlavě 
jedinou myšlenku, jedinou zuřivou vášeň! Pomstít se 
lidem, kteří ho neuznávají, pomstít se celému lidstvu! 



 138 

Opravdu, pane Harte, vaše evropské a americké vlády ani 
nelze nijak omluvit, že odmítly zaplatit plnou cenu za 
Rochův bleskomet!“ 

A inženýr Serkö mi s nadšením popisoval různé výtečné 
vlastnosti nové výbušniny; daleko prý předčí i výbušninu, 
která se získává z nitrometanu tím, že se v něm jeden ze tří 
atomů vodíku nahradí atomem sodíku. O této výbušnině se 
v té době hodně mluvilo. 

„A jakou má ničivou sílu!“ pokračoval. „Podobnou jako 
náboje Zalinského, jenže stokrát účinnější; nepotřebuje 
žádné odpalovací zařízení. Mohli bychom říci, že letí 
prostorem na vlastních křídlech!“ 

Poslouchám a čekám, že se dovím alespoň část 
tajemství; ale inženýr Serkö řekne jen to, co chce. 

„Thomas Roch vám tedy prozradil složení té 
výbušniny?“ ptám se. 

„Ano, pane Harte, nemějte nám to za zlé! Brzy jí 
budeme mít velkou zásobu a uložíme ji na bezpečném 
místě.“ 

„A nebude to nebezpečné… nesmírně nebezpečné – a to 
v kterémkoli okamžiku – nahromadit takové množství 
výbušniny? Stane se nějaká nehoda a výbuch může zničit 
celý ostrůvek.“ 

Zase bych byl vyslovil, a to už podruhé, jméno Back 
Cup. Znát Ker Karrajovo pravé jméno a zároveň přesnou 
polohu jeho skrýše, to by mohlo být na Simona Harta 
příliš mnoho. Věděl by víc, než je třeba. 

Naštěstí inženýr Serkö si nevšiml, že jsem se zamlčel, a 
pokračoval: 

„Nemusíme se ničeho obávat. Výbušnina Thomase 
Rocha se přivede k výbuchu jen zvláštním rozněcovačem. 
Jinak ani náraz, ani oheň na ni nepůsobí.“ 
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„Thomas Roch vám prodal také tajemství svého 
rozněcovače?“ 

„Zajisté, pane Harte,“ odpověděl mi inženýr Serkö, ale v 
jeho slovech jsem již postřehl jisté váhání. „Ale opakuji 
vám, nehrozí nám žádné nebezpečí, a proto můžete klidně 
spát. Hrom a blesky, nemáme nejmenší chuti vylétnout do 
povětří s celou jeskyní a se všemi svými poklady! Ještě 
aby nám šly obchody dobře nějakých pár roků, pak si 
rozdělíme zisk, pro každého zbude dost a dost – takové 
počestné jměníčko, kterého si bude moci každý užít, jak 
mu bude libo… po rozpuštění společnosti Ker Karraje a 
spol. Dodávám, že se nemusíme bát ani výbuchu, ani 
prozrazení… to byste mohl udělat jen vy, drahý pane 
Harte! Zároveň bych vám chtěl dobře poradit: měl byste se 
už jednou rozhodnout a jako praktický člověk pěkně 
počkat, až bude společnost rozpuštěna. Pak už se uvidí, co 
bude třeba podniknout v zájmu naší bezpečnosti a co bude 
s vámi!“ 

Jeho slova nejsou nijak uklidňující. Ale je pravda – 
uvidíme, co bude dál. Po této rozmluvě jsem si uvědomil 
jednu věc: Thomas Roch prodal firmě Ker Karraje a spol. 
svou výbušninu, ale tajemství svého rozněcovače si nechal 
pro sebe. A bez toho výbušnina má asi takovou cenu jako 
trochu prachu na silnici. 

Než jsem skončil rozmluvu s inženýrem Serköem, chtěl 
jsem se ho ještě na něco zeptat, což bylo konečně docela 
přirozené. 

„Pane Serkö, vy tedy už znáte složení výbušniny 
Rochova bleskometu, nu dobrá. Ale má opravdu takovou 
ničivou sílu, jak to vynálezce tvrdí? Byla vůbec někdy 
vyzkoušena? Nekoupili jste snad sloučeninu, která nestojí 
ani za špetku tabáku?“ 
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„Patrně o tom víte víc, než dáváte najevo – třebaže to 
nechcete přiznat, pane Harte! Nicméně vám děkuji za váš 
vřelý zájem o naši záležitost. Ale můžete být docela 
klidný. Dnes v noci jsme provedli řadu rozhodujících 
pokusů; pouhých několik gramů této sloučeniny proměnilo 
ohromné části skal v pouhý prášek, který se nedá ani 
nahmatat!“ 

Jeho slova mi vysvětlila noční výbuchy, které jsem 
slyšel. 

„A tak, drahý kolego,“ pokračoval inženýr Serkö, „mohu 
vás ujistit, že jsme se nijak nezklamali. Účinek této 
výbušniny převyšuje všechno, co si jen člověk může 
představit. Několik tun by stačilo zničit celou naši 
zeměkouli a rozdrtit ji ve vesmíru na kusy, jako se to stalo 
s onou planetou, která vybuchla mezi Marsem a Jupiterem. 
Věřte, že může zničit každou loď na takovou vzdálenost, 
kam nezasáhnou ani dnešní dalekonosné střely, a to v 
okruhu dobrých dvou kilometrů! Slabou stránkou 
vynálezu je pouze nesnadné zaměřování na cíl, což bude 
vyžadovat ještě nějakou chvíli, než se to zdokonalí.“ 

Inženýr Serkö se zamlčel – víc už říci nechtěl, jen dodal: 
„Končím tím, čím jsem začal, pane Harte! Vzdejte se 

osudu! Smiřte se se svým novým životem bez dalších 
výhrad! Užívejte poklidných radostí života v podzemí. 
Zachováte si své zdraví, máte-li je dobré, a zlepšíte si je, 
jste-li nějak churav. To se přece stalo vašemu krajanovi, 
podívejte se, jak se mu dobře daří! A proto, smiřte se s 
osudem! To je nejmoudřejší, co můžete udělat!“ 

S těmito slovy mě dárce dobrých rad opustil a přátelsky 
mi pokynul jako člověk, jehož dobré úmysly musí být 
oceněny. Ale co ironie a výsměchu bylo v jeho řeči, v 
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pohledech i v chování! Bude mi někdy dopřáno, abych se 
mu mohl pomstít? 

Z rozhovoru jsem si zapamatoval dvě věci: za prvé, že 
zaměřování na cíl je značně složité. Za druhé vzdálenost 
dvou kilometrů, v kterých působí strašné účinky Rochova 
bleskometu, se nedá jen tak lehce změnit. Z toho vyplývá, 
že lodě, které by se zdržovaly před touto zónou nebo za ní, 
by byly v bezpečí. Kdybych to tak mohl oznámit lidem, 
kteří se o to zajímají! 

 
20. srpna – Celé dva dny se neudálo nic, co bych mohl 

zaznamenat. Na svých denních procházkách jsem chodíval 
až k nejzazším koutům jeskyně na Back Cupu. Večer, 
když elektrické lampy osvětlovaly celou dlouhou řadu 
krápníkových sloupů a pilířů, maně se mne zmocňoval až 
jakýsi nábožný pocit údivu nad zázračným výtvorem 
přírody v této jeskyni, jež se stala mým vězením. Ještě se 
nevzdávám naděje, že jednou naleznu nějakou trhlinu ve 
skálách, kterou piráti dosud neobjevili, a tou bych pak 
mohl utéci. A co potom? Když bych byl venku, musil 
bych čekat, až se objeví loď na obzoru… Ale v Úlu by 
brzy zpozorovali, že jsem uprchl, a zase by mě chytili. Ale 
teď mne něco napadá… člun… člun z Ebby, která je 
zakotvena v malé zátoce! Kdybych se ho zmocnil a 
proplul mezi útesy ven na moře a zamířil k Svatému Jiří 
nebo k Hamiltonu! 

Večer, asi kolem deváté hodiny, jsem si šel pohodlně 
lehnout na měkký pískový koberec u paty jednoho 
krápníku, nějakých sto metrů východně od jezera. Po 
chvíli jsem zaslechl nejdříve kroky a pak hlasy někde 
nablízku. Skrčil jsem se, jak jsem mohl nejlíp, za skalnatý 
spodek pilíře a poslouchal jsem. 
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Poznal jsem je po hlase – Ker Karraje a inženýra Serköa. 
Zastavili se a hovořili anglicky, jak obyčejně mluvívají na 
Back Cupu, proto jsem jim rozuměl. 

Mluvili o Thomasu Rochovi a jeho bleskometu. 
„Za týden,“ říká Ker Karraje, „počítám, že se vydám s 

Ebbou na moře a přivezu ty součástky z továrny ve 
Virgínii.“ 

„Až je zde budeme mít,“ odpovídá Serkö, „sestavím je a 
zřídím i odpalovače. Ale nejdříve budeme musit udělat 
jednu věc, kterou velmi potřebujeme…“ 

„A co to má být?“ 
„Musíme prorazit otvor z jeskyně ven.“ 
„Prorazit skály jeskyně?“ 
„Jen úzkou chodbu, co by prošel jeden muž, jen takový 

průchod, který by se dal lehce zasypat, kdyby bylo třeba; a 
ústil by někde zcela nenápadně mezi skálami.“ 

„A k čemu, Serkö?“ 
„Často jsem už uvažoval o tom, jak by bylo výhodné, 

kdybychom měli ještě jiný východ z jeskyně než jen tunel 
pod mořem. Nikdo neví, co se může v budoucnosti stát!“ 

„Ale stěny jeskyně jsou velmi silné a skála příliš tvrdá!“ 
namítl Ker Karraje. 

„S několika zrnky Rochovy výbušniny rozdrtím skály na 
prášek, že se jen odfoukne,“ tvrdí Serkö. 

Jejich rozhovor mě nadmíru zajímal. Chtějí mít jiný 
východ z jeskyně, ne jen podmořský tunel – východ 
z vnitřku Back Cupu ven na pobřeží! Kdo ví, nenaskytne-
li se mi nějaká příležitost k útěku? 

Zatímco mi to problesklo hlavou, Ker Karraje řekl: 
„Souhlasím, Serkö, hlavně proto, kdyby bylo jednou 

třeba hájit Back Cup, aby se k němu nemohla přiblížit 
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žádná loď. Je pravda, nejprve by naši skrýši musili objevit, 
ať už náhodou, nebo zradou…“ 

„Nemusíme se bát ani náhody, ani zrady!“ 
„Od našich spolupracovníků jistě ne, Serkö, ale což ten 

inženýr Simon Hart?“ 
„Ten?“ zvolá inženýr Serkö. „Nejdříve by musil 

uprchnout… a z Back Cupu nikdo neuteče! Přiznávám, ten 
chlapík mě zajímá! Konečně je to kolega a mám ho stále v 
podezření, že ví o vynálezu Thomase Rocha daleko víc, 
než přiznává. Zpracuji ho, budu se s ním bavit o fyzice, o 
mechanice, o balistice a nakonec si porozumíme jako dva 
dobří kamarádi!“ 

„Na tom nezáleží,“ řekl ten šlechetný a útlocitný hrabě 
ďArtigas. „Až budeme znát celé tajemství, bude lip, když 
se ho zbavíme…“ 

„Na to je dost času, Ker Karraji.“ 
Jen abyste měli dost času, darebáci! Myslím si a snažím 

se ovládat srdce, které se mi prudce rozbušilo. 
Ale co mohu čekat tak sám a bez vší pomoci? 
Piráti změnili předmět rozhovoru a Ker Karraje řekl: 
„Když teď známe složení výbušniny, Serkö, musíme se 

stůj co stůj dovědět od Thomase Rocha všechno o jeho 
rozněcovači!“ 

„Ano, to musíme,“ odpověděl inženýr Serkö, „a 
rozhodně na něho dohlédnu, aby nám to už jednou řekl. 
Naneštěstí Thomas Roch nechce o rozněcovači vůbec 
mluvit. Ostatně nám už vyrobil těch několik kapek, které 
jsme vyzkoušeli, a udělá nám další na proražení skály.“ 

„Ale pro naše výpravy na moře,“ naléhal Ker Karraje. 
„Jen strpení… nakonec budeme mít v rukou všechnu 

ničivou sílu jeho bleskometu.“ 
„Je to jisté, Serkö?“ 
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„Tak jisté, že bych dal za to hlavu, Ker Karraji!“ 
Těmito slovy zakončili svou rozmluvu. A měl jsem štěstí 

– oba muži odešli a mne nezpozorovali. Inženýr Serkö sice 
trochu hájil svého kolegu, ale zato hrabě ďArtigas nemá se 
mnou právě pěkné úmysly. Při sebemenším podezření mě 
dá hodit do jezera s kamenem na krku, a kdybych chtěl 
proplout podmořským tunelem – tam už by mě vynesl 
příliv jen jako chladnou mrtvolu. 

 
21. srpna – Druhý den ráno šel inženýr Serkö 

prozkoumávat, na kterém místě by se měl prorazit průchod 
z jeskyně, a to tak, aby nikdo venku netušil, že tam něco 
takového existuje. Po bedlivé prohlídce rozhodli, že se 
otvor prorazí ve skálách na severu asi deset metrů před 
prvními komorami v Olu. 

Čekám s netrpělivostí, až bude chodba hotova. Kdo ví, 
zdali se mi nepodaří tou chodbou utéci? Kdybych uměl 
plavat, třeba bych zkusil proplout podmořským tunelem, 
když znám přesně místo, kde ústí do jezera. Při honbě na 
vorvaně jsem přece na okamžik jasně zahlédl horní část 
tunelu, když vorvaň mocnou ranou ocasu rozbouřil vodu 
na jezeře. Možná že při nejnižším odlivu voda opadne, 
takže otvor bude částečně volný… Musím to zjistit. Třeba 
při úplňku nebo při novoluní, kdy je odliv nejsilnější, a 
pak by bylo možné… 

K čemu by mi to bylo, i kdybych to zjistil? Ale nesmím 
nic zanedbat. 

 
29. srpna – Dnes ráno jsem byl při tom, když ponorka 

odjížděla. Patrně odplula na cestu do některého 
amerického přístavu, odkud přivezou už hotové součástky 
stroje. 
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Hrabě ďArtigas chvíli rozmlouval s inženýrem Serköem; 
patrně ho nebude doprovázet a možná že mu hrabě 
ďArtigas dal nějaké rozkazy. Mohly by se týkat i mne. 
Potom ďArtigas vstoupil na plošinu a spolu s kapitánem 
Spadem a s posádkou Ebby sestoupili dovnitř. Jakmile se 
poklop uzavřel, člun se ponořil a jen lehce rozvířil vody 
jezera. 

Hodiny míjejí, už je večer a člun se nevrátil. Soudím, že 
patrně povleče goelettu a možná že i zničí nějaké lodi, 
které potkají na moři. 

Je pravděpodobné, že Ebba bude na cestách jen krátce; 
stačí jí týden na cestu tam i zpět. Snad zastihne i pěkné 
počasí, mohu-li to posoudit podle klidného ovzduší, které 
vládne v jeskyni. V této roční době bývá v šířkách, v 
kterých leží Bermudy, vždycky příznivé počasí. Kdybych 
tak v nepřítomnosti Ker Karrajově mohl nalézt nějakou 
štěrbinu mezi skálami svého vězení! 

 
 
 

XIII 
 

ŠTASTNOU CESTU! 
 
Od 29. srpna do 10. září – Už uplynulo třináct dní a 

Ebba se ještě nevrátila. Neplula tedy přímo k americkému 
pobřeží? Či ji zdrželo nějaké pirátství na širém moři za 
Back Cupem? Ale přece jen si myslím, že Ker Karraje 
chtěl přivézt součástky strojů. Třeba je v továrnách ve 
Virgínii ještě neměli hotové? 

Ostatně jak se mi zdá, inženýr Serkö není nijak 
netrpělivý. Chová se ke mně stále stejně, tváří se jako 
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neviňátko, ale nedůvěřuji mu a oprávněně. Dělá, jako 
kdyby se staral o mé zdraví, radí mi, abych se odevzdal 
osudu. Říká mi Ali Baba a ujišťuje mě, že na celém 
zemském povrchu neexistuje kouzelnější místo než tato 
jeskyně jako z Tisíce a jedné noci; prý mě zde živí, šatí, 
mám prý zde byt s otopem i s osvětlením a nemusím za to 
platit ani daně, ani nic jiného – ba ani v Monaku se 
obyvatelé té šťastné země netěší ze života tak dokonale 
bezstarostného. 

Při jeho ironickém povídání někdy cítím, jak mi stoupá 
krev do hlavy. Mám neodolatelnou chuť skočit na krk 
tomu nemilosrdnému posměváčkovi a jedním rázem ho 
zaškrtit. Pak by mé zabili… ale co na tom? Nebylo by 
lepší skončit takhle, než být odsouzen na léta a léta a 
živořit v hnusném prostředí na Back Cupu? 

Dosud vždycky jsem se rozumně přemohl a nakonec 
jsem jen pokrčil rameny. 

V prvních dnech po odjezdu Ebby jsem Thomase Rocha 
sotva zahlédl. Je stále uzavřen ve své laboratoři a věnuje 
se různým pracím. Jestliže zpracuje všechny chemikálie, 
které mu přivezli, pak bude moci vyhodit do vzduchu celý 
Back Cup i s Bermudami! 

Stále pevně doufám, že nikdy neprozradí složení svého 
rozněcovače a že všechna námaha inženýra Serköa přimět 
ho k tomu, aby prodal své poslední tajemství, bude marná. 
Nezklame mě tato má jediná naděje? 

 
13. září – Dnes jsem vlastníma očima viděl ohromnou 

sílu výbušniny a zároveň jsem se přesvědčil o tom, jak se 
používá rozněcovače. 

Ráno muži začali prorážet stěnu jeskyně na předem 
určeném místě, aby zřídili průchod ven na skalnaté 
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pobřeží ostrůvku. Pod inženýrovým vedením zaútočili na 
dolejší část skály, která byla tvrdá jako žula. Nejdříve do 
ní bily špičáky vedené svalnatými pažemi. Kdyby se užilo 
jen špičáků, práce by byla dlouhá a svízelná, vždyť v 
těchto místech skály měly šířku dvacet až pětadvacet 
metrů, ale s Rochovým bleskometem to bude mnohem 
snadnější a kratší. 

To, co jsem viděl, mne naplnilo úžasem. Pod ranou 
špičákem, na kterou se musilo vynaložit tolik síly, se skála 
sotva pohnula, kdežto třaskavinou se rozpadla s 
neuvěřitelnou lehkostí. 

Ano, několik gramů výbušniny stačilo rozdrtit celou 
šířku skály na kousky, ba na úplně jemný prášek, který se 
mohl odfouknout jako pára. Ano, opakuji znovu, výbuch 
pěti až deseti gramů rozdrtil čtvereční metr skály s ostrým 
suchým třeskotem podobným výstřelu z děla střední 
velikosti. Zároveň nastaly prudké vzduchové otřesy. 

Když užili výbušniny poprvé, třebaže jen v tak nepatrné 
dávce, několik námořníků, kteří stáli příliš blízko, bylo 
odhozeno stranou. Dva sice vstali, ale byli vážně zraněni a 
sám inženýr Serkö, také odhozený několik metrů stranou, 
vyšel z toho s těžkými pohmožděninami. 

Výbušniny, která přesahuje svým účinkem všechno, co 
až do dnešního dne bylo vynalezeno, se užívá asi tak: do 
skály se prorazí šikmo otvor asi deset milimetrů široký a 
pět centimetrů dlouhý. Nasype se do něho několik gramů 
výbušniny a nemusí se ani utěsňovat. 
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Potom zasáhl Thomas Roch; v ruce držel malou 
skleněnou zkumavku s modravou olejnatou tekutinou, 
která se patrně okamžitě sráží na vzduchu. Nalil kapku do 
ústí otvoru, a potom beze spěchu ustoupil stranou. 
Tekutina musí působit nějakou chvíli – asi pětatřicet vteřin 
– než sloučenina z rozněcovače vyvolá výbuch. Ničivá síla 
je ohromná, a opakuji to zas a znovu – je takřka 
neomezená. Je rozhodně tisíckrát silnější než jakékoli jiné, 
až do dnešního dne známé třaskaviny. 

Při takovém postupu práce silná a tvrdá skála bude jistě 
za týden proražena. 

 
19. září – Už nějakou dobu jsem pozoroval, že se příliv a 

odliv projevuje v jezeře velmi silně, jak sem proniká 
podmořským tunelem. Vyvolává proudění dvojím směrem 
sem i tam, a to dvakrát za čtyřiadvacet hodin. Kdybych 
hodil nějaký předmět, který by ploval na vodě, do jezera, 
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jistě by jej odliv zanesl podmořským tunelem ven na širé 
moře. Ovšem ústí tunelu by nesmělo být celé pod vodou. 
Ale klesne někdy hladina vody do té míry? Snad jen při 
nejnižším odlivu v době rovnodennosti? Přesvědčím se o 
tom, vždyť jsme právě v tomto období. Pozítří bude 21. 
září a už dnes 19. září jsem zahlédl vrchní část oblouku 
prosvítat vodou. 

Nemohu-li to sám zkusit a proplout tunelem, nemohla by 
se láhev, vhozená do jezera, dostat s proudem skrze tunel 
ven na moře ve chvíli, kdy je odliv nejnižší? A proč by ji 
náhodou – nejprozřetelnější náhodou, to musím uznat – 
nemohla vylovit na širém moři nějaká loď? Vždyť by ji 
dokonce mořský proud mohl zanést až na některou pláž na 
Bermudách! A kdyby v té lahvi byla nějaká zpráva… 

Ten nápad mi vězí v hlavě jako utkvělá myšlenka. Ale 
hned se vynoří námitky, hlavně toto: láhev se může rozbít 
ať v tunelu, anebo venku o skaliska ostrůvku, než se 
dostane na širé moře. Ale kdybych nevzal láhev, nýbrž 
hermeticky uzavřený soudek, takový, na jaký se připevňují 
rybářské sítě? Soudek by se nerozbil jako láhev a bylo by 
více naděje, že se dostane na širé moře… 

 
20. září – Dnes jsem se tajně vkradl do skladiště, kam 

ukládají různé věci z naloupených lodí. Nikdo mě 
nepozoroval. Vybral jsem si soudeček, který se mi dobře 
hodí pro můj pokus. 

Schoval jsem jej pod kabát a vrátil jsem se do Olu a do 
své komory. Pak jsem se bez meškání pustil do práce. 

Mám papír, pero i inkoust, nic mi nechybí, vždyť už tři 
měsíce si denně zapisuji všechno, co se děje. 

Napsal jsem na lístek tyto řádky: 
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„Dne 15. června byl proveden dvojí únos z pavilónu č. 
17 sanatoria Healthful House u New Bernu v Severní 
Karolíně ve Spojených státech amerických. Byl unesen 
francouzský vynálezce Thomas Roch a jeho ošetřovatel 
Gaydon“ který je vlastně francouzský inženýr Simon Hart. 
Oba byli dopraveni na goelettu Ebbu, jejímž majitelem je 
hrabě ďArtigas. Nyní jsou uvězněni v podzemní jeskyni, 
kde si vybudoval skrýš takzvaný hrabě ďArtigas, pravým 
jménem Ker Karraje; je to onen strašný pirát, který se 
svou zločineckou tlupou, skládající se asi z jednoho sta 
mužů, napadal a vykrádal lodě v západním Pacifiku. 
Zmocní-li se Ker Karraje Rochova bleskometu, jehož 
výbušná síla je takřka neomezená, bude moci provádět dál 
své pirátství, a to úplně beztrestně. Proto je nanejvýš 
nutné, aby státy, které o to mají zájem, co nejdříve 
zakročily a zničily jeho skrýši. 

Jeskyně, kam se uchýlil pirát Ker Karraje a jeho tlupa, 
je uvnitř ostrůvku Back Cupu, který je omylem pokládán 
za znovu oživlou sopku. Back Cup leží na nejzápadnějším 
cípu souostroví Bermudského; z východní strany je 
nepřístupný pro četná skaliska, ale z ostatních stran je 
volný. 

Do jeskyně je prozatím možno proniknout zvenčí jedině 
podmořským tunelem, který se otvírá do úzkého chobotu 
několik metrů pod hladinou. Proniknout dovnitř se dá jen 
ponorkou – pokud nebude skalní stěnou v jeskyni 
proražena chodba ven na severozápadní část ostrova. 
Piráti právě nyní tuto chodbu prorážejí. 

Pirát Ker Karraje takovou ponorku má. ]e to ona 
ponorka, kterou si dal jako domnělý hrabě ďArtigas 
postavit v Americe a o níž se svět domnívá, že nešťastně 
zmizela při zkušební jízdě v zálivu Charlestonském. 
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Ponorka obstarává nejen spojení s jeskyní, ale slouží i 
jako vlečný člun goelettě Ebbě a napadá obchodní lodě, 
které plují kolem Bermud. 

Goeletta Ebba tak dobře známá na západním americkém 
pobřeží, má domovský přístav v malé zátoce, velmi dobře 
ukryté mezi četnými skalisky na západní straně ostrůvku. 

Na Back Cupu by se mohlo vylodit mužstvo nejlépe na 
západní straně ostrůvku, kde kdysi bydlili bermudští 
rybáři. Ale předtím by bylo nutno prorazit tam v některých 
místech otvor do jeskyně, a to nejsilnějšími melinitovými 
náložemi. Po vylodění by tento otvor posloužil k tomu, aby 
se mohlo proniknout dovnitř Back Cupu. 

Musí se také počítat s tím, že piráti už třeba budou moci 
používat Rochova bleskometu. Kdyby byl Ker Karraje 
překvapen útokem, jistě by se snažil využit nového 
vynálezu k tomu, aby obhájil svůj ostrůvek Back Cup. 

]e také třeba, aby se vědělo, že ničivá síla bleskometu 
přesahuje všechno, co bylo dosud vynalezeno, i když 
působí jen v okruhu asi dvou kilometrů. Zaměření na cíl se 
dá těžko měnit a trvá to dlouho. Proto loď, která by jednou 
proplula touto nebezpečnou zónou, mohla by se už bez 
nebezpečí přiblížit k ostrůvku. 

Tuto zprávu píši 20. září v osm hodin večer a podepisuji 
svým pravým jménem 

Simon Hart 
 
Tak zní zpráva, kterou jsem právě napsal. Říká všechno, 

co bylo třeba říci o ostrůvku, jehož přesná poloha je 
zakreslena na všech moderních mapách. Vysvětluje také, 
jakým způsobem by Ker Karraje bránil Back Cup, kdyby 
byl napaden, i to, jak je důležité zakročit rychle. Připojil 
jsem ještě plánek jeskyně a její vnitřní rozdělení, polohu 
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jezera, Úlu, místa, kde má Ker Karraje svůj palác, mé 
komůrky i laboratoře Thomase Rocha. Ted by bylo třeba, 
aby zprávu někdo vylovil. Stane se to někdy? 

Listinu jsem zabalil do kusu silného, dobře voskovaného 
plátna a vložil jsem ji do soudku, který má železné obruče 
a je asi patnáct centimetrů dlouhý a osm široký. Je 
dokonale nepropustný, jak jsem se o tom přesvědčil, a 
odolá všem nárazům ať už v tunelu, nebo venku mezi 
skálami. 

Je pravda, měl by přijít do rukou pravému člověku; takto 
snad vydávám soudek v nebezpečí, že ho příliv vyhodí na 
skaliska ostrůvku a že ho tam někde najde posádka Ebby, 
až se goeletta bude vracet do své zátoky! Dostane-li se do 
Ker Karrajových rukou s mým podpisem i s tím, že jsem 
prozradil jeho pravé jméno, pak už si nebudu musit lámat 
hlavu, jakým způsobem bych mohl utéci z Back Cupu – 
pak budu vyřízen… 

Nastala noc. Každý uhodne, s jakou horečnou 
netrpělivostí jsem na ni čekal. Podle předchozího 
pozorování jsem vypočítal, že nejnižší hladina při odlivu 
bývá v osm hodin pětatřicet minut; v té chvíli ústí tunelu 
bude kryto asi tak na padesát centimetrů. Mezi výškou 
oblouku a hladinou vody zůstane dost místa, aby soudek 
mohl proplout. Počítám vlastně s tím, že jej hodím do 
vody nejméně půl hodiny před začátkem odlivu, aby 
proud, jakmile začne směřovat zvnitřku ven, jej mohl 
strhnout s sebou. 

K osmé hodině vycházím ze své komůrky. Na zešeřeném 
břehu není živé duše. Jdu ke skalní stěně, kde vyúsťuje 
tunel. Při světle elektrické lampy, která ještě svítí, pozoruji 
horní oblouk tunelu pod vodou i proud, jak směřuje ven. 
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Sestupuji po skálách až k hladině jezera a házím do vody 
drahocenný soudek se svou zprávou a se svou poslední 
nadějí. 

„Šťastnou cestu! Šťastnou cestu!“ opakuji, jak říkají naši 
francouzští námořníci. 

Soudek nejprve stojí klidně na hladině a pak se vrací ke 
břehu, jak ho sráží zpáteční proud. Musím jej odstrčit vší 
silou, aby se dostal do proudu odlivu. 

Už se tak stalo a ve dvaceti vteřinách mizí v tunelu. 
Ano! Šťastnou cestu, kéž tě chrání dobrý osud právě tak 

jako všechny lidi, které ohrožuje pirát Ker Karraje, a 
nechť nikdo z jeho tlupy neunikne lidské spravedlnosti! 

 
 
 

XIV 
 

SWORD BOJUJE S PONORKOU 
 
Celou noc jsem nespal a v myšlenkách jsem doprovázel 

soudek na jeho pouti. Kolikrát jsem ho v duchu viděl, jak 
se rozbil o skály, uvízl u některého útesu nebo se zastavil 
v nějaké zátočině… Studený pot mě poléval od hlavy až k 
patě. Konečně proplouvá tunelem, vyplave z průlivu a 
proud ho zanáší ven na širé moře. 

Panebože, jestliže ho proud zanese zpět do jezera v Back 
Cupu… a já ho ráno uvidím! 

Vstal jsem, jakmile začalo svítat, a spěchal jsem ke 
břehu. Tam jsem se rozhlížel, ale nic neplavalo na 
klidných vodách jezera. 

V příštích dnech pokračovali v práci, proráželi skálu dál, 
jak jsem to už popsal. Inženýr Serkö dal vyhodit poslední 
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skály ve čtyři hodiny odpoledne 23. září. Průchod je 
hotov. Je to jen úzká chodba, člověk se musí skrčit, aby jí 
prošel, ale stačí. Venku se její ústí ztrácí mezi skalisky a 
dalo by se lehce zasypat, kdyby bylo třeba. 

Nemusím ani zaznamenávat, že od toho dne je chodba 
přísně hlídána. Nikdo nesmí bez povolení projít ani ven, 
ani dovnitř. Chodbou tedy neuteku… 

 
25. září – Dnes ráno se zas objevila na hladině jezera 

ponorka. Hrabě ďArtigas a kapitán Spade s posádkou 
goeletty vystoupili na kamenné molo. Vykládají zboží, 
které Ebba přivezla. Zahlédl jsem různé potraviny, bedny 
konzerv, demižony vína a kořalek a mezi jiným balíky pro 
Thomase Rocha. Zároveň námořníci vynášejí různé 
součástky stroje, který jako kdyby měl tvar disku. 

Thomas Roch dohlíží na vykládání těchto věcí a oči mu 
přímo září. Vezme jednu součástku do rukou a spokojeně 
přikyvuje hlavou. Všímám si, že z radosti už nevyráží 
nesouvislá slova a vůbec nemá v sobě už nic z bývalého 
ošetřovance z Healthful Housu. Skoro se v duchu ptám 
sám sebe: není jeho částečné šílenství, o kterém se věřilo, 
že je nevyléčitelné, teď rázně a nadobro vyléčeno? 

Konečně Thomas Roch nastoupí do člunu, který je určen 
pro převoz na jezeře, a inženýr Serkö ho doprovází do 
jeho laboratoře. Za jednu hodinu je celý náklad z ponorky 
převezen na druhý břeh. 

Ker Karraje vyměnil s inženýrem Serköem jen několik 
slov. Později odpoledne se oba sešli a dlouho rozmlouvali, 
procházejíce se na břehu před Úlem. 

Když skončili, zamířili k nové chodbě a zmizeli v ní, 
doprovázeni kapitánem Spadem. Škoda že nemohu jít za 



 155 

nimi! Jen na okamžik se nadýchat svěžího vzduchu z 
Atlantiku, kterého sem do jeskyně pronikne jen tak málo! 

 
Od 26. září do 10. října – Uplynulo šestnáct dní. Za 

dozoru inženýra Serköa a Thomase Rocha se pracuje na 
sestavení strojů a pak montují vrhače. Jsou to prosté 
podstavce s různě skloněnými kotouči; dají se lehce 
umístit na palubě Ebby i na přídi ponorky, pokud bude nad 
vodou. 

Tak tedy Ker Karraje se přece jen stane pánem moří jen 
se svou goelettou! Žádná válečná loď nebude moci projet 
nebezpečným pásmem a Ebba zůstane mimo dostřel cizích 
děl. Jen kdyby alespoň ve světě vylovili moji zprávu a 
dověděli se o skrýši na Back Cupu! Pak by ji už dovedli 
zničit anebo by mohli odříznout pirátům přísun potravin. 

 
20. října – Dnes ráno mě nesmírně překvapilo, že 

ponorka není na svém obvyklém místě. Vzpomínám si, že 
včera večer obnovili elektrické články, ale myslil jsem, že 
to dělají jen proto, aby měli člun v pořádku. Jestliže odjela 
nyní, kdy je hotova nová chodba, pak vyplula na moře 
jistě na nějakou pirátskou výpravu. Vždyť na Back Cupu 
mají teď všechno, součástky strojů i chemikálie, které 
potřebuje Thomas Roch. 

A přece jsme v době rovnodennosti, kdy moře kolem 
Bermud bývá zneklidňováno velkými bouřemi. I dnes 
venku asi zuří prudká vichřice s deštěm; poznávám to 
podle divokých závanů větru, který vniká do jeskyně 
kráterem a naplňuje ji mlhou i deštěm, a podle rozbouřené 
hladiny jezera, jejíž vlny vystupují až na skalnaté břehy. 
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Ale je jisté, že goeletta opustila svou zátoku na Back 
Cupu? Není i se svou ponorkou, která ji vleče, příliš slabé 
konstrukce, aby mohla vzdorovat tak rozbouřenému moři? 

Na druhé straně jak mám připustit, že by se ponorka, 
která se nemusí bát bouře, může-li se ponořit do klidných 
vod hluboko pod hladinou, vypravila na cestu jen sama 
bez goeletty? 

Nedovedu si vysvětlit, proč člun odjel. A bude asi pryč 
delší dobu, protože se ten den už nevrátil. 

Tentokrát inženýr Serkö zůstal na Back Cupu. Jen Ker 
Karraje, kapitán Spade a posádka Ebby i ponorky opustili 
ostrůvek. 

Život jde dál svým obvyklým nudným způsobem v této 
jako zazděné kolonii. Celé hodiny vysedávám ve své 
komůrce, přemýšlím, doufám a zase propadám zoufalství. 
Má naděje hasne den za dnem a upíná se jen na ten 
soudek, svěřený rozmarnému proudu. V duchu sestavuji 
nové zprávy pro svět, které mne asi nepřežijí… 

Thomas Roch je celý den zaměstnán ve své laboratoři – 
soudím, že připravuje sloučeninu pro svůj rozněcovač. 
Stále jsem pevně přesvědčen, že za nic na světě neprozradí 
a neprodá složení této tekutiny. Ale zároveň vím, že svého 
vynálezu bez váhání užije, bude-li to Ker Karraje 
potřebovat. 

Často na svých procházkách poblíž Úlu potkávám 
inženýra Serköa. Pokaždé je ochoten se mnou se bavit – s 
tou posměšnou ironií jako vždy. 

Hovoříváme o tom i onom, ale málokdy se dotkneme mé 
situace; vyvolalo by to jen posměch z jeho strany. 

 
22. října – Dnes jsem se inženýra Serköa odvážil zeptat, 

vyplula-li Ebba na moře zároveň s ponorkou. 
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„Ano, pane Harte,“ odpověděl mi, „a třebaže venku je 
vražedné, ba pravé psí počasí, nemusíte mít o naši Ebbu 
žádné obavy!“ 

„A bude venku dlouho?“ 
„Čekám ji za dva dny. Je to poslední cesta hraběte 

ďArtigase před zimním obdobím, kdy bouře znemožní 
jakoukoli plavbu v těchto mořích.“ 

„Je to zábavná anebo obchodní cesta?“ 
Inženýr Serkö mi odpovídá s úsměvem: 
„Obchodní cesta, pane Harte, obchodní cesta! Naše 

stroje jsou už hotovy, a jakmile nastane lepší počasí, 
pustíme se do svých výbojů…“ 

„Proti těm nešťastným lodím…“ 
„Snad nešťastným, ale také bohatě naloženým!“ 
„Pirátství, která nezůstanou navždycky bez trestu, jak 

doufám!“ zvolal jsem. 
„Uklidněte se, drahý kolego, uklidněte se! Vždyť snad 

už přece sám víte, že nikdo neobjeví naši skrýši na Back 
Cupu, nikdo nemůže objevit to tajemství! Ostatně s 
přístroji, které se dají tak lehce ovládat, s přístroji, jejichž 
účinek je tak strašlivý, dovedeme snadno zneškodnit 
každou loď, která by se dostala do určité vzdálenosti k 
ostrůvku.“ 

„Ale jen pod podmínkou,“ dodávám, „že Thomas Roch 
vám prodá složení svého rozněcovače, jako vám už prodal 
svůj bleskomet!“ 

„Už prodal, pane Harte, už prodal, a můžete být po této 
stránce docela klidný!“ 

Jeho rázná odpověď mě mohla přesvědčit, že k neštěstí 
už došlo, kdyby zakolísání jeho hlasu mi neprozradilo, že 
inženýru Serköovi nemusím právě věřit. 
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25. října – Strašné dobrodružství, do kterého jsem byl 
zapleten, div že mne nepřipravilo o život! Je to zázrak, že 
mohu pokračovat ve svých záznamech, kterých jsem se 
nedotkl celých osmačtyřicet hodin. S trochou štěstí už 
bych byl na svobodě v některém přístavu na Bermudách, 
buď ve Svatém Jiří, nebo v Hamiltonu… Tajemství Back 
Cupu by bylo prozrazeno… Popis goeletty by byl dodán 
všem národům, takže by se nemohla nikde objevit a 
zásobování ostrůvku by bylo znemožněno… a Ker 
Karrajovi piráti by musili zemřít hlady… Hle, co se událo: 

 
23. října – Asi k osmé hodině večer jsem vyšel ze své 

komůrky ve strašném nervovém stavu. Bylo mi, jako 
kdybych cítil, že se brzo stane něco neobyčejně vážného, 
něco rozhodujícího. Marně jsem hledal trochu klidu ve 
spánku. Nemohl jsem usnout a vyšel jsem ven. 

Venku před Back Cupem musilo být hrozné počasí. Vítr 
vnikal kráterem dovnitř náhlými poryvy a vždy divoce 
rozvířil hladinu jezera, kde se vzdouvaly vlny jako za 
bouře. 

Zamířil jsem podél břehu k Úlu. 
Nikde ani člověka. Bylo dost chladno a vlhko. Všechny 

vosy z Úlu zůstávaly uzavřeny ve svých buňkách. 
Jenom jediný muž hlídal nově proraženou chodbu, 

třebaže z přemíry opatrnosti bylo její ústí ven na pobřeží 
zasypáno. Ze svého místa námořník nemohl vidět na břehy 
jezera. Ostatně, jak jsem pozoroval, svítily jen dvě lampy: 
jedna na pravém a druhá na levém břehu, takže mezi spletí 
krápníkových pilířů byla skoro úplná tma. 

Šel jsem tedy v naprosté temnotě, když tu někdo přejde 
kolem mne. 

Poznal jsem Thomase Rocha. 
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Vynálezce mě nepoznal. Kráčel volným krokem, jako 
obyčejně zahloubán do svých myšlenek, s napjatou 
obrazotvorností a v mysli se stále něčím zaměstnával. 

Nemám teď vhodnou příležitost promluvit s ním a 
upozornit ho na to, co patrně ještě neví? Neví to… 
rozhodně neví, do jakých rukou upadl. Nemůže vědět, že 
hrabě ďArtigas je vlastně pirát Ker Karraje. 

Nemá nejmenší podezření, jakému zločinci vydal 
polovinu svých vynálezů. Musí se dovědět, že nebude mít 
nikdy nic z miliónů, které mu zaplatili. Právě tak jako já 
ani on se nikdy nedostane na svobodu z tohoto vězení na 
Back Cupu. Ano, budu se dovolávat jeho lidskosti, budu 
mu připomínat všechna neštěstí, za která by byl 
odpovědný, kdyby prozradil své poslední tajemství. 

Vtom jsem cítil, že mne někdo rychle chytil zezadu. Dva 
muži mi drželi ruce a třetí se vztyčil přede mnou. 

Chtěl jsem křičet. 
„Tiše, tiše,“ říká mi anglicky, „nejste inženýr Simon 

Hart?“ 
„Jak to víte?“ 
„Vyšel jste ze své komory.“ 
„Kdo jste?“ 
„Poručík Davon z britského námořnictva, důstojník na 

lodi Standard, která kotví na Bermudách.“ 
Nemohl jsem odpovědět rozčilením a vzrušením. 
„Přišli jsme vás vysvobodit z Ker Karrajových rukou… 

uneseme vás i francouzského vynálezce Thomase Rocha,“ 
dodal poručík. 

„Thomase Rocha,“ koktám. 
„Ano, vámi podepsaná zpráva byla vylovena na břehu 

Svatého Jiří…“ 
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„V soudku, poručíku Davone, v soudku, který jsem zde 
hodil do jezera…“ 

„Se zprávou, z které jsme se dověděli, že ostrůvek Back 
Cup je skrýše Ker Karraje a jeho tlupy, nepravého hraběte 
ďArtigase, který dal unést vás i Thomase Rocha z 
Healthful Housu.“ 

„Ano, poručíku Davone…“ 
„Teď nesmíme ztratit ani minutu… Musíme využít 

tmy…“ 
„Jedinou otázku, poručíku! Jak jste vnikli do Back 

Cupu?“ 
„Ponorkou, která se jmenuje Sword a šest měsíců se 

zkouši ve Svatém Jiří!“ 
„Ponorkou?“ 
„Ano, čeká na nás zde u paty této skály.“ 
„Zde… zde…“ 
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„Opakuji jen.“ 
„Pane Harte, kde je ponorka Ker Karrajova?“ 
„Odplula už před třemi týdny s goelettou Ebbou.“ 
„Ker Karraje tedy není na Back Cupu?“ 
„Není, ale čekají ho každý den, ba každou hodinu.“ 
„Nevadí,“ odpověděl poručík Davon. „Teď nejde o Ker 

Karraje. Máme rozkaz odvézt Thomase Rocha a vás, pane 
Harte. Sword nevyjede z jezera, dokud nebudete oba na 
palubě. Nevrátí-li se do Svatého Jiří, budou vědět, že se mi 
to nepodařilo, a začnou znovu…“ 

„Kde je Sword, poručíku?“ 
„Na této straně, ve stínu těchto skal… nemohou jej vidět. 

Díky vašemu plánku, který jste nakreslil, našli jsme s mou 
posádkou podmořský tunel a Sword jím šťastně projel. Asi 
před deseti minutami jsme se vynořili z vody. Dva z mých 
námořníků vystoupili se mnou na břeh. Viděl jsem vás, jak 
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jste vyšel ze své komůrky, kterou jste zakreslil na plánku. 
Víte, kde je teď Thomas Roch?“ 

„Několik kroků od nás… Právě šel kolem mne do své 
laboratoře.“ 

„Výborně, pane Harte!“ 
„Ano, poručíku!“ 
Poručík, dva muži a já jsme se dali po stezce, která se 

táhne okolo celého jezera. Sotva jsme ušli nějakých dvacet 
metrů, spatřili jsme Thomase Rocha. Vrhnout se na něho, 
zacpat mu ústa roubíkem, aby nemohl křičet, svázat ho, 
aby se nemohl bránit, a donést ho ke skálám, kde kotvil 
Sword, to vše bylo hotovo v několika minutách. 

Sword je ponorka o výtlaku asi jen dvanácti tun – tedy 
mnohem menší a slabší než Ker Karrajova ponorka. Jeho 
šroub je poháněn ze dvou dynam napájených z 
akumulátorů, které byly nabity před dvanácti hodinami ve 
Svatém Jiří. Ale ať je tento Sword jakýkoli, přinese nám 
svobodu – svobodu, v kterou jsem už ani nedoufal. 
Konečně Thomas Roch bude vyrván z rukou inženýra 
Serköa a Ker Karraje! 

Ti darebáci nebudou moci využít jeho vynálezu. Nic 
nezabrání válečným lodím a námořníkům, aby nepřistáli u 
ostrůvku, vylodili se na něj, uzavřeli vchod do tunelu a 
zmocnili se pirátů! 

Nepotkali jsme nikoho, zatímco námořníci nesli 
Thomase Rocha až k místu, kde čekal Sword. Všichni 
jsme nastoupili, poklop zapadá, vodní nádrž se plní, Sword 
se ponořuje. Jsme zachráněni… 

Sword má tři kabiny. V první, která jde od schůdků až na 
záď, jsou akumulátory a stroje; střední je kabina řidiče, 
nahoře je periskop s čočkovitými skly, která vrhají světlo 
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elektrického reflektoru, aby se mohl člun pohybovat pod 
vodou. Třetí oddělení je vpředu, a tam nás oba uzavřeli. 

Nemusím ani připomínat, že Thomasu Rochovi vyndali 
z úst roubík, který ho dusil. Ale pouta mu nechali. 
Myslím, že si ani neuvědomoval, co se s ním dělo. 

Musíme si pospíšit, chceme-li být ještě tuto noc ve 
Svatém Jiří, nezdrží-li nás nějaká nepředvídaná překážka. 

Otevřel jsem dveře našeho oddělení a připojil jsem se k 
poručíku Davonovi, který stál vedle muže u kormidla. 

V zadním oddělení byli dva muži a mechanik, všichni 
připraveni spustit stroje na poručíkův rozkaz. 

„Soudím, poručíku Davone, že mohu nechat Thomase 
Rocha v kabině samotného – nic mu nehrozí. A vám snad 
budu moci pomáhat, abychom našli ústí tunelu?“ 

„Ano, zůstaňte u mne, pane Harte.“ 
Je přesně osm hodin a sedmatřicet minut. Elektrické 

paprsky vrhané periskopem osvětlují matně vodní hlubinu, 
kde teď Sword pluje. Od břehu, kde kotvil, musíme 
proplout jezerem po celé jeho délce. Najít ústí tunelu bude 
rozhodně obtížné, ale ne nemožné. I kdybychom se musili 
dát cestou podél břehu, je nemyslitelné, aby někdo člun 
objevil v tak poměrně krátkém čase. Potom proplujeme 
zvolna tunelem, abychom se mohli vyhýbat skaliskům; 
pak už Sword vystoupí na hladinu a zajede do Svatého Jiří. 

„Jakou máme hloubku?“ 
„Čtyři metry padesát.“ 
„Nemusíme se už ponořovat hlouběji,“ řekl jsem. „Jak 

jsem zjišťoval nejnižší mořskou hladinu v rovnodennosti, 
jsme jistě v úrovni tunelu.“ 

„All right!“ odpověděl poručík. 
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Ano, all right! Zdálo se mi, jako kdyby poručíkovými 
ústy promluvila prozřetelnost. A opravdu, nemohla si 
zvolit lepšího tlumočníka. 

Dívám se na poručíka při světle elektrické lampy. Je to 
asi třicetiletý chladnokrevný a klidný muž s energickým 
obličejem – pravý anglický důstojník s vrozenou 
netečností. Je právě tak klidný jako na palubě svého 
Standardu, kde s neobyčejnou chladnokrevností, ba s 
přesností stroje koná své povinnosti. 

„Když jsme proplouvali tunelem,“ řekl mi, „odhadl jsem 
jeho délku asi na čtyřicet metrů“. 

„Správně, poručíku, od ústí k východu to bude asi 
čtyřicet metrů.“ Opravdu číslo bylo asi přesné, vždyť 
chodba proražená z jeskyně měří třicet metrů. 

Mechanik dostal rozkaz spustit šroub. Sword postupoval 
velmi zvolna, aby nenarazil na pobřežní skály. Několikrát 
se k nim přiblížil tak blízko, že ve světelném okruhu se 
objevila načernalá hmota. Pak otočení kormidla upravilo 
směr. Jeli řízení ponorky obtížné v hlubinách mořských, 
oč svízelnější je v hloubce tohoto jezera plného skal! 

Po pěti minutách jízdy Sword, který byl nyní v hloubce 
čtyř až pěti metrů, nedospěl ještě k ústí tunelu. 

„Poručíku Davone,“ říkám, „nebylo by lepší vystoupit na 
povrch, abych mohl lépe poznat skálu, kde se otvírá ústí 
tunelu?“ 

„Souhlasím, pane Harte, ale můžete nám udat ono místo 
přesně?“ 

„Zcela jistě.“ 
„Tedy dobře.“ 
Z opatrnosti zhasínají světla a voda hned ztemní. Podle 

rozkazu mechanik zapíná čerpadla a Sword bez vodní 
přítěže zvolna stoupá na hladinu jezera. 
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Zůstávám na svém místě a dívám se periskopem, abych 
mohl přesně určit místo. Konečně Sword přestává stoupat 
a vynořuje se asi stopu nad hladinou. 

Na této straně jedna svítilna osvětluje břeh; poznávám 
01. 

„Váš názor?“ ptá se poručík. 
„Zajeli jsme příliš k severu, ústí tunelu je na západní 

straně jeskyně.“ 
„Na břehu není nikdo?“ 
„Nikdo.“ 
„Dobře, pane Harte, zůstaneme na povrchu. Až se Sword 

za vašeho vedení přiblíží k ústí tunelu, ponoříme se!“ 
To bylo nejrozumnější. Kormidelník zamíří s ponorkou 

přímo k ústí tunelu a vzdaluje se trochu od břehu, ke 
kterému zajel příliš blízko. 

Kolo kormidla se lehce otočí, a člun poháněn šroubem se 
dá správným směrem. Když jsme se přiblížili k ústí tunelu 
asi na deset metrů, radím, abychom zastavili. Ponorka 
zvolna naplňuje své nádrže a ponořuje se. 

Znovu vzplanula světla reflektoru; mezi temnou hmotou 
pobřežních skal se objevuje černější půlkruh, v kterém se 
neodrážejí paprsky světla. 

„Tam,“ volám, „tam je ústí tunelu!“ 
Není-li tunel jako brána, kterou uniknu z vězení? A tam 

venku na širém moři, tam na mne čeká osvobození! 
Sword se zvolna blíží k otvoru. 
Ach, jaké strašné neštěstí! A jak jsem mohl přežít tu 

hroznou ránu osudu? Jak to, že mi nepuklo srdce? 
Asi dvacet metrů před námi se objevilo ve vodě nejasné 

světlo. Nemohlo to být nic jiného než světlo ponorky 
piráta Ker Karraje, který se vrátil. 
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„Ponorka,“ křičím, „poručíku, ponorka se vrací na Back 
Cup!“ 

„Zpět!“ rozkazuje poručík Davon. 
A Sword couvá zpět právě ve chvíli, kdy se měl rozjet do 

tunelu. 
Třeba se nám ještě podaří uprchnout, vždyť v tom 

okamžiku poručík rychle zhasil světla reflektoru a snad 
kapitán Spade a nikdo z jeho společníků Sword nezahlédli. 
Třeba náš člun couvne a ponorka propluje kolem nás. 
Třeba jeho obrys splyne s temnou hladinou jezera a z Ker 
Karrajova člunu nic neuvidí. Až ponorka dorazí k svému 
kamennému molu, kde kotvívá, Sword vpluje do tunelu. 

Šroub Swordu se otáčí zpětným pohybem, couváme k 
jižnímu břehu. Ještě několik minut a Sword se zastaví. 

Nikoli! Viděli ho. Kapitán Spade zpozoroval cizí 
ponorku, která se právě chystala proplout tunelem. 
Připravuje se, chce na ni zaútočit v hlubinách jezera. A co 
zmůže lehká ponorka proti obrovskému a silnému člunu 
piráta Ker Karraje? 

Poručík Davon mi říká: 
„Vraťte se do kabiny k Thomasu Rochovi, pane Harte, a 

zavřete pevně dveře. Já zavřu dveře na záď. Snad se 
Sword se svými třemi kabinami udrží, i kdyby byl 
proražen…“ 

Stisknu poručíkovi ruku. Jeho chladnokrevnost i klid se 
osvědčily i v hodině nebezpečí. Jdu do kabiny, kde je 
Thomas Roch, zavírám dveře a čekám v úplné temnotě. 

Cítím anebo spíše si představuji, jak Sword manévruje, 
aby unikl ponorce – ponořuje se, otáčí a vynořuje. 
Chvílemi prudce uhýbá před nárazem, pak se vynořuje a 
zase klesá až do hlubin jezera. Může si někdo představit 
boj dvou podmořských člunů v zkalených vodách pod 
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hladinou, boj, který se podobá zápasu dvou mořských 
netvorů nestejné síly? 

Uplynulo několik minut. Ptám se sám sebe: snad 
pronásledování skončilo, snad se Swordu podařilo vrhnout 
se do tunelu… 

Náraz… zdá se mi, že nebyl příliš silný… Ale nemohu 
se klamat! Sword byl zasažen na pravém boku. Snad jeho 
ocelové pláty vydržely? A i když ne, pak třeba voda vnikla 
jen do jednoho oddělení? 

Skorém současně druhý, tentokrát neobyčejně silný 
náraz odhodil Sword stranou. Jako kdyby ho bodec 
ponorky nadzvedl – a rozřízl, takže padá do hlubin. 

Potom jsem cítil, jak se zvedá přídí vzhůru a hned nato 
klesá, potápí se, když voda vniká do zadního oddílu. 

Nemůžeme se udržet na nohou a jsme prudce vrženi 
jeden na druhého, Thomas Roch i já. Konečně poslední 
rána s děsivým hřmotem drcených kovových stěn… 
Sword padá ke dnu a znehybní… 

Od té chvíle už nevím, co se dělo dál… omdlel jsem. 
Později jsem se dověděl, že to byly dlouhé a dlouhé 

hodiny. Vzpomínám si jen na to, že jsem si naposled 
pomyslil: 

„Zemřu-li, pak alespoň Thomas Roch i se svým 
tajemstvím zemře se mnou… a piráti z Back Cupu budou 
přece jen potrestáni za své zločiny!“ 
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XV 
 

ČEKÁNÍ 
 
Když jsem nabyl vědomí, zpozoroval jsem, že ležím na 

lůžku ve své komůrce. Ležím prý tak už třicet hodin. 
Nejsem sám. Je u mne inženýr Serkö. Postaral se o to, 

abych dostal všechno, co jsem potřeboval, ba dokonce mě 
sám ošetřoval. Ale domnívám se, že to nedělal z přátelství, 
nýbrž staral se o mne jako o člověka, od kterého čeká 
důležitou výpověď; jinak by byl hotov zbavit se mne, 
kdyby to vyžadoval zájem celku. 

Jsem ještě velmi sláb a nemohl bych udělat ani krok. Jen 
málo chybělo a byl bych se zadusil v těsné komoře 
Swordu, když ležel na dně jezera. Jsem v takovém stavu, 
abych mohl odpovídat na otázky inženýra Serköa, který 
hoří netrpělivostí, aby na mně mohl vyzvídat? Snad ano, 
ale musím být velmi opatrný. 

Nejdříve bych chtěl vědět, kde je poručík Davon a 
posádka Swordu? Zahynuli ti stateční Angličané při 
srážce? Jsou živi a zdrávi jako my? Domnívám se totiž, že 
Thomas Roch právě tak jako já přežil boj Swordu s Ker 
Karrajovým podmořským člunem. 

Inženýr Serkö se mě nejdříve zeptal: 
„Vysvětlete mi, co se vlastně stalo, pane Harte!“ 
Napadlo mě, abych se ho také jen zeptal: 
„A Thomas Roch?“ 
„Je zdráv, pane Harte. Ale co se stalo?“ opakuje 

rozkazovačným tónem. 
„Nejdříve mi povězte, co je s těmi lidmi?“ 
„S kterými lidmi?“ opakuje Serkö a dívá se na mne 

chladně a podezíravě. 
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„S těmi lidmi, kteří se vrhli na mne a na Thomase 
Rochá, srazili nás k zemi, dali nám roubíky do úst, 
spoutali nás, odnesli a někde nás zavřeli…“ 

Když jsem to rychle uvážil, shledal jsem, že bude 
nejlepší předstírat, že jsem ten večer byl znenadání 
přepaden a neměl jsem čas zahlédnout útočníky. 

„Co se stalo s těmi lidmi, to se dozvíte později, ale 
nejdříve chci vědět, co se přihodilo!“ 

Z výhružného tónu jeho hlasu, kterým mi už potřetí dává 
touž otázku, poznávám, z čeho mě podezírají. Aby mě 
mohli mít v podezření, že mám nějaké styky se světem 
tam venku, to by se byl musil soudek se zprávou dostat do 
Ker Karrajových rukou. To se nestalo, když jej mají úřady 
na Bermudách, a proto piráti proti mně nemají žádné 
vážné důkazy. 

Proto jsem mu jen krátce sdělil asi tolik: ten večer jsem 
se k osmé hodině procházel na břehu a zahlédl jsem 
Thomase Rocha, který patrně šel do své laboratoře. V té 
chvíli se na mne zezadu vrhli tři muži… S ucpanými ústy 
a se zavázanýma očima mě někam nesli a pak spouštěli 
dolů, a to ještě s někým: podle vzdychání a sténání jsem 
poznal svého bývalého ošetřovance. Domníval jsem se, že 
jsme v ponorce, která se už zatím vrátila. Pak jsem cítil, 
jako kdyby se člun ponořoval, a konečně došlo k nárazům, 
při nichž jsem se svezl na onu druhou osobu – pak jsem už 
nemohl dýchat, ztratil jsem vědomí a víc nevím… 

Inženýr Serkö mě poslouchá s napjatou pozorností, čelo 
má svraštěné a dívá se na mne tvrdým pohledem; nevím, 
proč by mě měl podezírat, že jsem mu neřekl pravdu. 

„Vy tedy tvrdíte, že se na vás vrhli tři muži zezadu?“ ptá 
se. 
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„Ano, myslil jsem, že to jsou vaši lidé… ale neviděl 
jsem je. Kdo to tedy byl?“ 

„Byli to přece cizinci a musil jste je poznat podle řeči I“ 
„Vždyť oni nepromluvili!“ 
„Tak vy nevíte, jací to byli lidé… jaké národnosti?“ 
„Nemám ani zdání.“ 
„A nevíte, proč vnikli do jeskyně?“ 
„Vůbec ne.“ 
„A co si o tom sám myslíte?“ 
„Co si o tom myslím, pane Serkö… vždyť vám to říkám, 

a opakuji to znovu – domníval jsem se, že to jsou vaši 
piráti, kterým hrabě ďArtigas nařídil, aby mě hodili do 
jezera, právě tak jako Thomase Rocha. Teď přece už znáte 
jeho tajemství – sám jste mi to tvrdil – a proto se chcete 
zbavit jak jeho, tak i mne…“ 

„Opravdu něco takového jste si mohl vymyslit jen vy, 
pane Harte,“ říká mi inženýr Serkö, ale tentokrát bez 
svého ironického tónu. 

„Ano, ale hned jsem si řekl, že se mýlím, když jsem se 
osvobodil z pout, strhl si pásku s očí a viděl, že jsem ve 
vaší ponorce…“ 

„Ale to nebyl náš člun, nýbrž nějaká cizí ponorka, která 
proplula tunelem…“ 

„Cizí ponorka?“ volám s líčeným překvapením. 
„… vynořila se na jezeře a její posádka měla rozkaz 

unést vás i Thomase Rocha.“ 
„Unést nás?“ volám dál s úžasem. 
„A teď bych chtěl slyšet váš názor na celou tu událost, 

pane Harte!“ 
„Jaký je můj názor… Myslím, že si to můžeme vysvětlit 

jediným možným způsobem. Tajemství vaší skrýše přece 
nebylo prozrazeno – ostatně si nedovedu představit, jak by 
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se to mohlo stát; přece ne nějakou vaší neopatrností! 
Soudím, že ta cizí ponorka prozkoumávala zdejší pobřeží 
a čirou náhodou našla podmořský tunel právě tak jako vy. 
Když jím muži z posádky propluli a vynořili se, byli asi 
stejně překvapeni, když viděli, že v jeskyni bydlí tolik lidí! 
Zmocnili se tedy prvních, které zahlédli, Thomase Rocha a 
mne a bůhví koho ještě, vždyť ani nevím…“ 

Inženýr Serkö velmi zvážněl. Cítí snad, jak nepravdivá 
je historie, kterou se mu snažím namluvit? Podezírá mě, že 
vím víc, než říkám? Ať to je jakkoli, zdá se, že přijímá 
mou domněnku, a říká: 

„Opravdu, pane Harte, snad se to tak událo. Ve chvíli, 
kdy cizí ponorka chtěla znovu proplout tunelem, náš 
podmořský člun z něho vyjížděl, a tak došlo k srážce – cizí 
ponorka byla zničena. Ale my nejsme takoví lidé, 
abychom nechali bez pomoci zahynout své bližní! Ostatně 
nepřítomnost Thomase Rocha i vaše byla okamžitě 
zjištěna. Musili jsme přece stůj co stůj zachránit dva tak 
drahocenné životy a pustili jsme se do práce. Mezi svými 
lidmi máme několik zkušených potápěčů. Sestoupili na 
dno jezera, upevnili řetězy pod Sword…“ 

„Pod Sword…“ zvolal jsem. 
„To je jméno, které jsme přečetli na přídi té cizí 

ponorky, když jsme ji vyzvedli z hlubin. A jakou jsme 
měli radost, že vás můžeme zachovat naživu! Byli jste sice 
v bezvědomí, ale ještě jste dýchali. Co se týče důstojníka, 
který velel posádce, a jeho mužů, naše snaha byla marná. 
Náraz rozdrtil střední i zadní kabinu, v kterých právě byli. 
A tak zaplatili svými životy za tu nešťastnou náhodu, jak 
vy tvrdíte, i za to, že přepadli naši tajemnou skrýš.“ 

Když jsem se dověděl o smrti poručíka Davona a jeho 
mužů, srdce se mi sevřelo bolestí. Ale musil jsem dál hrát 
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úlohu člověka, který nic neví a ty lidi nezná – musil jsem 
se ovládat a nedat nic najevo. Hlavní věc – ani 
sebemenším hnutím nesmím projevit, že by snad byla 
nějaká souvislost mezi důstojníkem Swordu a mnou… 
Kdo ví, zdali inženýr Serkö opravdu připisuje příjezd 
Swordu „pouhé náhodě“ a nemá-li své důvody, aby 
alespoň na nějakou chvíli přijal vysvětlení, které jsem si 
vymyslil? 

Konec konců náhodná příležitost, kdy jsem se mohl 
dostat na svobodu, byla zmařena! Naskytne se mi kdy 
ještě nějaká? Ad se děje cokoli, svět ví, kdo je Ker 
Karraje, když se má zpráva dostala do rukou anglických 
úřadů na souostroví. Nevrátí-li se Sword na Bermudy, 
zcela jistě budou podniknuty nové výpravy proti ostrůvku 
Back Cupu. Nebýt té nešťastné shody okolností, že se 
podmořský člun vracel právě ve chvíli, kdy anglická 
ponorka vyjížděla z tunelu, už třicet hodin bych nebyl 
zajatcem! 

Žiji zas jako dříve; nevzbudil jsem jejich podezření a 
smím zase chodit volně po jeskyni, kdy a kam chci. 

Také pro Thomase Rocha nemělo naše dobrodružství 
žádné zlé následky. Pečlivé a odborné ošetření ho 
zachovalo při životě právě tak jako mne. Ze všech sil se 
zase vrhl do práce a zůstává celé dny ve své laboratoři. 

Ebba přivezla z cesty bůhvíodkud balíky a bedny a 
spousty různých předmětů i různého zboží. Soudím, že 
zločinci na své poslední pirátské výpravě před zimním 
obdobím musili jistě vyloupit mnoho lodí. 

Všichni pracují neobyčejně pilně a obzvláštní péči věnují 
vrhačům. Mají jich už nejméně padesát. Kdyby Ker 
Karraje a inženýr Serkö musili hájit Back Cup, stačily by 
jim tři nebo čtyři a nikdo by se k ostrůvku nemohl 
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přiblížit. Ovšem jen v tom případě, že by každý přístroj 
ovládal určitou zónu, do které by nemohla veplout žádná 
loď, protože by byla zničena. Přemýšlím-li o tom, soudím, 
že Back Cup patrně dokonale vyzbrojí, neboť jistě budou 
uvažovat asi takto: 

Jestliže se zde ve vodách podzemního jezera objevil 
podmořský člun Sword jen pouhou náhodou, naše 
postavení se nijak nezměnilo a žádnou mocnost, ba ani 
samu Anglii nenapadne hledat ponorku pod skálami 
ostrůvku. Avšak bylo-li nějakým nepochopitelným 
způsobem prozrazeno, že na Back Cupu má tajnou skrýši 
Ker Karraje, a byl-li Sword vyslán proto, aby první 
zaútočil na ostrůvek, musíme čekat další a třeba i docela 
jiné napadení, ať už by to byl útok z dálky anebo pokus o 
vylodění. Proto, než budeme moci opustit Back Cup a 
odvézt si své poklady, musíme použít Rochova 
bleskometu. 

Domnívám se dokonce, že ti bídáci to domýšlejí ještě dál 
a říkají si: Je nějaká souvislost mezi tímto prozrazením, ať 
už k němu došlo jakkoli, a dvojím únosem z Healthful 
Housu? Ví se, že Thomas Roch a jeho ošetřovatel Gaydon 
jsou uvězněni na Back Cupu? Ví se, že únosy dal provést 
Ker Karraje? A je známo Američanům, Angličanům, 
Němcům i Rusům, že každý přímý útok na ostrůvek by 
byl neúspěšný? 

Ale přece, i když předpokládáme, že to vše je známo, a 
ať už je nebezpečí sebevětší, Ker Karraje musí chápat, že 
svět necouvne. Zájem všech lidí, zájem veřejné 
bezpečnosti i lidskosti vyžaduje, aby jeho skrýš byla 
zničena. Pirát a jeho banda dříve řádili v západním 
Tichomoří a nyní zamořují západní Atlantik. Proto musí 
být zničeni stůj co stůj. 
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Ať už je tomu jakkoli a třeba jen pod vlivem domněnky, 
že ostrov má být napaden, na Back Cupu je zřízena 
neustálá strážní služba, jsou jí podrobeni všichni obyvatelé 
na ostrůvku a je organizována za neobyčejně přísných 
podmínek. Díky nové chodbě piráti nemusejí vyjíždět ven 
jen tunelem a ustavičně hlídají venku na pobřeží. Jsou 
schováni za nízkými skálami na břehu a pečlivé pozorují 
celý obzor. Ráno a večer se mění stráže, vždy po dvanácti 
mužích. Každá loď, která by se objevila na moři, i každý 
pokus o vylodění by byly ihned hlášeny. 

V dalších dnech se nepřihodilo nic nového a den za 
dnem míjel se zoufalou jednotvárností. Ve skutečnosti je 
znát, že Back Cup se už netěší ze své bývalé bezpečnosti. 
Vládne zde jakási nejasná a ochromující nejistota. Každý 
okamžik je naplněn strachem, že se ozve volání 
pobřežních hlídek na poplach. Už zde není taková pohoda, 
jak tomu bylo před příjezdem Swordu. Ať Anglie a celý 
civilizovaný svět nikdy nezapomene na statečného 
poručíka Davona a jeho posádku, kteří obětovali své 
životy za vítězství spravedlnosti a lidskosti! 

Nyní je zřejmé, že přes všechny své ochranné 
prostředky, které jsou daleko silnější než torpéda a děla, 
Ker Karraje, inženýr Serkö a kapitán Spade jsou těžce 
sklíčeni starostmi a marně si je chtějí vymlouvat. Často se 
scházejí a radí. Možná, že debatují o otázce, mají-li opustit 
Back Cup a odvézt si své poklady; ví-li svět o této skrýši 
na ostrůvku, je jisté, že jednou bude zničena, i kdyby se 
tak stalo vyhladověním. 

Nevím, jsou-li mé domněnky správné, ale jedno je 
důležité: nepodezřívají mne, že jsem hodil do pomořského 
tunelu soudek, který tak zázračně vylovili na Bermudách. 
Musím uznat, že inženýr Serkö nikdy neudělal sebemenší 
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narážku na něco podobného. Nejsem ani podezřelý, ani 
podezříván. Kdyby tomu tak bylo, znám natolik hraběte 
ďArtigase, abych si uvědomil, že v takovém případě by 
mě už dávno poslal do hlubin jezera k poručíkovi 
Davonovi a k jeho posádce! 

V této době zuřívají v těchto zeměpisných šířkách skoro 
denně veliké zimní bouře. Strašná vichřice běsní nad 
vrcholem ostrůvku. Vzduchové víry proletují lesem 
krápníků a vydávají nádherný zvuk, jako kdyby celá 
jeskyně byla nějakým ohromným hudebním nástrojem. 
Sténání a údery vichru jsou v některých chvílích tak silné, 
že by přehlušily i dělostřelbu celé eskadry. Množství 
mořských ptáků hledá v jeskyni úkryt před bouří; vnikají 
domnělým kráterem dovnitř a v řídkých chvilkách ticha 
nás ohlušují svým ostrým křikem. 

Za tak špatného počasí goeletta nemůže vyjet na širé 
moře. Patrně se o tom ani neuvažuje, vždyť na Back Cupu 
je nahromaděno dost potravin na celou zimu. Soudím také, 
že hrabě ďArtigas teď nebude mít chuť projíždět se podél 
amerického pobřeží; vydával by se v nebezpečí, že ho 
poznají a přivítají nikoli jako bohatého majitele jachty, se 
všemi ohledy, ale tak, jak zasluhuje pirát Ker Karraje! 

Někdy si myslím, bylo-li objevení Swordu zahájením 
útoků a zákrokem veřejnosti proti ostrůvku; pak by tu byla 
jedna otázka – a odvážím se vypátrat mínění inženýra 
Serköa v této věci. 

Stáli jsme nedaleko laboratoře Thomase Rocha a 
rozmlouvali jsme už několik minut. Inženýr Serkö se 
znovu zmínil v rozhovoru o té neobyčejné příhodě, jak 
anglická ponorka pronikla do jezera v jeskyni. Tentokrát 
skoro věřil, že to snad opravdu byla záměrná výprava proti 
bandě piráta Ker Karraje. 
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„Nesouhlasím s vaším názorem,“ odporoval jsem mu, 
abych se dostal k otázce, kterou jsem mu chtěl dát. 

„A proč?“ zeptal se mne. 
„Protože kdyby věděli o vaší skrýši, udělali by už nový 

pokus; třeba by se nesnažili proniknout dovnitř jeskyně, 
nýbrž pokusili by se zničit Back Cup.“ 

„Zničit jej!“ zvolal inženýr Serkö, „zničit! To by bylo 
přinejmenším nesmírně nebezpečné, máme-li takové 
obranné prostředky!“ 

„Ale o tom nikdo neví, pane Serkö. Ani v Novém, ani ve 
Starém světě nikdo neví o tom, že vy jste provedli únos z 
Healthful Housu a že jste odkoupili od Thomase Rocha 
jeho vynález.“ 

Inženýr Serkö nic neodpověděl; ostatně na to není žádná 
odpověď. 

Pokračoval jsem: 
„Přece námořní mocnosti, které by měly zájem na 

zničení Back Cupu, by neváhaly vyslat eskadru, obklopit 
ostrůvek svými loděmi a zasypat jej střelami… A že k 
tomu dosud nedošlo, znamená, že se to už nestane, protože 
nikdo nic neví o Ker Karrajovi. Jistě se mnou budete 
souhlasit a je to také vaše štěstí.“ 

„Snad ano,“ odpověděl inženýr Serkö, „ale co jest, to 
jest. Ať to vědí nebo ne, přiblíží-li se jejich válečné lodi na 
šest až deset kilometrů k ostrůvku, budou potopeny dříve, 
než budou mít čas střílet 1“ 

„Nu, snad ano,“ říkám teď já, „ale co potom?“ 
„Potom? S největší pravděpodobností se už žádná 

válečná loď něčeho podobného neodvážil“ 
„Snad ano. Ale válečné lodě budou třeba hlídat váš 

ostrůvek z bezpečné vzdálenosti. Také hrabě ďArtigas se 
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už nebude moci vydat s Ebbou do přístavů, které kdysi 
navštěvoval! A jak budete potom ostrůvek zásobovat?“ 

Inženýr Serkö mlčí. Jistěže už dříve přemýšlel o této 
možnosti a nenašel na ni odpověď. Zdá se mi, že piráti už 
pomýšlejí na útěk z Back Cupu… 

Přesto nechce přiznat, že jsem ho svými důvody vehnal 
do úzkých. 

„Ještě stále máme ponorku,“ říká, „a co nebude moci 
udělat Ebba, to bude pro ni hračka!“ 

„Ponorku!“ zvolám. „Zná-li svět všechna Ker Karrajova 
tajemství, jak by bylo možné, aby nevěděl nic o ponorce 
hraběte ďArtigase?“ 

Inženýr Serkö mě měří podezíravým pohledem. 
„Pane inženýre Simone Harte,“ říká, „zdá se mi, že 

zacházíte trochu daleko se svými dedukcemi!“ 
„Já, pane Serkö?…“ 
„Ano a shledávám, že o tom mluvíte jako člověk, který 

ví daleko víc, než je zdrávo!“ 
Svou poznámkou mě umlčel. Patrně jsem v něm svým 

usuzováním vzbudil domněnku, že jsem měl s posledními 
událostmi něco společného. Inženýrovy oči mě takřka 
probodávají, jako kdyby mi chtěl proniknout lebkou a 
prohledat mi mozek… 

Neztrácím chladnokrevnost a klidným hlasem 
odpovídám: 

„Pane Serkö, povoláním i zálibou jsem zvyklý domýšlet 
všechno až do konce. Proto jsem vám sdělil výsledek 
svého uvažování. Vezměte je na vědomí nebo ne, zcela jak 
vám bude libo!“ 

Poté jsme se rozešli. Ale udělal jsem chybu, nebyl jsem 
dost opatrný a možná že jsem vzbudil podezření, proti 
kterému nebude lehké bojovat. 
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Nakonec z této rozmluvy čerpám drahocenné poznání: 
Rochův bleskomet je tedy lodím nebezpečný jen ve 
vzdálenosti sedmi až devíti kilometrů… Abych při další 
rovnodennosti poslal nový soudek se zprávou? Je pravda, 
že bych musel celé dlouhé měsíce čekat, než se při 
nejsilnějším odlivu znovu objeví ústí tunelu nad hladinou! 
A pak, došla by druhá zpráva na určené místo jako ta 
první? 

Stále je špatné počasí, vichřice je horší než kdy jindy – 
na Bermudách to tak obyčejně bývá v zimním období. 
Snad rozbouřené moře zdržuje další výpravu proti Back 
Cupu? A přece poručík Davon mne ujistil, že ztroskotá-li 
jeho výprava a nevrátí-li se Sword do Svatého Jiří, budou 
podniknuty nové, další pokusy, aby s pirátskou skrýší bylo 
jednou skončeno. Dílo spravedlnosti musí být vykonáno 
dříve nebo později a Back Cup musí být zničen, i kdybych 
měl zahynout s ním! 

Ach kdybych jen mohl vyjít ven na břeh a nadýchat se 
svěžího vzduchu! A nesmím se rozhlédnout po obzoru a 
uvidět obrysy Bermud! Celým srdcem lpím na tomto přání 
– proniknout chodbou ven na pobřeží, ukrýt se někde mezi 
skálami… A kdož ví, nebyl-li bych prvním člověkem, 
který spatří kouř z komínů eskadry blížící se k ostrůvku? 

Naneštěstí toto mé přání se mi nemůže vyplnit. Piráti 
hlídají chodbu z obou stran ve dne i v noci. Nikdo nesmí 
projít bez svolení inženýra Serköa. Kdybych to zkusil, 
třeba bych ztratil jakousi svou svobodu, že se mohu 
pohybovat volně alespoň v jeskyni. Doplatil bych na to 
třeba i hůř. Skutečně od naší poslední rozmluvy se mi zdá, 
že se inženýr Serkö ke mně chová docela jinak. Jeho až 
dosud jen posměšný pohled je nyní nedůvěřivý, 
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podezíravý, pátravý a právě tak hrdý a nepřátelský jako 
pohled piráta Ker Karraje. 

 
17. listopad – Dnes odpoledne zachvátilo celý Ol 

horečné vzrušení. Všichni vyběhli z komor… Ze všech 
stran křik a volání… 

Seskakuji z lůžka a rychle vybíhám ven. 
Piráti utíkají k chodbě, u které stojí Ker Karraje, inženýr 

Serkö, kapitán Spade, palubní mistr Effrondat, mechanik 
Gibson a Malajec, osobní sluha Ker Karrajův. 

Brzy slyším, co je příčinou rozruchu, protože strážcové 
zvenčí přibíhají a volají na poplach: 

Severozápadně od ostrova je vidět několik lodí – a to 
válečných lodí –– a plují plnou parou směrem k Back 
Cupu! 

 
 
 

XVI 
 

JEŠTĚ NĚKOLIK HODIN 
 
Jak na mne působila ta zpráva, jaké nevýslovné vzrušení 

zachvátilo celou mou duši… Rozřešení situace se blíží, 
cítím to… Nechť je takové, jaké vyžaduje civilizace a 
lidskost! 

Až dosud jsem psal své poznámky den za dnem. Ted je 
důležité, abych zapisoval hodinu za hodinou, minutu za 
minutou! Kdož ví, nedozvím-li se poslední tajemství 
Thomase Rocha a nebudu-li mít čas je zapsat? Zahynuli 
při útoku, nechť je mi dopřáno, aby našli u mé mrtvoly 
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vyprávění o pěti měsících, které jsem prožil v jeskyni na 
Back Cupu! 

Nejdříve Ker Karraje, inženýr Serkö, kapitán Spade a 
ostatní jejich společníci odešli hlídat ven na pobřeží 
ostrůvku. Co bych byl za to dal, kdybych mohl jít za nimi, 
někde se schovat mezi skálami a pozorovat hlášené lodě v 
dálce! 

Za hodinu se všichni vrátili do Olu a nechali venku asi 
dvacet mužů na stráži. V této roční době, kdy jsou dny už 
velmi krátké, není se čeho bát až do zítřka. Nejedná-li se 
námořníkům z válečných lodí o vylodění na ostrůvek a 
znají-li všechny obranné prostředky Back Cupu, nemohou 
pomýšlet na útok v noci. 

Celou noc rozestavovali vrhače na různá místa venku na 
pobřeží. Nejméně šest jich vynesli chodbou ven na předem 
určené úseky. 

Když to bylo hotovo, inženýr Serkö šel za Thomasem 
Rochem do laboratoře. Chce ho snad informovat o tom, co 
se děje… že se eskadra válečných lodí blíží k Back Cupu a 
že jeho bleskometu bude užito k obraně ostrůvku? 

Je jisté, že připravili už nějakých padesát přístrojů, 
každý s několika kilogramy výbušniny – výbušniny daleko 
silnější než každá jiná – aby vykonaly dílo zkázy. 

Chemickou sloučeninu do nich Thomas Roch už 
připravil; má ji v několika skleněných zkumavkách. Vím 
až příliš dobře, že patrně neodmítne pomáhat Ker 
Karrajovým pirátům. 

Zatímco se všechno připravovalo, nastala noc. V jeskyni 
je pološero, protože rozsvítili jen světla v Olu. 

Vracím se do své komůrky, nechci se příliš ukazovat. 
Snad se v této chvíli, kdy se eskadra blíží k Back Cupu, 



 181 

nezesílí podezření inženýra Serköa, které jsem v něm 
vzbudil? 

Ale nezmění válečné lodi směr? Nevyplují na širé moře 
před Bermudy a nezmizí z obzoru? Chvíli mě ta 
pochybnost skličovala. Ne, ne! Sám kapitán Spade zjistil a 
sám jsem to slyšel, že lodě jsou stále v dohledu. 

Kterým státům patří tyto válečné lodě? Podnikli snad 
tuto výpravu jen Angličané, aby pomstili zkázu ponorky 
Swordu? Nepřipojily se k nim i křižníky jiných národů? 
Nic nevím… nemohu se nic dovědět. Ale na tom nezáleží. 
Důležité je pouze to, aby toto doupě bylo zničeno, i 
kdybych měl přitom zhynout, zasypán jeho troskami jako 
hrdinný poručík Davon a jeho statečná posádka! 

Piráti připravují všechno chladnokrevně a účelně k 
obraně za dozoru inženýra Serköa. Jsou zřejmě 
přesvědčeni, že zničí každého útočníka, jakmile se octne v 
nebezpečné zóně. Jejich víra v Rochův bleskomet je 
neochvějná. Myšlenka, že útočníci proti nim nic 
nezmohou, je naplňuje divokým vzrušením, a vůbec 
nemyslí na nesnáze a hrozby budoucnosti. 

Předpokládám, že umístili vrhače na severozápadním 
pobřeží, aby ovládaly moře kolem ostrůvku ze severu, ze 
západu a z jihu. Na východní straně je ostrůvek 
nepřístupný – táhne se tam množství podmořských 
skalisek daleko až k prvním výběžkům Bermud. 

K deváté hodině se odvažuji vyjít ven ze své komůrky. 
Ach, kdybych mohl projít chodbou ven na pobřeží, 
schovat se tam za nějakým skaliskem! 

Být za úsvitu venku a všechno vidět! Proč by se mi to 
nepodařilo nyní, kdy Ker Karraje, inženýr Serkö, kapitán 
Spade a ostatní jsou venku a hlídají? 
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V té chvíli břehy jezera jsou pusté, ale chodbu hlídá 
Malajec hraběte ďArtigase. Jdu dál, a aniž si to 
uvědomuji, kráčím k laboratoři Thomase Rocha. Myslím 
usilovně na svého krajana. Asi vůbec neví, že válečná 
eskadra se nachází v blízkosti Back Cupu. Teprve až v 
posledním okamžiku ho inženýr Serkö zčistajasna postaví 
před hotovou věc – a sdělí mu, že se může pomstít. 

Najednou mě něco napadlo – já sám postavím Thomase 
Rocha před onu skutečnost, před odpovědnost za své 
skutky! V posledním rozhodném okamžiku mu objasním, 
jací to jsou lidé, kteří ho chtějí přimět, aby se účastnil 
jejich zločinů. 

Ano, pokusím se o to! Snad v jeho duši, bouřící se proti 
lidské nespravedlnosti, zůstala aspoň stopa čistého 
vlastenectví! 

Thomas Roch je asi ve své laboratoři. Vždycky když 
připravuje chemickou sloučeninu pro svůj přístroj, bývá 
tam sám a nikdy tam nikoho nepouští. 

Jdu po břehu jezera a přecházím kolem místa, kde 
kotvívá ponorka; stojí tam u svého kamenného mola. 

Když docházím k tomu místu, z opatrnosti vklouznu 
mezi krápníky, abych se dostal k laboratoři ze strany; 
nejprve se přesvědčím, je-li Thomas Roch sám. 

Jakmile jsem zašel mezi sloupy krápníků, zpozoroval 
jsem ostré světlo směřující k druhému břehu. Je to světlo 
lampy z laboratoře, které proniká ven úzkým oknem. 

Všude jinde i na břehu uprostřed je tma, jen naproti je Ol 
částečně osvětlen směrem k severu. V otvoru klenby nad 
temným jezerem mihotavě září několik hvězd. Nebe se 
vyjasnilo, bouře ustala a otvorem už sem nedují závany 
větru. 
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Jsem už u laboratoře, obcházím kolem rohu, vytahuji se 
na špičky, abych mohl nahlédnout dovnitř oknem, a 
pozoruji Thomase Rocha. 

Je sám. Jeho tvář je jasně osvětlena ze tří čtvrtin. I když 
vypadá unaven s hlubšími vráskami na čele, celkem má 
docela klidný obličej člověka, který se plně ovládá. Ne, to 
už není ošetřovanec z pavilónu číslo 17, pološílenec z 
Healthful Housu! Ptám se v duchu: je už úplně uzdraven a 
není třeba se obávat, že se mu rozum znovu zatemní v 
nějakém posledním záchvatu? 

Thomas Roch právě pokládá na stůl dvě skleněné 
zkumavky a třetí drží v ruce. Zdvihá ji a pozoruje proti 
světlu tekutinu uvnitř. 

Na okamžik mám chuť vrhnout se rychle do laboratoře, 
zmocnit se zkumavek a zničit je… Ale Thomas Roch by 
měl dost času vyrobit svou látku znovu. Bude lépe, 
zůstanu-li u svého původního plánu. 

Otvírám dveře, vstupuji dovnitř a oslovuji ho: 
„Thomasi Rochu!“ 
Nevidí mě ani neslyší. 
„Thomasi Rochu!“ opakuji znovu. 
Zvedá hlavu, obrací se a podívá se na mne. 
„Ach to jste vy, Simone Harte!“ řekne mi klidně, skorém 

lhostejně. 
Zná mé jméno. Inženýr Serkö mu prozradil, že ho v 

Healthful Housu neošetřoval Gaydon, nýbrž inženýr 
Simon Hart. 

„Vy tedy víte…“ 
„Právě tak jako vím, proč jste přijal místo jako 

ošetřovatel. Ano, doufal jste, že někdy prozradím 
tajemství svého vynálezu, který ode mne nechtěli odkoupit 
za cenu, jakou si zaslouží.“ 
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Thomasu Rochovi je tedy všechno známo a snad je tak 
lépe vzhledem k tomu, co mu chci říci. 

„Nuže, nepodařilo se vám to, Simone Harte, a co se týče 
toho zde…“ a zatřese mi před očima skleněnou 
zkumavkou, „nikomu se to dosud nepodařilo a také se to 
nepodaří!“ 

Správně jsem tedy předpokládal, že Thomas Roch dosud 
neprozradil tajemství chemické sloučeniny pro svůj 
rozněcovač. 

Dívám se mu přímo do tváře a říkám: 
„Víte tedy, kdo jsem, Thomasi Rochu, ale je vám také 

známo, u koho zde jste?“ 
„Jsem doma!“ zvolá. 
Ano, tak ho přesvědčil Ker Karraje! Vynálezce se 

domnívá, že na Back Cupu je doma. Všechny poklady 
nahromaděné v jeskyni jsou jeho. Přijde-li někdo 
napadnout Back Cup, pak by mu chtěl jen ukrást jeho 
majetek a on jej bude bránit – ba má právo jej bránit! 

„Thomasi Rochu, vyslechněte mne!“ 
„A co mi chcete říci, Simone Harte?“ 
„Tato jeskyně, kam nás oba zavlekli, je doupě pirátské 

bandy…“ 
Thomas Roch mě nenechá domluvit, snad mi ani 

nerozuměl a volá horlivě: 
„Opakuji vám, že nashromážděný poklad je cena za můj 

vynález… je můj! Zaplatili mi za Rochův bleskomet, co 
jsem žádal, kdežto všude jinde mne odmítli, i v mé vlasti, 
která je také vaší vlastí… Nedám se vykořisťovat!“ 

Co mám odpovědět na takové nesmysly? Ale přece 
pokračuji: 

„Thomasi Rochu, pamatujete se na Healthful House?“ 
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„Healthful House… tam mě zavřeli a poručili 

ošetřovateli Gaydonovi, aby hlídal každé mé slovo! Chtěli 
mi ukrást mé tajemství!“ 

„Thomasi Rochu, nikdy jsem neměl v úmyslu připravit 
vás o odměnu za vaši práci, za váš vynález! Takový úkol 
bych byl nikdy nepřijal! Ale byl jste churav, váš rozum 
byl zakalen. Nemohl jsem připustit, aby takový vynález 
byl ztracen. Kdybyste mi byl v některém záchvatu něco 
prozradil, jistě by vám byla zachována všechna odměna i 
sláva!“ 

„Myslíte, Simone Harte?“ ptá se posměšně Thomas 
Roch. „Odměna a sláva! Říkáte mi to trochu pozdě! 
Zapomínáte, že mě zavřeli do blázince pod záminkou, že 
jsem šílený… ano, pod záminkou, vždyť jsem nikdy ani na 
hodinu rozum neztratil, a i vy to teď dobře vidíte podle 
toho, co všechno jsem vykonal od té doby, kdy jsem 
svobodný…“ 
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„Svobodný… Vy myslíte, že jste svobodný, Thomasi 
Rochu? Nejste mezi skálami této jeskyně daleko víc 
vězněm, než jste kdy byl v Healthful Housu?“ 

„Svobodný člověk, který je doma,“ volá Thomas Roch 
zlostně a hlasitěji, „vychází ven, kdy chce a jak chce! 
Mohu říci jen slovo, a všechny dveře se přede mnou 
otevřou! Toto sídlo je mé! Hrabě ďArtigas mi zde všechno 
věnoval… všechno se vším všudy! Běda těm, kteří by mě 
přišli napadnout! Mám zde dost prostředků, abych je 
zničil, Simone Harte!“ 

A zatímco mluví, Thomas Roch horečně mává 
zkumavkou, kterou drží v ruce. 

Teď křičím i já: 
„Hrabě ďArtigas vás podvedl, Thomasi Rochu, tak jako 

podvedl mnoho jiných lidí! Pod tímto jménem se skrývá 
nejstrašnější zločinec, který kdy loupil a vraždil v Tichém 
oceáně a na Atlantiku… Je to pirát, který má na svědomí 
mnoho zločinů… je to hnusný Ker Karraje!“ 

„Ker Karraje,“ opakuje Thomas Roch. 
Ptám se v duchu, zdali toto jméno na něho nějak působí, 

zda v něm nevyvolá nějakou vzpomínku na člověka, který 
se tak jmenoval? Ale uvědomuji si, že i když se tak stalo, 
tato představa se v jeho mysli okamžitě zase zcela 
rozplynula. 

„Neznám žádného Ker Karraje,“ odpovídá mi a rukou 
ukazuje na dveře, abych odešel. „Znám jedině hraběte 
ďArtigase…“ 

„Thomasi Rochu,“ opakuji a snažím se ho přesvědčit 
ještě jednou, naposledy, „hrabě ďArtigas a Ker Karraje je 
jeden a týž člověk. Odkoupil-li od vás váš vynález, udělal 
to jen proto, aby si zajistil beztrestnost za všechny své 
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zločiny a aby je mohl dál lehce provádět! Ano, je to vůdce 
pirátů…“ 

„Piráti,“ křičí Thomas Roch a jeho vzrušení vzrůstá, čím 
víc cítí, že na něho naléhám, „piráti jsou ti lidé, kteří za 
mnou vnikli až sem, kteří se pokusili s podmořským 
člunem Swordem… však Serkö mi všechno vyprávěl… ti 
mi chtěli ukrást můj majetek…“ 

„Ne, ne, Thomasi Rochu, piráti jsou ti lidé, kteří vás 
uvěznili v jeskyni na Back Cupu; využívají vašeho génia 
pro svou vlastní obranu a budou se vás chtít zbavit, až 
vyzvědí celé vaše tajemství!“ 

Thomas Roch mě při těch slovech přerušuje. Patrně už 
ani neslyší, co mu říkám. Sleduje jen svou vlastní 
myšlenku – tu utkvělou představu o pomstě za všechna 
příkoří, která zažil. Vždyť právě této jeho představy, v 
které sesoustředila jeho nenávist proti lidstvu, obratně 
využil inženýr Serkö! 

„Ne, piráti jsou ti lidé, kteří odmítli mé návrhy a nechtěli 
mě ani vyslechnout… zacházeli se mnou nespravedlivě, 
div že jsem nepadl pod vším podceňováními. Štvali mě z 
jedné země do druhé, ačkoli jsem jim přinášel jedinečnou 
moc, nepřemožitelnost, všemohoucnost…“ 

Ano, věčná historie vynálezce, kterému nikdo nevěří a 
kterému lhostejní nebo závistiví lidé bráni, aby nemohl 
vyzkoušet svůj vynález. Nechtějí mu za něj dát cenu, 
kterou žádá. Znám to vše dobře, právě tak jako ty 
přehnané věci, které o tom byly napsány! 

Musím po pravdě uznat, že nyní není vhodný okamžik 
přesvědčovat Thomase Rocha. Chápu, že mé důvody 
nemají žádný vliv na jeho rozrušenou duši, na srdce, v 
němž ústrky zažehly tolik nenávisti, na tuto nešťastnou 
oběť Ker Karrajovy lstivosti. 
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Když jsem mu prozradil pravé jméno hraběte ďArtigase 
a pověděl mu o bandě lupičů i o jejich vůdci, chtěl jsem ho 
tím vyrvat z jejich vlivu; chtěl jsem mu jasně ukázat 
zločinný konec, ke kterému ho dohánějí! Ale mýlil jsem 
se. Nevěří mi. D’Artigas nebo Ker Karraje, na tom mu 
nezáleží. Není on, Thomas Roch, jediným pánem na Back 
Cupu? Nepatří mu všechny poklady nashromážděné léty a 
léty vražd a zločinů? 

Jsem odzbrojen takovým morálním úpadkem a nevím 
už, na kterém místě se dotknout této duše ničené strašnou 
rakovinou, duše, která ztratila všechnu odpovědnost za své 
skutky! Couvám zvolna ke dveřím laboratoře. Nezbývá mi 
nic jiného, než abych odešel. Co se má stát, to se stane… 
nebylo v mé moci zabránit strašným událostem, od 
kterých nás dělí sotva pár hodin… 

Ostatně Thomas Roch už mě ani nevidí. Patrně docela 
zapomněl, že zde ještě jsem, jako zapomněl na všechno, 
co jsem mu říkal. Vrátil se ke své práci a neuvědomuje si, 
že není sám. 

Je snad jen jediná možnost, jak zabránit neodvratnému 
neštěstí: vrhnout se na Thomase Rocha, zneškodnit ho, 
udeřit a zabít ho! Ano, zabít ho! Je to mé právo… má 
povinnost… 

Nemám zbraň, ale tam na stolku jsou nůžky a kladivo… 
Kdo mi může bránit, když rozbiji vynálezci hlavu? Až 
bude mrtev, rozdrtím jeho zkumavky a pak jeho vynález 
zemře s ním. Lodě se budou moci přiblížit k ostrůvku a 
vylodit na něj mužstvo a zničit Back Cup dělostřelbou. 
Ker Karraje a jeho banditi budou potřeni do posledního 
muže! Mám váhat před vraždou, která ztrestá tolik 
zločinů? 
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Přistupuji k stolku, leží tam ocelové nůžky. Sahám po 
nich rukou… 

Thomas Roch se otáčí. 
Je pozdě ho udeřit. Došlo by k zápasu… a zápas 

znamená hluk. Uslyšeli by jeho křik… na tomto břehu 
jsou ještě nějací piráti. Slyším dokonce skřípání písku pod 
kroky. Mám právě jen čas utéci, když nechci být 
překvapen. 

A přece naposledy se snažím vzbudit ve vynálezci 
trochu vlastenectví a naléhám na něho: 

„Thomasi Rochu, válečné lodi jsou na dohled! Přijíždějí 
zničit toto pirátské doupě. Snad některá z nich bude mít na 
svém stěžni vlajku Francie…“ 

Thomas Roch se na mne podívá. Nevěděl, že Back Cup 
bude napaden, a já jsem mu to prozradil. Vrásky na čele se 
mu prohlubují, jeho pohled ožívá. 

„Thomasi Rochu, odvážíte se vystřelit na vlajku své 
vlasti, na vlajku tříbarevnou?“ 

Thomas Roch zvedne hlavu, nervózně pokývne a 
opovržlivě mávne rukou. 

„Jakže, i na vlajku své vlasti?“ 
„Nemám vlast, Simone Harte,“ volá rozčileně, 

„zneuznaný vynálezce nemá žádnou vlast! Tam, kde 
nalezl útočiště, tam je jeho vlast! Chtějí se zmocnit mých 
pokladů… budu se bránit a běda, běda těm, kteří se odváží 
na mne zaútočit!“ 

Běží ke dveřím laboratoře, prudce je otvírá a křičí: 
„Odejděte! Odejděte!“ 
Křičí tak silně, že jej musí být slyšet na břehu blízko 

Olu. 
Nesmím ztratit už ani vteřinu a utíkám pryč. 
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XVII 
 

JEDEN PROTI PĚTI 
 
Asi hodinu jsem bloudil pod šerou klenbou Back Cupu, 

mezi kamennými krápníkovými stromy na nejzazším 
místě jeskyně. Zde jsem mnohokrát hledal nějaký otvor ve 
skále, skulinu nebo proláklinu, kudy bych mohl neviděn 
proklouznout ven na pobřeží ostrůvku. 

Hledal jsem marně. Dnes ve svém duševním stavu, v 
jakémsi horečném rozčilení se mi zdá, že stěny jeskyně 
ještě zesílily, že zdi mého vězení se zvolna svírají a že mě 
okamžitě rozdrtí… 

Jak dlouho jsem byl v tomto duševním zmatku, to 
nevím… Nedovedu to odhadnout… 

Nakonec jsem se octl na břehu za Úlem, před svou 
komůrkou, kde nemohu ani spát, ani najít klid… Spát, je-li 
člověk nanejvýš rozrušen, spát nyní, když se má právě 
rozřešit situace, která mohla trvat několik let! 

Ale jaký výsledek přinese toto rozřešení mně? Co mohu 
očekávat od připravovaného útoku na Back Cup, když 
jsem jim nemohl zajistit úspěch, když jsem nebyl s to 
zneškodnit Thomase Rocha? Jeho stroje jsou připraveny k 
výstřelu – jakmile se válečné lodi octnou v nebezpečné 
vzdálenosti, budou zničeny i bez zásahu… 

Ať se stane cokoli, jsem odsouzen strávit poslední 
hodiny této noci ve své komoře. Musím se tam vrátit. 
Ráno uvidím, co se dá dělat. Což vím, nebudou-li se ještě 
této noci otřásat skály Back Cupu pod výstřely nebo pod 
výbuchy Rochova bleskometu, který rozmetá lodě dřív, 
než se vůbec k ostrůvku přiblíží? 
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V té chvíli se naposledy rozhlížím po Úlu a jeho okolí. 
Naproti září jediné světlo, jen jediné… z oken laboratoře a 
jeho odlesk se chvěje na hladině jezera. 

Břehy jsou pusté, nikdo není na molu. Napadá mě, že i 
Úl je patrně v tuto hodinu prázdný, piráti asi odešli ven na 
pobřeží, připraveni bojovat. 

Místo abych se vrátil do své komory, plížím se po břehu 
podél skal, a hnán nezdolným popudem, poslouchám, 
číhám, hotov skrýt se za nějakým skaliskem, kdybych 
zaslechl zvuk kroku nebo hlasu. 

Přiblížím se tak až k otvoru chodby. 
A jaké překvapení! Nikdo zde nehlídá! Chodba je volná! 
Nezdržuji se uvažováním a vrhám se do tmavého otvoru. 

Plížím se dál a hmatám po stěnách. Brzy mi do tváře 
zavane svěžejší vzduch – slaný mořský vzduch, který jsem 
nedýchal už celých dlouhých pět měsíců! Vdechuji ten 
osvěžující vánek z plných plic. 

Přede mnou se rýsuje východ z chodby pod nebem 
posetým zářícími hvězdami. Žádný stín jej nezatemňuje – 
snad se dostanu z nitra Back Cupu! 

Vrhám se na břicho a zvolna a tiše se plazím dál. 
Nikdo zde není, vůbec nikdo! 
Opatrně se sunu po skálách u paty ostrůvku směrem k 

východu; na té straně je skalnaté pobřeží nepřístupné, a 
proto je nebudou hlídat. Dostávám se k úzké rozsedlině 
mezi skálami, právě u přirozeného oblouku, který tvoří 
ucho obráceného šálku. 

Konečně jsem se dostal z jeskyně! Ještě nejsem 
svobodný, ale je to začátek. 

Ze svého místa rozeznávám na jedné vysunuté špičce 
pobřeží na západě obrysy několika hlídek. 
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Obloha je čistá a souhvězdí svítí jasnou září, jak tomu 
bývá za chladných zimních nocí. 

Na obzoru severozápadním směrem rozeznávám světlou 
čáru – jsou to návěstní světla válečných lodí. 

Podle světlejších pásů na obloze na východní straně 
odhaduji, že může být asi pět hodin ráno. 

 
18. listopadu – Už je dost světlo, že budu moci doplnit 

své záznamy a popsat podrobně návštěvu v laboratoři 
Thomase Rocha – možná poslední řádky, které napíši… 

Začínám a budu popisovat i všechny události, ke kterým 
dojde při útoku. 

Lehká vlhká mlha nad mořem se zvolna zvedá pod 
závany ranního větříku. Konečně rozeznávám hlášené 
lodě. 

Je jich pět a stojí v řadě ve vzdálenosti nějakých 
jedenácti kilometrů – tedy mimo dosah Rochova 
bleskometu. 

Zbavil jsem se jedné své obavy – měl jsem strach, že 
válečné lodě kolem Bermud jen projedou a zamíří dál 
svou cestou k Antillám a k Mexiku. Nikoli! Jsou zde a 
čekají, až nastane den, aby zahájily útok na Back Cup! 

V té chvíli pobřeží ostrůvku ožívá. Tří nebo čtyři piráti 
se vynořují mezi skálami. Noční hlídky střídají. Je zde teď 
celá jejich tlupa. Piráti nehledají útočiště uvnitř v jeskyni, 
vědí dobře, že lodě se nemohou přiblížit dost blízko, aby 
mohly ostřelovat ostrůvek z těžkých děl. 

Ve své rozsedlině ležím ukryt až po hlavu; nehrozí mi 
nebezpečí, že by mě zde objevili, v tuto stranu nikdo 
nepůjde. Mohla by se přihodit jediná mrzutá věc – kdyby 
se inženýr Serkö nebo někdo jiný chtěl přesvědčit, jsem-li 
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ve své komoře, nebo kdyby mě tam chtěli zavřít! Ale 
opravdu, proč by se báli právě mne? 

V sedm hodin pětadvacet minut Ker Karraje, inženýr 
Serkö a kapitán Spade jdou až na nejvysunutější špičku 
pobřeží a pozorují odtud obzor na severozápadu. Za nimi 
stojí šest lafet, jejichž drážky nesou samohybné náboje. Až 
budou rozněcovačem zapáleny, vylétnou dlouhým 
obloukem až do pásma, kde svým výbuchem otřesou 
okolním vzduchem. 

Je sedm hodin a pětatřicet minut. Nad válečnými loděmi 
vystupuje kouř – vydávají se na cestu a co nevidět vplují 
do nebezpečné vzdálenosti na dostřel zbraně na Back 
Cupu. 

Zazní radostný pokřik a volání hurá – spíše bych měl říci 
řvaní divokých šelem – celé bandy pirátů. 

V té chvíli inženýr Serkö odchází od Ker Karraje a 
kapitána Spade, kteří stále ještě stojí na špičce ostrůvku; 
Serkö míří k chodbě, jistě jde pro Thomase Rocha. 

Až Ker Karraje nařídí Thomasu Rochovi zamířit zbraň 
na blížící se lodi, vzpomene si vynálezce na to, co jsem 
mu říkal? Objeví se mu v duchu jeho zločin v plné hrůze? 
Odmítne uposlechnout? Nikoli, na to příliš nespoléhám! 
Proč bych si tu zachovával nějaké iluze! Ne! Vím to až 
příliš jistě. Vynálezce je zde doma – několikrát mi to 
opakoval. Věří tomu. Teď ho jdou napadnout – a on se 
bude bránit. 

Zatím pět lodí pluje zvolna směrem k špičce ostrůvku. 
Možná že se na palubách válečných lodí domnívají, že 
Thomas Roch dosud neprozradil tajemství své zbraně 
pirátům na Back Cupu. Tak tomu bylo v době, kdy jsem 
hodil do jezera soudek se zprávou. Chtějí-li se velitelé 
vylodit na ostrůvek a nařídí-li svým lodím plout dál až do 
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nebezpečného okruhu, pak z nich brzy zbudou jen trosky 
na mořské hladině. 

A zde je Thomas Roch s inženýrem Serköem. Jak 
vyjdou z chodby, oba zamíří k vrhači, který je zaměřen na 
loď jedoucí v čele. 

Ker Karraje a kapitán Spade tam na ně čekají. 
Pokud to mohu posoudit, Thomas Roch je úplně klidný. 

Ví, co dělá. Žádné váhání ani pochybnosti nezkalí mysl 
toho nešťastníka pomateného svou nenávistí. 

V ruce se mu leskne skleněná zkumavka s tekutinou. 
Zadívá se na nejbližší loď; je vzdálena od ostrůvku devět 

až jedenáct kilometrů. 
Na stožáru nevlaje vlajka. Podle konstrukce lodi se mi 

zdá, že její národnost by právě nemusila vzbudit mnoho 
sympatie ve Francouzovi. 

Ostatní čtyři křižníky zůstávají vzadu. Nejbližší křižník 
má patrně zahájit útok na ostrůvek. 

Kéž by už křižník vystřelil z děla – když mu piráti 
dovolují, aby se přiblížil k ostrůvku – a kéž by první rána 
zasáhla Thomase Rocha! 

Zatímco inženýr Serkö přesně měří vzdálenost lodi, 
Thomas Roch se staví k vrhači. Ten nese tři náboje 
naplněné výbušninou, které mají být vlivem třaskavé látky 
vymrštěny dlouhým obloukem, aniž by bylo nutno uvést je 
do rotačního pohybu, jak to dělal vynálezce Turpin se 
svými rotačními střelami. Stačí ostatně, aby vybuchly 
několik set metrů před lodí, a plavidlo bude rázem 
zničeno. 

Nastává rozhodný okamžik. 
„Thomasi Rochu!“ zvolá inženýr Serkö. 
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A prstem mu ukazuje na křižník. Ten se zvolna blíží k 
severovýchodní špičce ostrůvku; je vzdálen sedm až devět 
kilometrů. 

Thomas Roch přikývne a pohybem naznačuje, že chce 
být před vrhačem sám. 

Ker Karraje, kapitán Spade a ostatní couvají asi o 
padesát kroků zpět. 

Thomas Roch otvírá skleněnou zkumavku, kterou drží v 
pravé ruce, a nalévá postupně do každého ze tří nábojů 
několik kapek otvorem v jejich obalu. Tekutina se smísí s 
třaskavou látkou. 

Uplyne pětatřicet vteřin – tolik je třeba ke sloučení obou 
hmot – pětatřicet vteřin, kdy se mi zdá, že mi srdce 
přestává bít… 

Ve vzduchu zazní strašlivý sykot. Tři náboje opíší velmi 
protáhlý oblouk, vystoupí do výše sto metrů a zaletí za 
křižník… 

Nezasáhly cíl? Nikoli! Ale jako zázrakem se vracejí 
vlastní drahou zpět jako australský bumerang, podobný 
kotoučovým střelám mého krajana, dělostřeleckého 
důstojníka Chapela. Téměř současně se celý prostor 
zachvěje strašlivým otřesem podobným výbuchu celé 
prachárny plné melinitu a dynamitu. Na moři se zvedají 
obrovské vlny jako při nejzuřivější bouři a ostrůvek Back 
Cup se otřásá až do základu. 

Dívám se… 
Křižník zmizel, roztrhán a rozdrcen zmizel v mořských 

hlubinách. Rochův bleskomet má stejný účinek jako 
dělová koule Zalinského, jenže stokrát silnější. 

Opojeni šílenou radostí, piráti běží až na špici ostrůvku, 
kdežto Ker Karraje, inženýr Serkö a kapitán Spade stojí 
bez pohnutí a sotva věří vlastním očím! 
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Thomas Roch je zde také – paže má zkřížené na prsou, 
oči mu září, celý obličej je rozjásán pocitem vítězství. 

Chápu vítězný pocit vynálezce, jehož nenávist 
zdvojnásobuje uspokojení z pomsty. Ale děsím se ho. 

Jestliže se přiblíží i ostatní lodě, dopadne to s nimi právě 
tak jako s křižníkem! Budou neodvratně zničeny za týchž 
okolností a nic proti tomu nezmohu! Nuže, i když s nimi 
zmizí má poslední naděje, ať raději uprchnou, ať plují dál 
na širé moře a nepodnikají marné útoky! Národy na světě 
se už dohodnou, jakým jiným způsobem by bylo možno 
zničit ostrůvek. Obklopí třeba Back Cup loděmi, které nic 
a nikoho nepropustí, takže piráti zhynou hlady jako divá 
zvěř ve svém doupěti. 

Ale vím jednu věc – válečné lodi neustupují, i kdyby 
pluly do jisté záhuby. Budou útočit jedna po druhé, byť by 
měly být potopeny na dno oceánu. 

Opravdu signalizují z jedné lodi na druhou. Skorem 
okamžitě obzor zčernal mraky kouře unášeného 
severozápadním větrem; křižníky plují znovu vpřed. 

Jeden z nich je předjíždí, spěchá, aby mohl vystřelit ze 
svých těžkých děl. 

Nedbám na nebezpečí a vylézám ze své díry; dívám se 
horečnýma očima. Čekám na druhou katastrofu, a nemohu 
ji odvrátit… 

Křižník, který zřetelně vzrůstá před mýma očima, jak se 
blíží, má asi stejnou nosnost jako křižník potopený. Na 
stěžni nemá žádnou vlajku a nemohu rozeznat, kterému 
státu patří. Pluje plnou parou, aby se dostal přes 
nebezpečnou zónu, než bude znovu vystřeleno. Ale jak by 
mohl uniknout před touto zkázou? 
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Inženýr Serkö přistupuje k Thomasu Rochovi, který stojí 
před druhým vrhačem; křižník pluje právě v tom místě, 
kde se potopila první loď. Klesne tam také? 

Je naprosté ticho, jen od moře vane lehký větřík. 
Najednou se na palubě křižníku rozezvučí buben, údery 

paliček na kůži se rozléhají do daleka až ke mně! 
Poznávám to bubnování – je to francouzské bubnování! 

Opravdu!… To loď mé vlasti předstihla ostatní, pluje 
vpřed, a teď ji zničí francouzský vynálezce! 

Ne!… To se nesmí stát… vrhnu se na Thomase Rocha… 
Zavolám na něho, že je to francouzská loď! Snad ji dosud 
nepoznal, ale jistě ji pozná! 

Právě v té chvíli Thomas Roch na znamení inženýra 
Serköa zvedá další skleněnou zkumavku, kterou drží v 
ruce. 

Bubnování se ozývá ještě silněji, nese se vzduchem. Je 
to pozdrav vlajce Ve větru se rozvinula vlajka… 
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tříbarevná vlajka a její modrá, bílá a červená barva 
zaplanou na nebi… 

Ach, co se to děje? Rozumím… Při pohledu na vlajku 
své vlasti Thomas Roch je jako očarován. Jeho ruka se 
zkumavkou zvolna klesá, právě tak, jak vlajka stoupá na 
stožár… Pak vynálezce couvá, zakrývá si oči rukou, jako 
kdyby nechtěl vidět ty tři barvy – modrou, bílou, 
červenou! 

Ne, všechen vlastenecký cit v něm dosud nevyhasl, bije-
li jeho srdce silněji při pohledu na prapor vlasti! 

Jsem vzrušen právě tak hluboce jako on! Vystavuji se 
nebezpečí, že mě zahlédnou, ale co mi na tom záleží! 
Šplhám po skálách, chci být také při tom, chci stát 
Thomasu Kochovi po boku, aby neztratil sílu a nepovolil! 
Ať za to zaplatím svým životem, budu ho zapřísahat ve 
jménu naší vlasti a zavolám na něho: 

„Vždyť jste přece Francouz a francouzská vlajka stoupá 
na stožáru té lodi! Vždyť jste Francouz a to je kousek 
Francie, ta loď, která se blíží! A vy Francouz byste byl 
takový zločinec a vystřelil byste na ni?“ 

Ale nebude třeba, abych zakročil… 
Thomas Roch nemá nervový záchvat, jak je dříve míval. 

Je svým vlastním pánem. 
Když se octl tváří v tvář vlajce své vlasti, všechno 

pochopil a couvl! 
Několik pirátů k němu přiskočí, chtějí ho zavléci k 

vrhači. Odstrkuje je, brání se. 
Ker Karraje a inženýr Serkö přibíhají. Ukazují na loď, 

která se přibližuje. Nařizují mu, aby vypálil svou střelu. 
Ale marně… 
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Kapitán Spade a ostatní piráti šílí vzteky, nadávají mu a 
vyhrožují, bijí ho, chtějí mu vyrvat zkumavku z ruky a 
použít jí… 

Thomas Roch se jim vytrhne, hodí zkumavku na zem a 
rozdrtí ji botou. 

Jaká hrůza se zmocní všech bídníků! Křižník už projel 
nebezpečným pásmem a oni nemohou odpovídat na 
výstřely z děl, které začínají dopadat na ostrůvek a drtit 
jeho skaliska. 

Ale kde je Thomas Roch? Nezasáhla ho žádná střela? 
Ne… zahlédnu ho ještě naposledy, jak se vrhá do chodby. 

Ker Karraje, inženýr Serkö a ostatní utíkají za ním, 
patrně hledají útočiště uvnitř v Back Cupu. 

A já… za nic na světě se nevrátím do jeskyně, i kdybych 
měl být na místě usmrcen! Budu zapisovat do poslední 
chvíle, a až se francouzští námořníci vylodí na špičce 
ostrůvku, půjdu… 

Zde končí zápisky inženýra Simona Harta. 
 
 
 

XVIII 
 

NA PALUBÉ TONNANTU 
 
Po nezdařeném pokusu poručíka Davona, který měl 

rozkaz proniknout do nitra Back Cupu, anglické úřady 
nemohly pochybovat o tom, že statečný důstojník a jeho 
posádka zahynuli. Sword se nevrátil na Bermudy. Rozbil 
se o podmořské skály, když hledal pod hladinou vstup do 
tunelu? Zničili jej Ker Karrajovi piráti? To nikdo nevěděl, 
ale zmizení Swordu vyvolalo zármutek i hněv. 



 200 

Cíl této výpravy byl určen podle zpráv ze soudku, který 
byl vyloven na břehu ve Svatém Jiří. Thomas Roch měl 
být unesen, dříve než by mohl dokončit svůj vynález. S 
ním měli přivést i inženýra Simona Harta á oba měli být 
odevzdáni bermudským úřadům. Jakmile by se tak stalo, 
nikdo by se už nemusil obávat Rochova bleskometu a 
kterákoli válečná loď by mohla zničit ostrůvek Back Cup. 

Ale když se Sword po řadě dní nevrátil, musili doznat, že 
byl patrně zničen. Na úředních místech se proto rozhodli, 
že bude uspořádána další trestní výprava za zcela jiných 
útočných opatření. 

Především musili počítat s časem – zatím uplynuly už 
dva měsíce od té chvíle, kdy inženýr Simon Hart napsal 
svou zprávu. Možná že nyní už Ker Karraje zná všechna 
tajemství Thomase Rocha. 

Zástupci námořních mocností se dohodli na tom, aby k 
Bermudám bylo vysláno pět válečných lodí. Jeli uvnitř 
Back Cupu velká jeskyně, křižníky se pokusí svými 
silnými moderními děly rozdrtit skály ostrůvku jako zdi 
nějaké pevnosti. 

Eskadra se shromáždila před přístavem Cheasapeake ve 
Virgínii, zamířila k souostroví a přiblížila se k němu 17. 
listopadu. 

Druhý den ráno byl zahájen útok. 
Křižník, který měl útočit, vyplul vpřed první. Byl 

vzdálen asi sedm až devět kilometrů od ostrůvku, když tři 
vrhače střel ho nejprve přestřelily, ale pak došlo k 
výbuchu nějakých padesát metrů od paluby. Loď byla 
rozdrcena a potopila se v několika vteřinách s mnohými 
oběťmi do hlubin Atlantiku. 

Výbuch vyvolal ohromný otřes a rozrušil celé ovzduší 
takovým způsobem, jak to nedokázala žádná dosud známá 
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výbušnina. Čtyři křižníky, které zůstávaly daleko vzadu, 
byly vrženy strašným nárazem zpět. 

Z nenadálé a neslýchané katastrofy se musily vyvodit 
dvě věci: 

1. Pirát Ker Karraje nyní ovládá Rochův bleskomet. 
2. Nový vynález má opravdu onu nesmírnou ničivou 

sílu, jak to tvrdil vynálezce. 
Když byl první křižník rozdrcen a potopen, velitelé 

ostatních válečných lodí vyslali námořníky ve člunech, 
aby vyhledali ztroskotance, kteří snad katastrofu přežili. Z 
křižníku zbylo jen pár trosek. 

Právě tehdy se lodě začaly dorozumívat signály o dalším 
postupu; vždyť důstojníci i mužstvo hořeli touhou po 
pomstě. Rozhodli se zaútočit na ostrůvek všemi válečnými 
loděmi. 

Nejrychlejší byl francouzský křižník Tonnant, který 
předstihl ostatní lodě, i když spěchaly za ním, jak nejvíce 
mohly. 

Tonnant doplul asi na kilometr do pásma, kde předtím 
došlo k výbuchu, a vydával se v nebezpečí, že na něho 
budou zamířeny další přístroje. Jak se Tonnant otáčel, aby 
měl děla ve správném palebném postavení, vztyčil na 
stožár tříbarevnou vlajku. 

Z výše velitelských můstků důstojníci mohli dobře vidět 
celou Ker Karrajovu tlupu; piráti stáli jednotlivě i ve 
skupinách na skalnatém ostrůvku. 

Nyní se naskytla vhodná příležitost zničit zločince i 
rozdrtit jejich doupě palbou z těžkých děl. Po prvních 
výstřelech piráti rychle utíkali z pobřeží do nitra Back 
Cupu. Několik minut poté celý prostor se otřásl tak 
strašným výbuchem, jako kdyby se klenba nebes zhroutila 
do propastných hlubin Atlantiku. 
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Z ostrůvku zbyla jen hromada sesouvajících se skal jako 
kupa balvanů po zemětřesení. Všechno zahalovaly husté 
mraky kouře. Místo převráceného šálku stál zde rozbitý 
šálek. Z celého Back Cupu zůstalo jen několik skalnatých 
útesů, které rozbouřené moře zaplavovalo obrovskými 
vlnami. 

Co bylo příčinou takového výbuchu? Provedli to piráti 
úmyslně, když poznali, že se už neubrání? 

Tonnant byl jen lehce poškozen úlomky skal z ostrůvku. 
Velitel vyslal námořníky ve člunech na prohlídku 
pozůstatků Back Cupu. 

Když se námořníci pod velením svých důstojníků 
vylodili, prohledali trosky, které uvízly na skalnatých 
výspách směrem k Bermudám. 
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Tu a tam byly nalezeny příšerně zohavené mrtvoly pirátů 
s údy odervanými výbuchem. Po jeskyni nezůstala ani 
památka, všechno bylo pod troskami. 

Námořníci nalezli jen jedno nedotčené tělo, a to na 
severovýchodní straně bývalého ostrůvku. Muž ještě 
dýchal, a tak nepozbyli naděje, že ho budou moci 
zachránit. Ležel na boku a v křečovitě sevřené ruce držel 
zápisník, v němž přečetli onu poslední nedokončenou 
větu… 

Byl to francouzský inženýr Simon Hart. Přenesli ho na 
palubu Tonnantu, ale třebaže mu věnovali co největší péči, 
zatím nenabyl vědomí. 

Přečetli si jeho poznámky, které zapisoval až do chvíle, 
kdy nastal výbuch; podle nich se dověděli o tom, co se 
odehrálo v posledních hodinách na Back Cupu. 

Piráti z Back Cupu spravedlivě pykali za své zločiny. 
Jediný inženýr Simon Hart přežil onu katastrofu. Jakmile 
mohl odpovídat na otázky, doplnil své zápisky vylíčením 
oněch posledních minut. 

Thomas Roch byl hluboce pohnut, když spatřil 
tříbarevnou vlajku své vlasti stoupat vzhůru na stožár. 
Uvědomil si patrně, jakého zločinu by se dopustil, a utekl 
chodbou do jeskyně. Ve své laboratoři měl asi zásobu 
třaskavin. Přivedl je k výbuchu, dříve než Ker Karraje a 
piráti mu v tom mohli zabránit. 

Tak tento bermudský ostrůvek navždy zmizel. S ním 
zhynul Ker Karraje a celá jeho pirátská tlupa – ale s nimi 
zemřel také Thomas Roch i se svým vynálezem. 
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Rozhodli jsme se jednou v létě, že se vydáme na 
odpoledne k tetě do Slivence. Bydlí tam už hezkých pár 
roků, z Prahy je do Slivence co by kamenem dohodil – a 
my ne a ne se tam vypravit. Teta už se na nás málem 
hněvala. 

Sedli jsme si na Smíchově do autobusu a jeli. Bylo 
přeukrutné horko, sedadla pálila, autobus s námi drncal. 
Hlavy nám klimbaly a oči se samy zavíraly. 

„Móře!“ 
Vytrhla jsem se z dřímoty. 
„Copak jste to hlásil, pane průvodčí?“ 
„Móře!“ klidně opakoval průvodčí, jako by vůbec o nic 

nešlo. 
Věděla jsem ovšem dávno – stejně jako vy – že celé 

střední Čechy byly kdysi dávno a dávno mořem a že 
zrovna v srdci Čech, hned vedle Slivence, je toho doklad 
na Barrandově v podobě četných otisků trilobitů. Je jich tu 
ve vápenci takové množství, že je celé dětské generace 
nestačily vysbírat. Sama jsem si tu s tatínkem jako malá 
holka jednoho našla a dodnes se za nimi táhnou tlupy 
děcek z Prahy. Ale moře? Že by moře? Vlastně – tak už to 
asi bývá, člověk přežije někde celý lidský věk a netuší, co 
má za humny. Dívala jsem se zamyšleně na průvodčího. 

„Slivenec – moře,“ povídá ještě jednou, „vystupujete?“ 
„Vystupuju!“ Chytla jsem tašku a křikla na děti: „Já vás 

dohoním!“ 
Autobus se rozjel; zahlédla jsem ještě, jak má nejstarší 

dcera lomí rukama, a pak jsem zůstala sama uprostřed 
silnice. Když autobus odjel, zjistila jsem, že jsem na návsi 
u malého rybníčku. Co teď? 
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Bezradně jsem se rozhlédla. Nikde nikdo. U rybníčka 

dva kluci – a za mnou mrňavá okatá holčička. „Ke komu 
jedete?“ 

„K nikomu. Poslouchej, ty bys mi snad mohla povědět, 
kde je tady to moře?“ 

„Tady,“ povídá holčička a vůbec nepřišla do rozpaků. 
„Kde tady?“ 
„Tamhle,“ ukázala holčička – na ten rybníček. Ani 

rybník se tomu nedalo říkat, na mou duši. 
Nebudu vás už dlouho napínat. Slivenecké „moře“ je 

patrně pozoruhodné především a jedině tím, že je to určitě 
nejmenší moře na světě a také jediné, z jehož jednoho 
břehu bez nesnází dohlédneme na druhý. Vždyť tohle 
moře není širší než nějakých třicet metrů. 

Bezradně jsem pokročila blíž. „Co tu chceš?“ křikl ne 
zrovna vlídně hubený rozcuchaný kluk na tom bližším 
břehu. 

Polkla jsem překvapením. 
„Podívat se na slivenecké moře.“  
Nekoukal na mne právě moudře a okatá holčička, která 

mě věrně provázela, zatáhla mě za sukni a pošeptala mi: 
„To křičel Vašek na mne, ne na vás – to je můj bratr.“ 
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A bratr se zaškaredil: „Upaluj domů, Lenko, a nechoď 
pořád za námi!“ 

„Co tu děláte, kluci?“ zajímala jsem se, protože jsem 
viděla, že druhý kluk taky hubený, ale učesaný, jako by na 
protějším břehu cosi lovil větví z vody. Uprostřed 
rybníčku se na rozčeřených vlnách pohupovala láhev. Od 
minerálky. Zazátkovaná. Ale na tu přece nemohl 
dosáhnout! 

„Co to tam máte?“ 
„Lahvovou poštu,“ neochotně přiznal Vašek. 
A proč ne? Moře a lahvová pošta, to se k sobě docela 

dobře hodí. 
Moje úvahy přerušil pokřik od horního konce rybníčku. 

To se moje děti úprkem blížily k sliveneckému moři. 
„Já jsem ti, mámo, říkala, abys tetě napsala. Není 

doma!“ 
Co dělat? Autobus zpět do Prahy pojede až večer. Tak 

tedy na něj počkáme u „móře“. 
Navázaná známost se sliveneckými mořeplavci byla 

rychle rozšířena i na mé děti a já mohla pokračovat ve 
zvědavých dotazech. 

„Jak jste na lahvovou poštu přišli?“ 
„To Karel – Karle!“ 
Karel k nám neochotně zamířil a tvářil se, jako by s tím 

neměl nic společného, ba jako by neuměl pět počítat. Asi 
pro jistotu. 

Každý začátek je těžký. Ale i když jsem musela na 
začátku z kluků každé slovo heverem páčit, i když z nich 
lezly věty jak z chlupaté deky, přece jsem zanedlouho 
měla všechno před sebou jako na dlani. 

Karel s Vaškem si přečetli „Vynález zkázy“. A protože 
to jsou kluci zvídaví a hned tak něčemu neuvěří, nač si 
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prstem nesáhnou, rozhodli, 
že si Julese Věrna 
přezkoušejí. Ještě štěstí, že 
začali lahvovou poštou. Jen 
si představte, jak by to 
dopadlo, kdyby to byli vzali 

od Rochova vynálezu. 
Na sliveneckém moři se naučili vyrábět umělé dmutí tak 

virtuózně, že láhev urazila 10 m za malou půlhodinku. A 
přitom nebyla vůbec vydána v plen náhodě, kluci jí 
dovedli určit místo i směr, což na moři dost dobře nejde, 
nemohla se roztříštit o balvan… To by se byli leckteří 
trosečníci zaradovali, kdyby to na větším moři, než je 
slivenecké, šlo taky tak! 

To nebyl vůbec špatný 
nápad! Jak jsem tam s těmi 
kluky stála u rybníčku na 
návsi, docela se mi v něm 
zalíbilo. Jakpak by to asi 
dopad/o, kdyby se dnes 
člověk vydal do krajů, v 
nichž kdysi Jules Verne 
rozehrál svůj utopický 

příběh „Vynálezu zkázy“? 
Kdysi – co vlastně v tomto příběhu znamená to kdysi? 

Verne sám 11a jednom místě říká, že inženýr Hart se 
vyznal ve všech vynálezech, které v tehdejší době, koncem 
devatenáctého století, zaplavily technický svět. Pokusme 
se však vystopovat dobu děje „Vynálezu zkázy“ trochu 
přesněji. 

„Tak ty si, Karle, myslíš, že to bude těžké? Jen si 
vzpomeň na mámo, kde Verne píše, že hlavním městem  
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Východní část Severní Karolíny 

 
Severní Karolíny, v té době jednoho ze čtyřiačtyřiceti 

členských států Severoamerické unie, bylo dosti 
významné město Raleigh…“ 

„No,“ povídá náramně skepticky Vašek, „a co americká 
vlajka? Kolikpak je na ní hvězdiček? Hm? Osmačtyřicet!“ 

„A každá znamená jeden stát, ne?“ přišel i Karel se svou 
troškou do mlýna. „Tak jakýchpak čtyřiačtyřicet států?“ 

„Tak vy si tedy myslíte, že na americké vlajce je 
osmačtyřicet hvězdiček?“ 

„To se ví!“ a Vašek hbitě nakreslil větvičkou do prachu 
americkou vlajku. 
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Státy Severoamerické unie při Atlantském oceánu a pří 

Mexickém zálivu 
Jenomže tohle byla pravda donedávna. Dnes vypadá 

trochu jinak. Roku 1959 se totiž připojil k USA další stát, 
Aljaška, a tak se taky musela změnit vlajka! 

A máme přesně určenou dobu, kdy se odehrál Vernův 
román. Původně vznikly Spojené státy z dvanácti 
anglických osad, které se roku 1774 postavily proti 
mateřské zemi, Anglii, která nechtěla uznat jejich 
hospodářské a politické požadavky. A roku 1776 vyhlásili 
nezávislost Spojených států. K původním dvanácti 
postupem času přibývalo dalších. Některé se připojily 
dobrovolně, jako Texas (1845), jiné byly získány bojem, 
jako Nové Mexiko a Kalifornie, které byly dobyty válkou 
Spojených států proti Mexiku.  

Roku 1890 měly Spojené státy 44 států. Stát 
pětačtyřicátý se připojil roku 1896. Od roku 1390 do roku 
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1896 měla tedy 
Severoamerická unie 
právě čtyřiačtyřicet států 
– a v té době se tedy 
musel odehrávat děj 
„Vynálezu zkázy“. 

Po tomto zjištění se 
nám všem náramně 
zalíbilo v úloze detektivů. 
S Vaškem a s Karlem 
jsme si rukoudáním 
slíbili, že podnikneme 
výzkumnou cestu po 
knihovnách. A tu jsou 
výsledky. 

Napřed jsme se vydali 
do Severní Karolíny. 

Patří k prvním osadám 
osídleným Evropany. 
Byla založena už roku 
1620 pro náboženskou 
sektu kvakerů, jejímž 
příslušníkům se 
nezamlouvala Anglie, kde 
se tehdy jako v celé 
Evropě hádali evangelíci 
s katolíky, a šli si tedy 
hledat štěstí jinde. Nebyli 
ostatně sami: angličtí 
katolíci si o pár let dříve 
založili v Americe pro 
své nespokojence 

Tyčkovitá bóje 

Světelná bóje má na 
povrchu jednoduchou 
svítilnu na petrolej nebo 
stlačený plyn 
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Maryland a ještě před 
nimi puritáni Nový 
Plymouth a další osady. 

Severní Karolína patří 
mezi plantážnické státy, 
jejichž skupina se táhne 
od Virgínie po Texas. 
Leží v kraji nadmíru 
úrodném, na jehož 
plantáže dováželi kdysi 
bohatí evropští usedlíci 
černé otroky z Afriky, 
aby jim pěstovali 
především bavlnu a 
tabák. 

A když už jsme u toho 
tabáku: Neviděli jste 
náhodou krabičku cigaret 
Raleigh? 

Jestli ne, mají ji denně 
v ruce statisíce, možná i 
milióny kuřáků na velké 
části světa. Ten vznešený 
kavalír na krabičce je 
lord Raleigh (1552 až 
1618), anglický voják, 
námořník, cestovatel a 
spisovatel – a na stará 
kolena taky něco hodně 
podobného pirátovi – 
náramný světoběžník. 
Dodnes se po něm 

Tato bóje za mlhy 
samočinně houká 

Houpání hladiny uvádí 
v činnost těžký zvon 
s několika srdci 

„Telegrafní kabel! Pozor při 
zakotvení!! Říká zeleně 
natřená kulovitá bóje 
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nazývá nejen jeden z 
nejlepších druhů cigaret 
z virginského tabáku, ale 
i hlavní město Severní 
Karolíny. Právem! Byl 
totiž jedním z prvních 
anglických kolonizátorů 
Severní Ameriky. Už 
roku 1586 založil osadu 
Virgínii, která však brzy 
zanikla a byla pak 
obnovena až začátkem 
17. století. Ta jeho 
výprava však přece jen 
nevyšla naprázdno. Lord 
Raleigh z ní přivezl do 
Evropy první brambory. 
Račte mu za to blahopřát 
nebo zlořečit – to zcela 
podle chuti. Slivenecký 
Vašek se nad tím 
zjištěním zrovna vděčně 
netvářil. Jinak měl 
dobrodružný lord smůlu 
i na Orinoku, kam se 
vypravil později, i v 
Anglii, kde nový král 
Jakub I. přál katolíkům, 
což se lordu Raleighovi 
nelíbilo. Stálo ho to 
několik let života ve 
vězení. Později měl další 

„Pozor! Karanténa!“ 
varuje žlutá soudkovitá 
bóje 
 

Soudkovití bóje 
s vlajkou 

Za úplňku a znovu se 
vlivy přitažlivosti Slunce 
a Měsíce sčítají; příliv je 
v té době nejsilnější 
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smůlu v Jižní Americe, kde 
sice úspěšně napadl 
španělskou kolonii sv. 
Tomáše a cestou domů stejně 
zdatně přepadal španělské 
lodi, což bylo řemeslo 
opravdu výnosné. Naneštěstí 
však Anglie zrovna v té době 
se Španělskem neválčila, a 
tak to milého lorda Raleigha 
stálo hlavu. 

Město nazvané jeho 
jménem však žije a 
roste. Jenomže pořád 
ještě leží hodný kus 
cesty od okruhu našich 
zájmů, totiž od oblasti, 
v níž se odehrávají 
děje „Vynálezu 
zkázy“. Vydejme se 
tedy k mořskému 
břehu, k ústí řeky 
Neuze, kudy podle 

Věrna vyplula goeletta domnělého hraběte ďArtigase na 
širé moře… 

Nedejme se zmást 
touto bójí, která se 
pohupuje nedaleko 
pobřeží! Nekotví pod 
ní ponorka! Tato 
tyčkovitá bóje (jinak 
plavatka) vyznačuje lodím cestu do ústí řeky. Vjíždí-li loď 

Když Měsíce „ubývá“ 
nebo „přibývá“, je příliv 
nejslabší. Vlivy 
přitažlivosti Slunce a 
Měsíce se navzájem 
oslabují 
 

Staroegyptská plachetnice 
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do ústí, má ji mít po pravé straně. Bóje jsou totiž námořní 
značky, které při pobřežích, v ústí řek, v rozsáhlých 
přístavech i v mělkých oživených zálivech vyznačují 
plavební dráhu a doplňují tak ve dne přirozené značky 
denní, jako jsou stromy, věže, větrné mlýny a jiné výrazné 
body na pobřeží. V noci a za mlhy pak je vůbec nahrazují 
světelnými nebo zvukovými signály. 

Houpání hladiny uvádí v činnost těžký zvon s několika 
srdci 

„Telegrafní kabel! Pozor při zakotvení“ říká zeleně 
natřená kulovitá bóje. V malých přístavech i v mělkých 
oživených zálivech vyznačují plavební dráhu a doplňují 
tak ve dne přirozené značky denní, jako jsou stromy, věže, 
větrné mlýny a jiné výrazné body na pobřeží. V noci a za 
mlhy pak je vůbec nahrazují světelnými nebo zvukovými 
signály. 

Je to prastaré zařízení, které dodnes dobře slouží. Máme 
už z roku 1115 zprávu, že císař Jindřich V. propůjčil 
městu Brémám právo upevnit na řece Vezeře bóje a jiné 
značky. Tenkrát to byly soudkovité bóje dřevěné. Dnes se 
zhotovují z ocelového plechu a mají průměr až 3 m, aby je 
z lodí snadno nepřehlédli. 

Verne se dále zmiňuje, že v ústí řeky Neuze se příliv 
projevoval na několik mil proti proudu. Vaškovi se to 
zdálo přehnané. Projevil jisté pochybnosti i o tvrzení, že 
inženýr Hart na ostrůvku Back Cup čekal na nejvýhodnější 
dmutí mořské, aby mohl poslat své lahvové poselství. 
Počkat! Docela jsem zapomněla, že jste nepročetli tolik 
knížek jako my s Vaškem a s Karlem, a tak možná nevíte, 
že dmuti mořské je souhrnný název pro příliv a odliv. 
Mořská hladina se na pobřeží otevřených moří během 
každých 25 hodin pravidelně zvedá a opět opadá. Proč? 
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Anglický vědec Newton první přišel na to, že tento zjev 
způsobuje přitažlivost blízkého Měsíce a slabší přitažlivost 
vzdálenějšího Slunce. Tohle se řekne docela jednoduše, 
ale ve skutečnosti to je náramně složité. Dalo nám všem 
pěknou práci, abychom se v tom vůbec vyznali. Proto vám 
to trochu zjednodušíme. Děláme to s klidným svědomím – 
beztak prozatím ani vědci nedokázali vypracovat úplnou 
teorii jevů mořského dmutí! 

To je totiž tak: Všechny teorie musí nutně předpokládat, 
že je celá zeměkoule obalena vodou – a to ona právě není. 
Plocha vody je 360 000 000 km2, plocha pevnin 150 000 
000 km2 – a právě těch 30% pevné půdy dělá všechny 
neplechy, pro které se to nedá na puntík spočítat. Proto si 
je pro výklad vynecháme. 

Z našich náramně zjednodušených obrázků hned vidíte, 
že inženýr Hart (a s ním Jules Verne) moc dobře věděl, co 
dělá. Příliv není vždycky stejně silný. Jeho kolísání je však 
pravidelné a lidé vědí, kdy je příliv nejsilnější. Je to asi tak 
každých čtrnáct dní (tj. při úplňku a při měsíčním novu). 
Osm dní předtím nebo potom je nejslabší. 

Ve dnech nejvyššího stavu připomíná vodní obal, jak 
jsme si jej zjednodušeně a názorně nakreslili, nejvíce 
protáhlý elipsoid, protože se působení Měsíce a Slunce 
sčítá. 

A protože se vzdálenost Měsíce i Slunce od naší Země 
mění, někdy jsou blíž, někdy dál, stoupá i síla přílivu také 
ještě během roku, nejen během měsíce. A nemyslete si, že 
to jsou malé rozdíly! Tak působení sluneční přitažlivosti 
se mění od 2,33 m do 2,58 m, působení měsíční dokonce 
od 4,65 m do 6,47 m! 

Když Měsíce „ubývá“ nebo „přibývá“, je příliv nejslabší. 
Vlivy přitažlivosti Slunce a Měsíce se navzájem oslabují 
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S přílivem v ústí řeky 
Neuze jsme si to vyjasnili 
k plné spokojenosti – a tak 
hurá na Bermudy! 

Rozhodli jsme se, že se 
tam do míst, kam Jules 
Verne umístil skrýš piráta 
Ker Karraje, rozhodně 
podíváme plachetnicí. I 
když se od dob Vernových 
podíl plachetních lodí v 
námořní dopravě 
podstatně změnil! Místo 
dlouhého povídání několik 
čísel: 

Jak vidíte, v době, kdy 
se měl odehrát Vernův 
román, plachetnice 
rozhodně vedly. Nebylo 
divu. Jejich pořizovací 
náklady jsou o 30 % nižší, 
provoz o 25 % levnější – a 
hlavně tehdy nebyl ještě 
vybudován Suezský 
průplav. Jak to souvisí? 
Velmi prostě: Suez otevřel 
výhodnou námořní cestu a 
plachetnice jím nemohou 
proplouvat. Mají totiž 
velmi hluboký ponor. A 
tak musely ustoupit 
parníkům. 

Šalupa 
 

Škuner 
 

Brigantina 
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Přejme jim, 
že byly dány na 
odpočinek I 
Odsloužily si 
své. Byla to 
první plavidla, 
k jejichž 
pohonu použil 
člověk jiné síly 
než síly 
vlastních paží.  

A notně dávno 1 V Horním Egyptě už kolem roku 6000 
před n. 1. užívali čtyřhranné plachty, nejstarší známé 
plachty, jak ji dodnes můžete vidět vymalovanou na 
reliéfech chrámu v Deir el Bahari. A i ten reliéf je starý asi 
tak tři a půl tisíciletí… 

Dnes už se plachetní plavidla omezila jen na pobřežní a 
rybářské plachetnice, na sportovní čluny a jachty. Tatam je 
sláva šalup, škunerů či goelett, brigantin, bárkových 
goelett, brig, barků a celoplachetníků! 

 
Briga 

Bárková goeletta Ebba 
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Bark 

 
Tytam jsou doby, kdy se za bouře se strašlivým 

třeskotem tříštily stožáry. Dnes se dělají z ocelových trub. 
Stará konopná lana nahradila lana ocelová nebo řetězy. 
Jen plachty se nadále sešívají z pásů konopné, lněné nebo 
bavlněně látky tak, aby se dobře nadouvaly větrem, a v 
Malajsku, na Maršalských ostrovech a na Dálném východě 
plují drobné plachetnice pod plachtami z trávy, z 
bambusových rohoži, ze sítiny a u Eskymáků dokonce z 
mrožích střev. 

 
Celoplachetník 
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Aťsi nám plachetnice zestárly! My se přesto vydáme na 
další výzkumy plachetnicí, a nikdo se tomu nepodiví, 
protože plujeme na Bermudy, na Somerské ostrovy, kam 
se dnes tak běžně cestuje, protože je to oblíbené letní sídlo 
zámožných Američanů, vyhledávané pro mírné podnebí. 
Je tam věčně zelený porost. Průměrná roční teplota je 
20,9° C – a tak se na dvaceti ostrovech, jež jsou z celku tří 
set šedesáti ostrovů obydleny, pěstuje cibule, kukuřice, 
banány, brambory i leccos jiného. A zahradničí se tam na 
vývoz: bermudské lilie jsou světoznámé. Tak vidíte, 
idylický život, že? Až na to ovšem, že Bermudy jsou 
bohužel mimo jiné taky přírodní tvrz, a proto jsou tak 
důležitou námořní a leteckou základnou, že jejich 
majitelka, Velká Británie, dva ostrůvky (Morgan a 
Tucker) prodala Spojeným státům. Ještě si myslíte, že se 
dá mluvit o idyle? Jen uvažte: největší z ostrůvků měří 39 
km2, tedy asi čtverec o straně 6,5 km. To mají Bermuďané 
připomínku vojny denně pod okny. 

Je vám však jistě jasné, že bychom marně hledali 
ostrůvek Back Cup. Nejen proto, že jej podle románu 
Thomas Roch zničil výbuchem. Ani předtím, než se tam 
podle Verna usadila tlupa Ker Karrajova, jej kartografové 
do map nezakreslovali. Jules Verne si jej prostě vymyslil, i 
s tou krápníkovou jeskyní. Kdepak by se také na 
korálovém ostrůvku vzala? Karel to měl Vernovi za zlé 
jako vědeckou nepřesnost, ale Vašek Věrna hájil. Cožpak 
autor tu přírodní zrůdu nakonec nezničil? A všichni jsme 
se spokojili s tím, že všechno ostatní, co Verne o Back 
Cupu říká, do puntíku odpovídá. 

Blízké Sargasové moře, část Atlantského oceánu šířky 
20 až 50° a délky 35 až 10°, táhnoucí se na ploše asi 7 000 
000 km2 od Azor k Bahamám, moře subtropické a značně  
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Plavba Ebby z Pamplico Soundu na Bermudy 

 
teplé, pročež je v jeho dosahu právě u Bermud nejsilnější 
území korálů, toto moře dostalo své jméno podle rodu 
hnědých řas, zvaných Sargassum, jež ve velkém množství 
plují v jeho povrchových vodách. 

A nemuseli bychom mít věru zvláštní štěstí, abychom 
cestou zahlédli i příslušníky říše živočišné, jejichž 
předkové oživovali moře už v dávných geologických 
dobách. Jsou to především žraloci. Největší z nich, žralok 
veliký (Cetorhinus maximus), obyvatel Atlantského 
oceánu, dorůstá délky až 15 m! To však nebyla ta 
nestvůra, která vnikla za nebohým vorvaněm až dovnitř 
jeskyně v ostrůvku Back Cupu. Žralok veliký se totiž živí 
jenom planktonem. S vorvaněm se tedy potýkal některý z 
jeho menších příbuzných. Ale i tak: Když uvážíte, že 
žraločí tlama je plná zubů v několika řadách za sebou, pak 
zjistíte, že Jules Verne vůbec nenadsazoval. Žraloci žijí 
sice i v mořích mírného pásma, dokonce i v Arktidě, ale 
jejich nejvlastnějším domovem je moře tropické a 
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subtropické. Pak se 
nedivte, že jsou při své 
dravosti vážným 
nebezpečím i pro 
vorvani (Physeteridae), 
kteří jsou tam taky 
doma, i když je to třeba 
vorvaň tuponosý 
(Physeter catodon), 
jehož samec bývá 13 až 
25 m dlouhý, jehož 
ocasní ploutev je 5 m 
široká a který má v 
objemu těla 9 až 12 m. 
Živí se sice také masem, 
ale jeho hlavní potravou 
jsou jen malí mořští 
hlavonožci, a je tedy se 
svými 18 až 30 zuby proti žraloku ubohým nezkušeným 
neviňátkem. 

Spatřit vorvaně není už dnes tak jednoduché. Je jedním z 
nejpronásledovanějších kytovců. Lov na něho je poměrně 
snadný, protože pobývá dlouho na hladině, a když je 
pronásledován, pluje po řadu hodin stále jedním směrem. 
Nedá tedy velkou práci dohonit ho – a vyplatí se to. Z 
vorvaňů se nezískává jen tuk, ale i spermacet, bezbarvý 
olej z lebeční dutiny, tuhnoucí na vzduchu v šupinatou 
látku podobnou bílému vosku. Ze spermacetu se vyrábějí 
léky, svíčky a krémy. A tmavé hmoty, kterou mají ve 
střevech pošlí nebo nemocní vorvani, ambry, používá se k 
výrobě vzácných voňavek. Kdovíjak to s vorvani dopadne.  

Pro srovnání: Větší 
čtverec představuje plochu 
Prahy, menší, černý čtverec 
plochu největšího 
bermudského ostrůvku. 
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Korálové ostrůvky se jeden druhému podobají jako vejce 

vejci 
 
 
Neomezí-li se jejich nesmyslné vybíjení, nebude to 

dlouho trvat a vorvani vyhynou. 
Ale naše trosečníky od sliveneckého moře zajímaly 

nejvíc ponorky. Nechali jsme si je až na konec. Abychom 
však na něco nezapomněli! 

 
 
 

 
Na tomhle obrázku se zdá žralok docela nevinný – ale 

když si představíte, že může měřit až 15 m a že by otevřel 
svou strašnou tlamu… 
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Vorvaň vypadá proti žralokovi daleko příšerněji – a 

přece je to proti němu stvoření docela mírumilovné 
 

Jak to vlastně vypadá ve srovnání s dnešní skutečností s 
Kochovým bleskometem? Verne ho ve svém románu 
nepopisuje nijak přesně. Velmi se snažil, aby se pokud 
možno nikde neodchýlil od vědecké pravděpodobnosti, a 
proto musel o něm hovořit jen v náznacích. Při vší 
mlhavosti údaje je však Rochův bleskomet nápadnou 
obdobou dnešní raketové střely, střely řízené a poháněné 
vlastní silou. Je to jen další doklad toho, jak správnými 
cestami se ubírala fantazie francouzského utopistického 
spisovatele a jak neomylně uhadoval cesty dalšího vývoje 
techniky. 

Jen dolet Rochovy tajemné střely – 10 km – a také okruh 
její působnosti je mnohem, mnohem menší než u dnešních 
reaktivních střel. Tak strašnou ničivou sílu, jakou se 
podařilo lidstvu objevit, si ani fantazie utopisty nedovedla 
představit. 

Verne vycházel ve své fantazii ze zcela reálné 
skutečnosti, jejíž další vývoj vědecky domyslil, jako je 
tomu ostatně i s jeho jinými utopistickými motivy.  
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Primitivní minomet Vlasjevův 

 
Knihu s popisy a s nákresy bojových raket vydal Rus 

Fjodor Čelejev v 16. století. A v 17. století, za cara Petra 
Velikého, už se primitivních raket běžně užívalo v ruské 
armádě. Roku 1853 zaútočili Rusové asi tisíci bojovými 
raketami na pevnost AkMečeť a také jí dobyli. 

Dlouhá desítiletí výzkumu a konstrukční práce, kterou 
věnoval Sovětský svaz bojovým raketám, přinesla ovoce 
za Velké vlastenecké války. Vždyť známé raketomety 
„Kaťuše“ byly postrachem německých okupantů. 

I dnešní raketová technika vychází z prací ruských 
vynálezců. Konstantin Eduardovič Ciolkovskij 
(18751935), původce myšlenky stupňových raket, největší 
teoretik této moderní vědy, vynalezl tryskový motor, 
kterým se dnes pohánějí letadla a řízené střely. 
Vypracoval i podrobnou teorii meziplanetárních letů – a 
tím byl uskutečněn sen Julese Věrna, v jeho době 
nerealizovatelný; aby totiž tak převratných vynálezů, jako 
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byl třeba vynález Rochův, bylo využito pro blaho lidí, a ne 
k jejich ničení. 

A teď už opravdu ty ponorky, na něž se Karel s Vaškem 
jako všichni kluci tolik těšili. S těmi jsme to měli snadné, 
protože pan Lhoták, který vám nakreslil obrázky k tomuto 
vydání „Vynálezu zkázy“, napsal o ponorkách velkou 
knihu. 

O tom, aby se člověk mohl pohybovat i pod vodou, o 
tom lidé snili odedávna, tak jako snili o létajících 
kobercích a kufrech, o křídlech, na nichž by se mohl 
člověk vznést do vzduchu jako pták. Roku 1552 vyšla v 
Paříži kniha učeného mnicha, františkána Rogera Bacona, 
kniha, napsaná už roku 1260! I po těch třech stech letech a 
ještě dlouho potom se zdála četná františkánova tvrzení 
nesplnitelnou fantazií.  

 
Slavná Kaťuše, před níž s hrůzou prchali nepřátelé SSSR 

za Velké vlastenecké války 
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Tato kniha měla velmi učený latinský titul: Epistola 
Fratris Rogerii Baconis de secretibus operibus artis et 
naturae et de nul-litate magiae – což česky znamená 
Epištola bratra Rogera Bacona o tajemných dílech umění 
a přírody a o nicotnosti magie. Mimo jiné se v ní tvrdí i 
toto: 

 
Věda má prostředky, jimiž se mohou zhotovit takové 

stroje, které pohánějí loď bez veslařů, a to úžasnou 
rychlostí, takže je řídí jen jeden člověk. 

Bylo by možno zhotovit stroje na létání, člověk by seděl 
uprostřed stroje a strojem poháněná křídla by mávala ve 
vzduchu. 

 
Daly by se sestrojit přístroje, s jejichž pomocí by se 

mohlo bez nebezpečí pohybovat po dnu moří a řek. 
Pokusů bylo mnoho. Vážně je však můžeme brát teprve 

od sedmdesátých let minulého století. Velké zásluhy si na 
tomto poli získal ruský inženýr Drzewiecki, který sestrojil 
první model podmořské lodi roku 1877. A roku 1884 
postavil první skutečně použitelnou ponorku s elektrickým 
pohonem. Zásoba elektřiny stačila lodi na dvě hodiny a za 
tu dobu ujela 14 km. Uvážíme-li, že to byla ponorka 
miniaturní, vidíme hned, že neměla velkého praktického 
významu. Přece však její sériová výroba učinila z Ruska 
první stát, v té době i jediný na světě, který měl celou 
flotilu ponorek. Drzewieckého model pozměnil a 
zdokonalil francouzský konstruktér Clovis Goubet, který 
roku 1889 vytvořil jednu ze slavné trojice francouzských 
ponorek: Le Goubet, Gustav Zédé a Le Gymnote. 
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První sovětská umělá 
družice Sputnik 1 

 

Různé typy umělých 
družic 
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Goubetův bronzový podmořský člun 

 
Goubetovy ponorky použil pak i Verne a první ilustrátor 

románu „Vynález zkázy“, L. Benett, jako modelu pro 
ponorku Sword. 

A to je další doklad, jak opatrně spojoval Verne 
existující skutečnost s fantazií. Ponorce Swordu přiřkl 
vlastně jen větší možnost praktického využití. Vždyť 
dokázala urazit slušný kus cesty na rozdíl od svého vzoru, 
ponorky Le Goubet, kterou její vynálezce nabídl 
francouzským a brazilským vojenským odborníkům s 
pramalým zdarem. V praktických zkouškách se 
neosvědčila a skončila ve starém železe. 

 
Plán prvního Goubetova podmořského člunu z roku 

1889 
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Ing. Gustav Zédé postavil roku 1892 elektrickou 

ponorku, která obdržela jeho jméno 
 
Lépe už na tom byla ponorka Gustav Zédé, nazvaná 

rovněž podle svého tvůrce a spuštěná na vodu roku 1893. 
Ta měla už víc společného s dnešními ponorkami: byla 
poměrně velká, dlouhá 45 m a široká přes 3 m. Měla 
elektrický pohon a 11 lidí posádky. Byla dokonce i 
vyzbrojena torpédem. Ponorka Gustav Zédé, postavená 
pro francouzskou admiralitu, vykonala několik úspěšných 
plaveb. Pro srovnání: dojela bez nesnází pod mořem z 
Toulonu v jižní Francii do Ajaccia na Korsice. A to byl 
přece na první prakticky použitelnou ponorku výkon 
docela slušný! 

 

 
 
Takhle idylicky vypadala první zkušební plavba ponorky 

„Gustav Zédé“ 
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Plavba ponorky „Gustav Zédé“ z Toulonu na Korsiku 
 
Dnešní ponorky mají ovšem nesrovnatelně větší 

plavební možnosti. 
A to nemluvíme o ponorkách atomových! Snad ani Jules 

Verne by si nemohl vymyslit, jaké možnosti a převraty v 
podmořské plavbě přinese atomová energie. 

Vernův Nautilus z románu Dvacet tisíc mil pod mořem 
je první ponorka, která aspoň v autorově fantazii proplula 
všemi světovými oceány a pronikla pod mořem až na jižní 
točnu (Verne ovšem tehdy nemohl ještě vědět, že kolem 
jižní točny se nerozlévá moře, nýbrž se tam rozprostírá 
šestý díl světa – Antarktis). Verne se s ní pak rozloučil v 
románu Tajuplný ostrov. I Vernův Nautilus měl však své 
skutečné vzory. K popisu jeho konstrukce inspirovala 
Věrna ponorka Plongeur, jméno Nautilus si vypůjčil od 
ponorky, kterou roku 1800 postavil Robert Fulton, 
současník Napoleonův. 
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Románový Nautilus (na hladině a pod hladinou) se nijak 

nelišil od prvních ponorek Vernovy doby 
 
Skutečný Nautilus se ovšem s Vernovým románovým 

Nautilem srovnávat nemohl. Vernův Nautilus dokázal 
něco, co nesvedla ani jedna ponorka ze slavné francouzské 
trojice, ani Le Goubet, ani Gustav Zédé, ani Le Gymnote 
(rejnok), postavený roku 1887 a poháněný rovněž 
elektrickým proudem. Všechny tyto tři ponorky – stejně 
jako ponorky ve „Vynálezu zkázy“ a jako všechny 
ponorky po nich – byly vytvořeny proto, aby sloužily 
zkáze a ničení. Byly nástrojem válek a zmaru. Jen Vernův 
Nautilus stál ve službách vědy a míru. 

Seděli jsme tiše na břehu sliveneckého moře. Slunce 
zapadalo a my jsme s Karlem a s Vaškem přemýšleli, co 
bude dál. 
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„Le Gymnote“ byla ponorka přísně symetrického tvaru 
 
„Snad si lidé něco vymyslí, ne?“ prohodil konečně 

Vašek. A neříkal to nijak beznadějně. 
„Když najednou místo řízené střely může být 

meziplanetární raketa…“ povídal Vašek dál. „A víte, že 
jsme na něco zapomněli?“ 

Přišlo mi to divné. Že by opravdu? Ale Vašek 
triumfoval: 

„Na lahvovou poštu!“ 
„Vždyť tu jste si přece vyzkoušeli sami!“ 
„No jo, ale na našem moři, kde nejsou skaliska, bouřky a 

vůbec! Ale jak to je na opravdickém?“ 
Měl pravdu. Lahvová pošta bývala posledním útočištěm 

tam, kde nebylo možno podat zprávu jiným způsobem. 
Takových poselství je v starých dobrodružných románech 
celá spousta. Jenomže jak to přezkoumat dnes, když je na 
světě už tak málo skutečně pustých míst, kdy jiskrová 
telegrafie obetkává neviditelnými vlnami celý svět? Dnes 
přece patří lahvová pošta stále neúprosněji jen a jen do 
oblasti dobrodružných románů… A přece ne tak docela! 

 
 

 
 

Průřez ponorkou „Le Gymnote“ 
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„Víte co, kluci? Vy vůbec nejste v posledních letech 
jedinými zvědavci, kteří si to chtěli přezkoušet.“ 

Stalo se to poměrně nedávno na Krymu. Dva kluci se 
tam koupali a objevili nedaleko břehu zapečetěnou láhev. 
Ztroskotaná loď, trosečníci na pustém ostrově, poselství – 
to vše jim zavířilo hlavou. V tom posledním měli pravdu. 

Když ve své nedočkavosti urazili zapečetěné hrdlo láhve 
o balvan, vypadl z ní stočený lístek. Na něm oznamovali 
dva pionýři, že chtěli přezkoušet spolehlivost lahvové 
pošty, a proto že posílají toto poselství a žádají, aby jim 
nálezce napsal, kdy a kde láhev vylovil. To víte, že taková 
věc se nikomu nemusí říkat dvakrát. Hoši napsali a čekali 
na odpověď od pionýrů. Čekali, čekali dost dlouho. 
Konečně přišly dva dopisy. Jeden podepsaný inženýrem 
velké stavby, druhý důstojníkem Sovětské armády. Oba 
jako chlapci svěřili mořským vlnám své poselství, jež 
zapomněli označit datem… Ukázalo se, že láhev urazila za 
několik let pouhých pár kilometrů… Vzdušnou čarou 
ovšem. Kudy se kolébala a bloudila mořskými vlnami, 
těžko povědět. 

Tak vidíte! Inženýr Simon Hart měl z pekla štěstí, že 
jeho poselství – patrně díky příznivým mořským proudům, 
a taky asi díky vůli autorově – dospělo na místo určení za 
pouhý měsíc! 

Bylo nadmíru zábavné putovat po stopách Vernova 
románu „Vynález zkázy“. Ale stálo to dost času, a tak 
jsme se s oběma slivenskými kluky dohodli, že další cesty 
podniknou už sami. Není to tak nesnadné, když je na světě 
tolik knihoven s knihami ze všech možných oborů, tolik 
map, naučných slovníků a muzeí… 

 
Jitka Bodláková 
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VÝSLOVNOST CIZÍCH SLOV 
 

(A) slova anglická – (F) slova francouzská 
 
all right (A) – ól rajt 
arrowroot (A) – erourút 
ďArtigas (F) – dartygas 
Back Cup (A) – bek kap 
Davon (A) – dejvn 
Derbyshir (A) – dábišr 
Gaydon (A) – gejdn 
Gibraltar (A) – džibróltr 
Hamilton (A) – hemiltn 
HansurLesse (F) – an syr les 
Healthful House (A) – helsfl haus 
Cheasapeake (A) – česepík 
Kentucky (A) – kentaki 
Logger Head (A) – logr hed 
Lookout (A) – lukaut 
Neuze (A) – ňůz 
New Bern (A) – ňú bérn 
New Head (A) – ňú hed 
New Jersey (A) – ňú džérzi 
New York (A) – ňú jók 
Norfolk (A) – nórfok 
Northumberland (A) – nórsambrlend 
Ocracoke (A) – okrekouk 
Oregon (A) – origen 
Pamplico Sound (A) – pemplikou saund 
Raleigh (A) – réli 
Simon Hart (F) – simon art 
Sommerset (A) – somrset 
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Southampton (A) – sauzemptn 
Standard (A) – stendrd 
Sword (A) – sórd 
Thomas Roch (F) – tomas rok 
Virgínia (A) – vérdžinje 
Washington (A) – voHngtn 
Wilmington (A) – iúlmingtn 
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