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Jack Barnes nie chybi nigdy. Możesz się pan założyć wysoko.
— Hm… hm… o włos, to stałoby się! — zauważył konduktor wagonu pulmanowskiego, pomaga ąc Barnesowi wsiąść, gdy wskakiwał w biegu do ekspresu, wychoǳącego
z Bostonu o północy. — Raǳiłbym panu ednak nie wskakiwać zbyt często do adących
uż pociągów.
— ǲięku ę za dobrą radę i pomoc. Oto mały napiwek dla pana. A teraz proszę mi
wskazać mie sce mo e, estem śmiertelnie znużony.
— Numer , wszystko gotowe, może pan zaraz kłaść się.
Nie było widać nikogo, a eśli echało tym samym wozem więce podróżnych, udali się
uż na spoczynek. Barnes był istotnie barǳo znużony i powinien był zasnąć niezwłocznie,
ale umysł ego był czynny niezwykle i sen nie nadchoǳił.
Jack Barnes, cieszący się sławą ednego z na zręcznie szych detektywów Nowego Jorku, miał własny zakład wywiadowczy, którym kierował osobiście.
Właśnie rozwikłał w sposób barǳo chlubny dość trudną sprawę. W Nowym Jorku
popełniono wielką kraǳież, a pode rzenie, oparte o ciężkie poszlaki, padło na pewnego
młoǳieńca, którego aresztowano. Przez ǳiesięć dni za mowała się prasa pode rzanym,
usiłu ąc przekonać opiǌę publiczną o ego winie, a tymczasem Barnes wy echał cichaczem
z miasta. Dwanaście goǳin przed naszem zapoznaniem się z nim, luǳi, czytu ących
ǳienniki przy kawie poranne , zaskoczyła wiadomość, że uwięziony nie est winowa cą,
prawǳiwego zaś zbrodniarza schwytał bystry Jack Barnes, a co więce eszcze oǳyskał
przedmioty skraǳione, wartości trzyǳiestu tysięcy dolarów.
Słabe eno poszlaki, które detektywowi wydały się ednak nader obiecu ące, skłoniły
go do pó ścia za tym tropem. Z miasta do miasta snuł się, ak cień, za swą oﬁarą, pilnu ąc
dniem i nocą. Teraz gdy uż miał ptaszka w bezpieczne klatce w Bostonie, ruszył do
Nowego Jorku po papiery potrzebne do wydania go sądowi.
Jak wiemy, mimo zmęczenia leżał bezsennie, gdy nagle usłyszał słowa:
— Gdybym coś przeskrobał, a wieǳiał, że ten Barnes następu e mi na pięty, dałbym
poprostu za wygraną i stawił się sam.
Początek był obiecu ący, ponieważ zaś Barnes spać nie mógł, ął podsłuchiwać, bowiem to zaliczało się także do rzemiosła ego. Głos, który pobuǳił ego baczność, dochoǳący wyraźnie z przeǳiału Nr. , był wprawǳie cichy, ale detektyw miał słuch dobry.
— Nie wątpię, ni na chwilę, że takbyś uczynił — odparł głos drugi — dlatego, że
przeceniasz zręczność współczesnego detektywa. Mnie sprawiłoby przy emność, gdyby
eden z nich wziął mnie na oko. To istotnie żarcik nielada, a myślę, że z łatwością woǳiłbym go, ak przystało, za nos.
Człowiek, który wyrzekł to, miał głos dźwięczny i wyraźną wymowę, mimo że rozmowę wieǳiono szeptem nieomal. Barnes uniósł ostrożnie głowę i podsunął poduszki
tak, że uchem dotykał ściany przegrodowe , co barǳo ułatwiło słuchanie.
— Zważ ednak, — ciągnął dale głos pierwszy — ak ten Barnes śleǳił ǳień i nocą
Pettingilla, aż go wciągnął w pułapkę. Właśnie w chwili, kiedy opryszek uważał się za
bezpiecznego, został u ęty. Przyznasz chyba, że Barnes postąpił barǳo sprytnie?
— O tak, w swoim roǳa u całkiem sprytnie. Ale nie było tu nic artystycznego, coprawda, nic z winy detektywa, eno winowa cy. Zbrodnia ako taka, dokonaną została nie

artystycznie, Pettingill robił głupstwa, Barnes spostrzegł e chytrze, a przy ego wprawie
i zręczności, rezultat był nieunikniony.
— Zda e mi się, że albo nie czytałeś szczegółowego opisu tego przypadku, albo nie
doceniasz detektywa. By traﬁć na ślad Pettingilla posiadał tylko guzik.
— Tylko guzik‥ ale co za guzik! Tuta właśnie zbrodniarz postąpił nie artystycznie.
Nie powinien był zgubić tego guzika.
— Musiał to być przypadek, eden z tych, których przewiǳieć zgóry i uniknąć niesposób.
— Słusznie. Ale właśnie te małe, nieprzewiǳiane, a awiące się zawsze przypadki
wtrąca ą tylu do więzień i prowaǳą na stryczek, dopomaga ąc detektywom do tanio nabyte sławy. Tu est sedno rzeczy. Gra pomięǳy detektywem a zbrodniarzem est zbyt
nierówna.
— Nie całkiem cię rozumiem.
— W takim razie wygłoszę prelekc ę o zbrodni. W życiu normalnem walczy eden rozsądek z drugim. Dotyczy to zarówno uczonych, ak i rzemieślników. Mózg trze
się o mózg, a w rezultacie powsta ą na świetnie sze myśli świata. Tak postępu e wieǳa
uczciwego zarobkowania na chleb. Ze zbrodniarzami, sprawa inna. Walczy z siłami potężnie szemi. Jego towarzysze zawodowi, że się tak wyrażę, nie sta ą przeciw niemu, ale
racze są ego pomocnikami. Ma tedy tylko za wroga detektywa, wyobraziciela społeczeństwa i prawa. Żaden człowiek, śmiało rzec można, nie zosta e zbrodniarzem z wolnego
wyboru, a położenie przymusowe, w akiem ǳiała, sprowaǳa odkrycie.
— W takim razie musianoby schwytać wszystkich zbrodniarzy?
— Słusznie, wszystkichby musiano schwytać, a fakt przeciwny est dowodem na niekorzyść twego detektywa. Każdy bowiem zbrodniarz est, tak czy owak, pozbawiony swobody ǳiałania i stanowi zaródź ego klęski. Naprzykład: Zechcesz może twierǳić, że
każdy zbrodniarz kreśli zgóry plan swó , a co z tego wynika, mógłby starannie uniknąć
pozostawienia śladów zdraǳa ących czyn ego. To est atoli wielką rzadkością. Na częście
awi się coś niespoǳianego, na co przysposobiony nie był. Natychmiast wiǳi przed sobą
więzienie, a strach ten rozprasza całą ostrożność ego, tak że ak wiǳimy, pozostawia
ślady.
— Jeśli atoli powiadasz, że zawsze niemal awi się coś nieoczekiwanego, przyzna esz
sam możliwość czegoś, przed czem nie może się uchronić nie przewiǳić tego.
— W danym przypadku est tak istotnie. Ale wyobraź sobie, że nie istnie e owo
położenie przymusowe, które pozbawia zbrodniarza pełne swobody ǳiałania. Przypuśćmy, że est to człowiek traktu ący zbrodnię naukowo i ako ǳieło sztuki. Człowiek taki
przedewszystkiem przysposobi się na większą ilość przypadków, a także zdoła poraǳić
sobie z rzeczami nieoczekiwanemi, akie za ść mogą podczas wykonywania zbrodni. Przebacz mi zarozumiałość, ale twierǳę, że gdybym popełnił zbrodnię, nie dowieǳionoby
mi tego.
— Tak? Ja sąǳę przeciwnie. Wobec braku doświadczenia zostałbyś schwytany, równie
szybko ak ten Pettingill. Wiesz dobrze, iż była to ego pierwsza zbrodnia.
— Może pó ǳiemy o zakład?
Na te słowa zerwał się Barnes, czeka ąc bacznie odpowieǳi, gdyż zrozumiał natychmiast, co ma na myśli mówiący, a czego słucha ący, zdało się, nie po mu e dobrze.
— Nie rozumiem cię. O co mam się zakładać?
— Twierǳisz, że w razie dopuszczenia się zbrodni, zostałbym u ęty tak szybko, ak
Pettingill. Otóż gotów estem założyć się z tobą, że popełnię zbrodnię, równie głośną, ak
ego i że nie zostanę schwytany, czyli ściśle mówiąc, nie zostanie udowodnione, iż estem
sprawcą. O uwięzienie nie chcę się zakładać, gdyż ak wiǳieliśmy w danym przypadku,
niewinni często dosta ą się pod klucz. Warunkiem mym est tedy dowód sądowy.
— Nie rozumiem cię eszcze. Czyż na ser o zobowiązu esz się popełnić zbrodnię poto
tylko, by wygrać zakład? To ǳiwne wielce!
— Zna omi Pettingilla zapewne nie rozumieli go także. Ale nie troszcz się, biorę całą
odpowieǳialność na siebie. No i cóż? Czy goǳisz się na tysiąc dolarów? Potrzebu ę małe
rozrywki.
— Bęǳiesz miał rozrywkę, płacąc mi tysiąc dolarów, a chociaż nie wierzę, byś miał
naprawdę zamiar zostać zbrodniarzem, skorzystam w każdym razie z propozyc i two e .
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— Jakto w każdym razie?
— Rzecz asna. Albo nie popełnisz zbrodni i musisz płacić, albo popełnisz, złapią cię
i także musisz płacić. Naciągnę cię w przyszłości, ale mimo to pieniąǳe wezmę.
— Zatem przy mu esz zakład?
— Oczywiście.
— Zgoda. A oto warunki mo e. Zastrzegam sobie miesiąc na ułożenie planu i zobowiązu ę się woǳić za nos detektywów. Jeśli po roku będę wolny i udowodnię ci, żem
zbrodnię popełnił, wygrałem zakład. Jeśli po upływie tego czasu będę w więzieniu śledczem, zakład bęǳie rozstrzygnięty dopiero po wyroku takim lub owakim. Czy się na to
goǳisz?
— W zupełności. Jakiż to ednak roǳa zbrodni chcesz popełnić?
— Jesteś zbyt ciekawy, przy acielu. Zakład zawarty, a a wprowaǳam zaraz w życie
sławetną ostrożność mo ą. Dlatego nie mogę paplać o zamierzone zbrodni.
— Czy sąǳisz, że cię zdraǳę? Da ę słowo honoru, iż tego nie uczynię, zobowiązu ąc
się, w razie przeciwnym zapłacić kwotę pięciokrotne wysokości.
— Wolę ci pozostawić zupełną swobodę ǳiałania i sąǳę, że tak bęǳie lepie . Teraz
nie wierzysz w duchu, bym popełnił zbrodnię i przy aźń twa est bez zmiany. Dale myślisz, że gdyby to nawet nastąpiło, sprawa bęǳie drobiazgowa, tak że sumienie pozwoli ci
przebaczyć mi. Gdyby atoli w określonym terminie ktoś popełnił istotnie wielką zbrodnię,
przybiegniesz niewątpliwie, żąda ąc wy awienia czynu. Oczywiście odmówię odpowieǳi,
ty zaś uznasz to za wyznanie i z obawy wspólnictwa pospieszysz zdraǳić całą rzecz.
— Drogi Bobie! Czu ę urazę naprawdę! Niesąǳiłem, że mi ufasz tak mało.
— Nie gniewa się, stary przy acielu. Pamięta , że przed kilku dopiero minutami
ostrzegałeś, że mnie naciągniesz w przyszłości. My, artyści zbrodni, musimy być przygotowani na każdy obrót sprawy.
— Powieǳiałem to bez namysłu i nie ser o.
— O nie! Mówiłeś z namysłem i całkiem ser o. Ale nie biorę ci tego za złe. Masz
wszelkie prawo zeznać wszystko o zakłaǳie, skoro uczu esz wyrzuty sumienia. Na lepie
bęǳie, gdy się na to przysposobię. Ale istnie e eszcze edna możliwość odkrycia. No
zgadnĳ aka?
— Nie wiem, chyba własne zeznanie two e.
— Nie! Chociaż i to mogłoby wchoǳić w grę. Czyś słyszał, że ktoś chrapie?
— Nie.
— Posłucha że… teraz? Jest to racze ciężki oddech, nie chrapanie. Człowiek ten
zna du e się w drugim przeǳiale, od nas licząc. Odgadu esz teraz, co mam na myśli?
— Wyzna ę, że nie mam kwaliﬁkac i na detektywa.
— Ależ, mó drogi. Jeśli my to słyszymy, to ktoś będący w przeǳiale sąsiednim mógł
nas doskonale podsłuchać!
Barnes musiał poǳiwiać tego człowieka, liczącego się ze wszystkiemi możliwościami.
— Ależ! Wszyscy śpią głęboko!
— Zwykły zbrodniarz spuszcza się może na takie przypuszczenie, ale nie a. Istnie e
także inna, chociaż dalsza możliwość, że nas podsłuchał ktoś z przeǳiału ǳiesiątego.
Mógł to być detektyw, a co gorze nawet Barnes.
— Wyzna ę, że operu esz możliwościami barǳo odległemi i masz szanse u ścia kary.
— U dę, napewno. Ale ta możliwość nie est tak odległą, ak ci się wyda e. Czytałem,
że Barnes chce ǳiś właśnie wrócić do Nowego Jorku. Przypuśćmy, że notatka ta est
prawǳiwa, natenczas miałby do dyspozyc i trzy pociągi, o siódme , o edenaste i ten.
Jeden na trzy, nie est to zbyt małe prawdopodobieństwo.
— Pociąg nasz składa się z ǳiesięciu tylko wagonów…
— Znowu fałszywy wniosek. Po takim wysiłku, Barnes wziął napewno przeǳiał sypialny. Wszak pamiętasz, że w chwili ostatnie zdecydowałem się wracać ǳiś do Nowego
Jorku, a gdyśmy przybyli na dworzec, wagony sypialne były tak zatłoczone, że doczepiono
ten eszcze. O ile Barnes nie wziął biletu w ciągu dnia, eǳie napewno z nami.
— Cóż cię naprowaǳa na przeǳiał ǳiesiąty właśnie?
— Wiem, że przeǳiał szósty est wolny. Ale w chwili gdy pociąg ruszał uż, wpadł
ktoś i zda e mi się, za ął przeǳiał ǳiesiąty.
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Barnes zaczął przypuszczać, że bęǳie miał sporo trudności wykryć zbrodnię tego
człowieka, o ile wogóle ą popełni, i to niezależnie od okoliczności, że się dowieǳiał uż
tyle.
— Wiǳisz tedy, że istnie ą dwie drogi, na których zamiar mó może zostać wyśleǳony, a spuszczenie ich z oka może być groźne. Ponieważ atoli znam e zgóry, nie
za dą trudności, a wta emniczenie detektywa, choćby nawet był Barnesem, niewiele mu
przyniesie korzyści.
— Jak zamierzasz uniknąć niebezpieczeństwa?
— Drogi chłopcze! Czy sąǳisz, że odpowiem na twe pytanie, wskazawszy uż, iż
nas może podsłuchu e detektyw. Ale coś potrosze nadmienię. Powieǳiałeś, że Pettingill zgubił guzik tylko i poǳiwiałeś Barnesa za to, że go wyśleǳił na podstawie tego
guzika. Gdybym a zgubił guzik kamizelki, schwytałby mnie Barnes przed upływem dni
ǳiesięciu, bowiem guziki mo e są swego roǳa u unikatem w świecie.
— Cóż to znaczy? Sąǳiłem zawsze, iż guziki ednakowe fabryku e się całemi tysiącami.
— Nie wszystkie. Z powodu, o którym nadsłuchu ący możliwie detektyw nie potrzebu e wieǳieć, poleciła przy aciółka mo a, podczas podróży do Europy, sporząǳić
spec alny garnitur i przywiozła mi go. Są to cięte w kamieniu kome e z wyobrażeniem
proﬁlu Juǉi i Romea.
— Ach, więc romans?
— To rzecz inna. Wyobraź sobie, że chcąc wygrać zakład, pod ąłbym włamanie. Ponieważ, ani odnośnie do czasu, ani mie sca nie zna du ę się w położeniu przymusowem,
obrałym porę odpowiednią, gdy tylko ktoś eden strzeże skarbu. Zachloroformowałbym
go, związał i zabrał łup. Nagle, w chwili gdy chcę wy ść, buǳi się piesek poko owy, o którym nie wieǳiałem wcale, i zaczyna wściekle szczekać. Po chwili uda e mi się schwycić
go, ale best a wpĳa mi zęby w rękę i w chwili, kiedy go duszę, w śmiertelnych podrzutach,
odrywa guzik kamizelki, który spada na posaǳkę i toczy się dale . Zwykły włamywacz
straciłby głowę i uciekł co pręǳe , nie bacząc, że został ugryziony, że krew popłynęła
i że zgubił guzik. Naza utrz wzywa ą Barnesa. Stara dama rzuca pode rzenie na stangreta,
a detektyw goǳi się na aresztowanie go, nie dlatego, by wierzył w ego winę, ale dla
dogoǳenia stare damie i zabezpieczenia sobie przezto osoby sprawcy. Potem spostrzega krew na podłoǳe i pysku psa i zna du e guzik. W ten sposób traﬁa na złoǳie a ze
skaleczoną dłonią i sprawa skończona.
— Jakżebyś uniknął tego?
— Będąc rozsądnym, nie miałbym u kamizelki zdraǳieckich guzików. Ale przypuśćmy, że nie estem całkiem swobodny w wyborze czasu i mam te guziki. Pewny, że
w domu est tylko edna osoba, chloroformu ę ą, a potem nie pozwalam się ugryźć psu.
Gdyby zaś nawet to nastąpiło, nie tracąc głowy, zmywam krew z dywanu i pyska psa,
szukam guzika, zna du ę go, a wkońcu otwieram okno, by wypuścić odór chloroformu.
Naza utrz edynym śladem byłby zaduszony pies i brak kosztowności.
— Metoda two a, w warunkach zgóry urząǳonych, est asna i łatwa, ale wątpię
barǳo, czy na mie scu Pettingilla zdołałbyś zachować całą przytomność umysłu i znaleźć
guzik, który był powodem ego zdemaskowania.
— Masz może rac ę, gdyż na ego mie scu, zna dowałbym się w położeniu przymusowem. Nie sąǳę ednak, bym miał wziąć ze sobą guzik, ma ąc, ak on, wolny wybór
czasu. Guzik ten, mianowicie, sporząǳony był ze stare , rzadkie monety. Barnes obszedł
antykwar aty i znalazł człowieka, który przedmiot ten sprzedał Pettingillowi. Reszta była
prostą konsekwenc ą.
— Masz wysokie, wiǳę, mniemanie o sobie, ale cóż mi szkoǳi przez twe zarozumialstwo zarobić tysiąc dolarów. Teraz atoli estem znużony i chcę spać. Dobranoc!
— Dobranoc, przy acielu! Śnĳ o zarobku tysiąca dolarów, które mi zapłacisz.
Barnes nie myślał o śnie. Nowy przypadek, gdyż tak skwaliﬁkował zasłyszaną rozmowę, pociągnął go wielce. Zdecydowany u ąć człowieka, który uczynił zakład o ego
bystrość umysłu, powziął niezłomny zamiar, zwłaszcza, że krok poważny w kierunku powoǳenia był uż uczyniony, nie spuszczać z oczu pyszałka w ciągu miesiąca. Na większą
przy emność sprawiłoby mu pozwolić na dokonanie zbrodni, by go potem przyłapać na
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uczynku. Pocichu opuścił swó przeǳiał, prześlizgnął się do przeciwległego, skąd mógł
obserwować przeǳiał ósmy i tam założył kwaterę nocną.
— Nie zǳiwiłbym się wcale, gdyby ten chytry szatan te eszcze nocy dokonał swego
zamiaru. Mie my tę naǳie ę, gdyż zanim to uczyni, o śnie niema dla mnie mowy.
 .  ,      
Pociąg zbliżał się do Stamfordu, gdy Barnes usłyszał, że nadchoǳi konduktor. Człowiek
ten czynił ta emnicze gesty, z których domyślił się detektyw, że go wzywa.
— Wszakże wczora , wskaku ąc do pociągu, wymienił pan swe nazwisko, Barnes? —
spytał konduktor.
— Tak est i cóż dale ?
— Czy pan est detektywem Barnesem?
— Czemuż pan pyta?
— Dlatego, że eśli pan est detektywem, kierownik pociągu chciałby z panem pomówić. W ciągu nocy popełniono wielką kraǳież w pociągu.
— Do d abła!
— Tak! Fatalna histor a. Ale proszę prze ść ze mną do drugiego wozu.
— Zaraz idę.
Barnes podszedł cicho do przeǳiału ósmego i za rzał, rozchyla ąc ostrożnie ﬁranki.
Patrzył dobrą chwilę uważnie. Leżało dwu mężczyzn, śpiących niezaprzeczalnie głęboko.
Uspoko ony, że może na chwilę opuścić swó posterunek, udał się za konduktorem do
sąsiedniego wozu, gǳie nań czekał kierownik.
— Chciałbym, z urzędu, oddać w pańskie ręce barǳo zagadkowy przypadek! — powieǳiał po zazna omieniu się z detektywem. — Wczora wieczór wsiadła w Bostonie
pewna dama z biletem do South Norwolk. Powiadomiona przez konduktora, że zbliżamy się do te stac i, wstała. Za chwilę zawezwano mnie nagle, a dama łka ąc rozpacznie
oświadczyła, że ą okraǳiono. Znikła torebka, z kle notami, wartości   dolarów.
— Tak, dobrze pan mówi: oświadczyła. Jakiż dowód na to, że ą okraǳiono?
— Nic nie wiem o kle notach, oczywiście, ale konduktor wiǳiał torebkę, które teraz
niema, mimo, że przeszukano wszystko.
— Zatrzymaliśmy się w New-Haven i Bridgeporcie? Ile osób opuściło pociąg?
— Z wozów sypialnych nikt nie wysiadł.
— To znaczy, nie zauważyłeś pan nikogo.
— Nie. Tak est ak mówię. Poleciłem obe rzeć konduktorom przeǳiały i wiem, że
wszyscy pasażerowie są na mie scach. Ale to mi nasuwa przypuszczenie: Jeśli nikt nie
wysiadł, złoǳie musi być eszcze w pociągu, nieprawdaż?
— Oczywiście.
— Zauważywszy stratę, dama ta postanowiła echać do Nowego Jorku. Inni pasażerowie posiada ą aż tam bilety, z wy ątkiem ednego, który wysiada w Stamford i ubiera
się właśnie. Wysiadłszy, gotów zabrać kle noty, ale cóż na to poraǳę?
— Przedstaw mu pan całą rzecz, a eśli est niewinny, pozwoli się zrewidować. Jeśli
nie pozwoli, poraǳimy sobie dale .
Zaraz wyszedł z przeǳiału mężczyzna o wygląǳie Francuza, wykwintne postaci, a zakłopotany kierownik wy aśnił mu o co iǳie.
— Głupia to histor a, proszę pana, ale pewni esteśmy, że złoǳie zna du e się eszcze
w pociągu, to też…
— Nie pozwalasz mi pan dlatego wysiąść wiǳę. Nacóż te ceregiele? Rzecz est tak
prosta, że uczciwy człowiek nie bęǳie robił trudności i powie tylko… zrewidu mnie pan.
Uczynisz pan to, aż wreszcie nadarzy się ktoś, kto bęǳie czuł obrazę. Ten est właśnie
złoǳie em! Sąǳę, że poǳielasz pan zapatrywanie mo e?
Te ostatnie słowa skierowane był do Barnesa, który wpatrzył się przez chwilę w mówiącego, ak to czynił z nawyku, chcąc sobie wbić w pamięć twarz akąś. Francuz wytrzymał to spo rzenie całkiem spoko nie.
— To samo powieǳiałem kierownikowi pociągu, zanim pan wyszedł na korytarz! —
odparł Barnes.
— Oczywiście. A teraz, za pozwoleniem pańskiem rozbieram się i proszę o rewiz ę
gruntowną, by na mnie kiedyś nie padło pode rzenie. Jest to sprawa honoru.
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Chociaż kierownik pociągu nie miał naǳiei znalezienia czegokolwiek, przeprowaǳił
ak na szczegółowszą rewiz ę, a Francuz ubrał się znowu.
— Mam tylko dwie małe torebki podróżne, bez kua, gdyż dwa dni tylko spęǳiłem
w Bostonie.
Przyniesiono torebki, obszukano i niczego nie znaleziono.
— Teraz chyba mogę wy ść, szanowni panowie, gdyż właśnie przybyliśmy na mie sce
mego przeznaczenia. Zabawię tu zaledwo parę goǳin i wrócę do Nowego Jorku. Mieszkam w hotelu Hoﬀmana. Oto mó bilet wizytowy, na wypadek, gdyby o mnie miano
pytać.
Barnes wziął bilet i obe rzał starannie.
— Cóż pan na to? — spytał kierownik.
— Niema potrzeby za mować się nim dłuże . Nie mam śladu pode rzenia. Zresztą
zna ǳiemy go w razie potrzeby. Zwie się Alfons Thauret. Teraz zwróćmy uwagę na innych
podróżnych. Czy mógłbym porozmawiać z ową damą?
— Każde chwili, nawet wbrew e woli. Sprawa est zbyt poważna.
— Dobrze! Proszę ą przysłać tuta , bym słów kilka zamienił na osobności. Nie wspomina pan, że estem detektywem. Sam to uczynię.
Niedługo weszła rosła kobieta około lat czterǳiestu pięciu. Usiadłszy, ob ęła Barnesa
bystrem, a kry omem spo rzeniem, czego zdało się nie zauważył.
— Kierownik pociągu przysyła mnie! — zaczęła rozmowę. — Cóż pan masz z tem
wspólnego?
— Nic.
— Nic? Jakto?
— Jeśli mówię, że nic nie mam wspólnego z tą sprawą, znaczy to, że od pani same
wyłącznie zależy, czy odna dę kle noty, czy nie. Załatwiam tego roǳa u sprawy dla te
liǌi kole owe . O ile obrabowany nie ma pretens i, zostawiam rzecz w spoko u. Czy życzy
pani sobie, bym czynił poszukiwania za skraǳionemi rzeczami?
— Chcę, oczywiście, oǳyskać kle noty mo e, barǳo wartościowe, nie wiem ednak,
czy powinnam oddać sprawę w ręce detektywa.
— Kto pani powieǳiał, że estem detektywem?
— Czy może nie?
— Tak, estem istotnie detektywem! — odparł po krótkiem wahaniu. — Ale pracu ąc
w instytucie prywatnym mogę wykryć przestępcę bez buǳenia rozgłosu. Sąǳę, że to
właśnie było powodem, iż miała pani wątpliwości co do oddania mi swe sprawy.
— Jesteś pan bystry. W same rzeczy mam powody, roǳinne, by dbać, żeby rzecz
nie stała się publiczną. Wynagroǳę ho nie trud pański, eśli się uda oǳyskać kle noty
dyskretnie.
— Dobrze. Pode mu ę się. Musi mi pani odpowieǳieć na kilka pytań. Przedewszystkiem nazwisko i adres.
— Zowię się Róża Mitchel i mieszkam narazie East ulica , nr. …‥ Przybyłam niedawno z roǳinnego Nowego Orleanu i poszuku ę stosownego mieszkania.
Barnes zapisał w notesie nazwisko i mieszkanie.
— Czy pani zamężna?
— Jestem wdową, męża straciłam przed kilku uż laty.
— Wraca my do kle notów. Z akiego powodu podróżu e pani z taką ilością biżutery ?
— Nie straciłam biżutery , ale nieoprawne kamienie niezwykłe piękności, diamenty,
rubiny i inne. Po śmierci męża, znaczny ego ma ątek poszedł na długi, pozostała tylko
należność u pewnego wybitnego Włocha, który zmarł niedługo po mężu. Wykonawcy
ego testamentu doręczyli mi te kamienie, ako pokrycie zobowiązania. Otrzymałam e
niedawno dopiero w Bostonie i uż przepadły. To straszne!
Załamała rozpacznie ręce, kilka łez zabłysło w e oczach, a Barnes dumał, z pozoru
nie patrząc na nią.
— Jaka byłą wartość tych kamieni?
— Sto tysięcy dolarów.
— Jaką drogą doręczono e pani?
Pytanie było zupełnie proste i Barnes rzucił e całkiem niewinnie. Dlatego zdumiało
go wrażenie tych słów. Dama zerwała się i przeistoczyła zupełnie.
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— Cóż to ma do rzeczy? — rzekła, zaciska ąc usta. — Być może i tak zbyt wiele powieǳiałam obcemu. Proszę przy ść do mnie, a podam wszystkie szczegóły, o ile
zresztą zdecydu ę się na pozostawienie sprawy w pańskiem ręku. W razie przeciwnym
wynagroǳę trud dotychczasowy. Żegnam pana.
Barnes odprowaǳił ą zamyślonemi oczyma, nie wsta ąc.
— Łże, zda e się, ta baba! — mruknął do siebie i wrócił do swego wagonu, gǳie właśnie rewidowano dwu panów, którzy to traktowali, ako żart niezrównany. Inni podróżni
poddawali się także bez oporu badaniom. Tymczasem Barnes czekał w swym przeǳiale.
Nakoniec cierpliwość ego została nagroǳona. Z coupee ósmego wyszedł młody, przysto ny człowiek, lat około , kieru ąc się do garderoby. Barnes poszedł za nim i wkroczył
do odǳiału dla palących. Zaledwo tam usiadł, nadszedł drugi młoǳieniec, widocznie
podróżny z przeǳiału ósmego, i ął się myć, podczas gdy kierownik pociągu opowiadał
pierwszemu o kraǳieży i prosił o zezwolenie na rewiz ę. Brakło uż niewiele minut, by
pociąg stanął w Nowym Jorku i obszukano wszystkich podróżnych, z wy ątkiem tych
dwu, na wykwintnie szych niewątpliwie. To też wielkie było zdumienie funkc onar usza,
gdy zauważył, iż młoǳieniec, do którego mówił, ob awia wielki niepokó .
— Bob, czy słyszysz? Popełniono wielką kraǳież w pociągu! — rzekł chrypliwym
tonem do towarzysza, który ma ąc twarz pokrytą mydlinami, musiał się obetrzeć, zanim
dał odpowiedź.
— No i cóż dale ? — powieǳiał zupełnie obo ętnie.
— Ależ… ależ… kierownik pociągu chce mnie rewidować.
— Oczywiście. Czegóż się boisz? Wszakże nie esteś złoǳie em?
— Nie… ale…
— Tu niema żadnego: ale… Jeśli esteś niewinny, pozwól się rewidować!
Potem ął przed zwierciadłem, śmie ąc się, wiązać starannie krawatkę. Przy aciel spo rzał nań w sposób, który zrozumieć mógł tylko Barnes, wieǳący dobrze, iż właśnie Bob
zawarł zakład o popełnienie zbrodni i asnem było pode rzenie przy aciela ego.
— Panie kierowniku, — powieǳiał młoǳieniec pierwszy — zachowanie mo e mogło
się panu wydać zrazu pode rzane i tego wy aśnić nie mogę. Jestem gotów do rewiz i i zależy
mi właśnie na zbadaniu ak na barǳie starannem.
Nastąpiła rewiz a, bezskuteczna zresztą.
— Oto bilet mó . Nazwisko Artur Randolph, z ﬁrmy I. O. Randolph & Syn, a ten
pan przy aciel mó , za którego ręczę, to Robert Leroy Mitchel.
Słysząc nazwisko Mitchel, Barnes nastawił ucha, zǳiwiony barǳo, bowiem to samo
nazwisko podała mu okraǳiona.
— ǲięku ę ci, Arturze! — powieǳiał Mitchel. — Ale mogę odpowiadać sam za
siebie.
Po chwili wahania zwrócił się kierownik pociągu do Mitchela.
— Przykro mi barǳo, ale muszę prosić pana także o zezwolenie na rewiz ę. Jest to
obowiązkiem moim.
— Drogi panie, — odparł — rozumiem, że est to pańskim obowiązkiem i nie mam
urazy osobiście, mimo to ednak odmawiam całkiem stanowczo.
— Odmawia pan? — wykrzyknęli wszyscy obecni i trudno było powieǳieć, kto uczuł
na większe zǳiwienie. Pobladły Randolph oparł się o ścianę, a Barnes był podniecony.
— To wygląda na zeznanie, wobec tego, że wszyscy zezwolili na rewiz ę! — powieǳiał.
Odpowiedź Mitchela była barǳie eszcze zdumiewa ąca, niż poprzednia odmowa.
— Ach tak? To zmienia rzecz! — powieǳiał. — Jeśli wszyscy podróżni podlegli
rewiz i i a to uczynię.
Potem rozebrał się bez dalszych ceregieli. Ale, w ubraniu ego, ani też w przyniesionych torbach podróżnych obu panów niczego nie znaleziono. Kierownik pociągu spo rzał
bezradnie na detektywa, ale Barnes patrzył w okno.
— Jesteśmy na dworcu centralnym! — rzekł Mitchel. — Czy wolno wysiąść?
Kierownik pociągu skinął potaku ąco, a oba przy aciele oddalili się drzwiami na końcu wagonu.
Zaledwo znikli, zerwał się Barnes i dopadłszy drzwi przeciwległych, wyskoczył na
peron, podczas gdy pociąg za eżdżał powoli. Przystąpił żywo do człowieka, który zdawał
się go oczekiwać, wyrzekł cicho słów kilka, poczem oba wrócili do pociągu. Po chwili
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wyszła okraǳiona dama, a gdy opuściła budynek stacy ny, towarzysz Barnesa szedł za nią
krok w krok. Detektyw zamierzał także ode ść, gdy nagle uczuł, że ktoś dotknął ego
ramienia, a obróciwszy się, zobaczył Mitchela.
— Mr. Barnes, — powieǳiał tenże — radbym pomówić z panem. Czy zechcesz pan
łaskawie spożyć ze mną śniadanie?
— Skąd wiesz pan, że estem Barnes?
— Nie wieǳiałem o tem wcale, ale wiem teraz! — odparł Mitchel z uśmiechem,
wielce niemiłym dla detektywa, który czuł, że człowiek ten podszedł go. Tem silnie szą
atoli powziął decyz ę schwytania ptaszka. Nawykły do szybkie or entac i, przy ął zaproszenie, będąc pewnym, że nic na tem nie straci, a dużo zyskać może. Poszli tedy oba do
adalni, za mu ąc mały stolik.
— Mr. Barnes, — powieǳiał Mitchel, wydawszy kelnerowi polecenie — sąǳę, że
byłoby na lepie porozumieć się zgóry.
— Nie rozumiem pana.
— Rozumie pan napewno. Przed chwilą zapytał pan, skąd znam ego nazwisko. Jak
rzekłem, nie znałem go, chociaż miałem przeczucie. Czy mam powieǳieć z akiego powody?
— Oczywiście, o ile to panu sprawi przy emność.
— Może postąpię nierozsądnie, zwraca ąc uwagę pańską na pierwszy błąd w te grze.
Jesteś pan, oczywiście, przeciwnikiem moim, ponieważ ednak przy aciel mó odszedł
sam, nie mogę oprzeć się pokusie.
— Przepraszam na chwilę, panie Mitchel, nie estem tak głupi, ak pan sąǳi. Wiem
co mi pan chcesz powieǳieć.
— Naprawdę? Byłby to dowód wielkiego sprytu.
— Chcesz mi pan powieǳieć, że byłem osłem dardanelskim, występu ąc z uwagą,
w chwili, gdyś pan odmówił zezwolenia na rewiz ę.
— O… nie mógłbym się wyrazić tak ordynarnie. Atoli sprawa była taka. Gdyś pan
poszedł za Randolphem do garderoby, powziąłem pode rzenie i ruszyłem pańskim śladem. W chwili, gdy kierownik pociągu chciał mnie zrewidować, odmówiłem, oczywiście,
pozornie, by wiǳieć ak to na pana odǳiała, a skutek potwierǳił przypuszczenie mo e.
Wieǳąc uż, że esteś pan detektywem, nie miałem powodu sprzeciwiać się rewiz i.
— Jak rzekłem uż, zachowanie mo e było osielskie, ale zbytecznem est pańskie
ostrzeżenie, gdyż zaręczam, nie powtórzy się to uż.
— Wiem, oczywiście, że podsłuchałeś pan naszą rozmowę nocną i pode rzewasz mnie
o popełnienie te kraǳieży. Po ąć tylko nie mogę, dlaczego, dowieǳiawszy się o zakłaǳie,
nie śleǳiłeś mnie pan bez przerwy? — Barnes nie dał odpowieǳi, a Mitchel dodał: —
Chciałbym prosić pana o pewną grzeczność…
— Mianowicie?
— Byś pan nie wspominał nikomu o moim zakłaǳie dokonania zbrodni. Nie mogę,
naturalnie, zabronić panu, byś mnie śleǳił i pokonał, o ile zdołasz pan tego dokazać.
— O ile popełnisz pan zbrodnię, napewno udowodnię to i pokonam pana! — rzekł
Barnes. — Zata enie, że wiem o zakłaǳie te nocy, leży może w interesie moim. Ale nie
mogę przyrzec tego. Muszę zachować pełną swobodę ǳiałania, stosownie do okoliczności.
— Dobrze! Powiem panu, gǳie mieszkam i pozwalam odwieǳać się o każde porze
dnia i nocy. Mam poko e w hotelu piąte avenue. A teraz pozwolę sobie zapytać, czy
sąǳisz pan, że dokonałem te kraǳieży?
— Odpowiem pytaniem: Czy dokonałeś pan te kraǳieży?
— Wyśmienicie! Wiǳę, że mam przeciwnika godnego szpady mo e … Tedy pozostawmy te dwa pytania bez odpowieǳi.
 .     
Podczas gdy spożywali śniadanie, przeszedł mężczyzna akiś przez salę. Nikt nie mógł
przypuścić, by miał ku temu powód, gdyż nie patrzył na nikogo. Również trudno było domyśleć się, że go spostrzegł Barnes, sieǳący doń tyłem. A ednak był to właśnie
człowiek, który na ego rozkaz śleǳił Różę Mitchel, od chwili opuszczenia dworca.
Po śniadaniu opuścili oba restaurac ę, a gdy doszli do schodów, ustąpił Barnes uprze mie na bok, puszcza ąc przodem towarzysza. Niewiadomo, czy łączył z tem akiś zamiar.
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Ale Mitchel odmówił gestem i pierwszy ął wstępować schodami Barnes. Mitchel zyskał
tyle, że mógł obserwować detektywa, ale nie zauważył nic. Człowiek, który przechoǳił
przez salę restauracy ną, stał bezczynnie u drzwi, a na widok Barnesa, nie spostrzeżony
przez Mitchela przeszedł wpoprzek ulicę i znikł w przeciwległym domu. Czy oba detektywi zamienili ze sobą znak akiś? Mimo chytrego postąpienia swego, Mitchel nie
zauważył nic. Potem Barnes pożegnał się i odszedł, a Mitchel sto ąc w bramie śleǳił go
spo rzeniem, aż do stac i kolei naǳiemne , wtedy dopiero ogląda ąc się ruszył ostrożnie,
a żywo w kierunku piąte avenue. Gdyby spo rzał poza siebie, spostrzegłby pewnie, że ów
nieznany człowiek wyszedł z domu przeciwległego i kroczył ego śladem.
W akieś pięć minut, z awił się na widowni Barnes i wszedł do domu, gǳie chwilowo
przebywał drugi detektyw. Obe rzał starannie bramę od wnętrza i znalazł to czego szukał.
Lekko nakreślone ołówkiem słowa: East, ul  numer. … Tylko tyle. Ale Barnes wieǳiał,
że ślad Róży Mitchel śleǳony był aż do końca, a adres zgaǳa się z podanym przez nią.
Mógł ą tedy odnaleźć każde chwili.
— Wilson est barǳo przezorny! — pomyślał. — Dobrze się sprawił. Dostrzegł
mó gest, zapisał adres i znikł zaraz. Nie zǳiwiłbym się, gdyby zdołał trzymać na oku
tego wyraﬁnowanego draba. Ba… zbyt wysoko oceniam Mitchela. W każdym razie muszę
chwilowo go zostawić Wilsonowi, gdyż zacny Pettingill absorbu e mnie eszcze.
Wpół goǳiny późnie był w swem biurze i konferował z pomocnikami.
Tymczasem kroczył Wilson za Mitchelem przez Broadway, aż do teatru „Kasino”,
gǳie śleǳony kupił bilety wstępu. Następnie ruszył ku hotelowi w piąte avenue. Skinął
głową port erowi, wziął klucz i wszedł na schody, widocznie tedy mieszkał tam. Wilson
nie miał żadnych instrukcy . Z ruchu głowy wstecz, aki uczynił Barnes, wywnioskował,
że ma śleǳić idącego za nim mężczyznę. Uznał to za swó obowiązek, przed otrzymaniem
nowych rozkazów.
Trudno ednak było strzec hotelu piąte avenue, który miał trzy wy ścia, edno na
Broadway, a dwa inne na ulicę dwuǳiestą trzecią i dwuǳiestą czwartą. Wilson pocieszał
się myślą, że Mitchel go nie zauważył i że którąby bramą wyszedł, odda przedtem klucz
port erowi. To miał na uwaǳe. Nie minęło pół goǳiny, gdy klient ego z awił się, oddał
port erowi klucz i wyszedł na Broadway. Dotarłszy do trzecie avenue, wszedł schodami
na przystanek kolei naǳiemne , a Wilson musiał iść za nim, chociaż nie był rad z tak
bliskiego sąsieǳtwa zwierzyny swo e . Wsiedli do ednego pociągu, Mitchel do pierwszego, Wilson do ostatniego wagonu. Przy ulicy czterǳieste drugie wysiadł Mitchel
i przekroczył most. Zamiast, akby należało oczekiwać, czekać na połączenie z dworcem centralnym, prześliznął się przez tłum i wsiadł w pociąg idący ku miastu dolnemu.
Wilsonowi udało się doścignąć go, ale uświadomił sobie, że tropiony zauważył coś, lub
był wy ątkowo ostrożny. Ta sama gra została eszcze kilka razy powtórzona, aż wkońcu Mitchel wsiadł przy ulicy czterǳieste drugie w pociąg adący na dworzec główny.
Zachowanie ego było tedy tylko wynikiem ostrożności. Nie zauważył, że est śleǳony
i ruszył teraz ku istotnemu celowi swemu. Wilson wszedł pierwszemi drzwiami wagonu
i sieǳiał spoko nie w kącie, zaś Mitchel minął go i wsiadł drzwiami przeciwległemi. Zaraz
potem zatrzasnął konduktor drzwi i dał sygnał od azdu. Mitchel zerwał się błyskawicznie
i wyskoczył na peron, a pociąg uniósł przechytrzonego i osłupiałego Wilsona.
Był to cios dotkliwy dlań, bowiem zależało mu na dobrych stosunkach z szefem. Ale
rozważywszy przeżycia ostatnich goǳin, zrozumiał, że nie miał możności zapobieżenia
ucieczce Mitchela, który czynił wszystko z rozmysłem, by u ść prześladowcy. Gdyby wieǳiał coś bliższego o ściganym, odgadłby może gǳie est, zdołałby uprzeǳić go i traﬁć
ponownie na ślad. Teraz atoli znalazł się w zupełnem ciemku i mógł kląć tylko.
Nie mogąc zdać relac i, dokąd się udał Mitchel, spróbował przyna mnie stwierǳić
kiedy wróci, a czas ego nieobecności dałby, ak sąǳił, Barnesowi cenną wskazówkę. Dlatego za ął ponownie stanowisko przed hotelem, zasięgnąwszy w biurze telefoniczną informac ę, że Barnes po echał do Bostonu po Pettingilla. O siódme , gdy cierpliwość Wilsona
wyczerpała się, wpadło mu na myśl, że przecież Mitchel kupił bilety do teatru „Kasino”.
Był to daleko lepszy punkt obserwacy ny, chociaż nie wieǳiał czy bilety opiewały na ten
właśnie wieczór. Żywiąc tę nikłą naǳie ę, po echał na górną część miasta i stanął tak, że
mógł wiǳieć wszystkich wchoǳących. ǲiesięć minut po ósme doszedł do wniosku, że
trud ego est daremny, gdy nagle za echał po azd — ku wielkie ulǳe swo e zobaczył
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Mitchela, pomaga ącego wysiąść ubrane wykwintnie damie. Wilson przysposobił się na
wszelki wypadek kupu ąc bilet wstępu i wszedł za tą parą, zdecydowany nie spuścić uż
z oka swego klienta.
Gdy skończono operę, łatwo mu przyszło śleǳić obo e, gdyż dama odmówiła azdy powozem. Wilson zdumiał się wiǳąc, że śleǳona para znikła w tym samym domu
czynszowym, do którego tropił Różę Mitchel. Uspokoiło go wielce, iż ma dwa ptaszki
w ednym gołębniku i wyciągnął stąd wniosek, że istnie e pomięǳy nimi pewien związek.
Ucieka ący Mitchel udał się prawdopodobnie do tego właśnie domu. Tak przyna mnie
sąǳił sprytny wywiadowca.
Wilson czekał mnie więce goǳinę, gdy nagle usłyszał przeraźliwy krzyk. Nie mógł
wymiarkować, czy dolatu e z domu obserwowanego, czy z któregoś obok, ale krzyk był
niezaprzeczalnie kobiecy. Ten głos, rozǳiera ący ciszę nocy, był tak przeraźliwy, że nim
wstrząsnął dreszcz.
W ǳiesięć minut potem, coś innego zwróciło ego uwagę. W oknie piątego piętra
zagasło światło. Była to rzecz błaha, a zauważył to dlatego tylko, że w całym budynku, to
edno tylko okno było oświetlone. Podczas gdy rozważał sprawę, akiś mężczyzna wyszedł
szybko. Pewny, że to ego klient, przebiegł Wilson ulicę, zboczył skośnie na drugą stronę
avenue, równoległe z tropionym. Ale dotarłszy do latarni, spostrzegł bystrem spo rzeniem,
że nie est to Mitchel.
Wrócił tedy na poprzednie stanowisko, lecz zaledwo uczynił kilka kroków, zobaczył
naprzeciw siebie idącego z drugiego końca ulicy Mitchela. Wyda ąc westchnienie ulgi,
pozwolił mu prze ść i trzymał go sprytnie na oku, aż do hotelu, gǳie Mitchel wziął
klucz i wszedł na schody. Wilson uznał, że pościg ego na tę noc skończył się. Chcąc
stwierǳić goǳinę, dobył zegarka. Była dokładnie goǳina pierwsza. W otwarte eszcze
czytelni hotelu sporząǳił relac ę i wysłał ą umyślnym posłańcem do biura Barnesa. Potem
wydało mu się, że ma prawo trochę odpocząć. Przez czas krótki tylko, gdyż świadomy
swych obowiązków wieǳiał, że musi być naza utrz na posterunku, aż do chwili otrzymania
innych zleceń od szefa.
Barnes załatwił sprawę w Bostonie tak szybko, że zdołał eszcze wrócić o północy do
Nowego Jorku. Stracił tedy eden ǳień tylko i mógł teraz oddać się śleǳeniu przypadku,
który buǳił w nim naǳwycza ne zainteresowanie.
Przeczytawszy rano sprawozdanie Wilsona, ął targać, rozczarowany, wąsy. Trzy razy
przebiegł oczyma pismo, potem potargał e w drobne kawałki i wyrzucił oknem, a wiatr
uniósł strzępy.
O wpół do ósme wszedł Barnes do domu przy ulicy trzyǳieste i odczytał nazwiska
umieszczone nad skrzynkami listowemi. Żadne nie wskazywało poszukiwane osoby. Na
mieszkaniu nr.  nie było biletu, a Barnes wspomniał relac ę Wilsona o zgaśnięciu światła
na piątem piętrze, z czego wynikało, że było zamieszkane.
Chcąc tam do ść, uciekł się do podstępu, akiego używa ą często włamywacze. Zszedł
na dół i zaǳwonił na pierwsze piętro. Drzwi otwarły się bez szelestu. Wszedł schodami
i awiące się służące powieǳiał, że zaǳwonił przez pomyłkę. Potem ął wstępować na
piąte piętro. Zaǳwonił do mieszkania. Mógł odrazu zaǳwonić w hallu na to piętro, ale
nie chciał zdraǳić w ten sposób swe bytności, by ktoś, ma ący w tem interes, nie oddalił
się niepostrzeżenie.
Czekał kilka minut daremnie, a powtórne ǳwonienie miało ten sam wynik. Nikt
się nie z awiał. Barnes pocisnął bez szelestu klamkę. Ku ego wielkiemu zǳiwieniu drzwi
ustąpiły. Wszedł, a drzwi zamknęły się za nim. Sąǳił zrazu, że wtargnął do pustego mieszkania, ale zaraz spostrzegł wkońcu kurytarza otwarte drzwi umeblowanego poko u. Po
pewnem wahaniu, podszedł tam cicho — nie było nikogo. Wrócił ostrożnie do wchodu
i przekręcił klucz w zamku, schował go w kieszeń i wszedł do poko u. Był umeblowany
gustownie. Okna wychoǳiły na ulicę, a pomięǳy niemi stało zgrabne biurko, otwarte, akby go niedawno używano. Spostrzegł na niem lampę, które światło, ak opiewała
relac a Wilsona zgasło przed kilku goǳinami. W ścianie przeciwległe oknom widniały
zamknięte dwuskrzydłowe drzwi suwakowe o szklanych, wzorzystych szybach, wiodące
do poko u przyległego. Przyłożywszy oko do mie sca prze rzystego w matowym wzorze,
zobaczył Barnes kobietę, leżącą w łóżku. Zaskoczony tem, nie wieǳiał zrazu co czynić!
Była to może Róża Mitchel, ak twierǳiła, on atoli wdarł się do e sypialni podczas
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snu, bez upoważnienia. Uważał ą, coprawda, za pode rzaną, wieǳiał ednak, że nie ma ąc
ważnie szych danych, mógł za to odpowiadać sądownie.
Podczas gdy tak stał pod drzwiami zadumany, spo rzał przypadkowo na podłogę. Oczy
ego uwięziło coś, co mimo nawyku do okropności, wstrząsnęło nim dreszczem. Mały,
czerwony strumyk przecisnąwszy się pod drzwiami, zastygł na cal od dywanu. Barnes
schylił się niezwłocznie, umoczył palec i wykrzyknął cicho, a dech mu zaparło:
— Stężała krew!
Wyprostowawszy się, za rzał ponownie przez szyby. Leżąca w łóżku kobieta nie drgnęła nawet. Bez dalszego namysłu rozsunął podwo e. Starczyło ednego spo rzenia. Z zaciśniętych warg rzucił słowo: morderstwo i zaraz znikło wszelkie wahanie i cała niepewność w ruchach i czynach. Przekracza ąc ostrożnie wielką kałużę krwi plamiące dywan,
przystąpił do łóżka i rozpoznał ową damę, która została rzekomo okraǳioną w pociągu
z kle notów. Możnaby ą było uważać za śpiącą, gdyby nie wyraz bólu, który zakrzepł na
e twarzy, wraz ze śmiercią. Roǳa morderstwa był zarówno prosty, ak okrutny. Podczas snu zarznięto ą, czego dowód stanowiło to, że była tylko w same koszuli. Barnes
zauważył w pierwsze zaraz chwili fakt zagadkowy, że kałuża krwi w pobliżu drzwi oddalona była od łóżka o całe sześć stóp, tuta zaś widniała druga, powstała z krwi, ścieka ące
po pościeli. Obie nie były ze sobą połączone.
— Jestem oto pierwszy na mie scu — pomyślał Barnes — i nie dopuszczę intruzów,
którzyby sprawili zamieszanie, zanim wszystkiego nie zobaczę i nie zbadam należycie.
Pokó był właściwie obszerną, połączoną z gabinetem mieszkalnym alkową, która
mogła przedtem służyć za adalnię. Jedyne okno wychoǳiło na szyb świetlny, a w rogu mieścił się pięknie rzeźbiony kominek. Barnes rozsunął ﬁranki gabinetu, by wpuścić
więce światła, a gdy się roze rzał, wpadły mu w oczy dwie rzeczy. Na umywalni stała
miednica do połowy napełniona wodą, które kolor świadczył, że morderca zmył ślady
krwi. Na kominku widniała kupka popiołu.
— Ła dak spalił rzeczy dowodowe i z zimną krwią obmył się przed ode ściem. A prawda, wszakże Mitchel oświadczył, że byłby zmył krew z pyska psa i dywanu, póki świeża.
W tym wypadku, kałuża krwi była dlań zbyt wielka, ale sam się umył. Czyż można sobie
wyobrazić człowieka, który zamierza ąc zbrodnię taką, założył się, że nie zostanie odkryty?
Ba… to niemożliwe zgoła!
Tak rozmyślał Barnes, stud u ąc stan rzeczy. Zaczął od badania sukien i oǳieży zamordowane , leżące na krześle. W kieszeniach nie znalazł nic. Zauważył tylko, że ze
spódnicy wycięto kawałek mater i. To samo było z innemi częściami garderoby. Błyskawicznie przyszła mu myśl. Przystąpiwszy do łóżka, ął szukać znaku na koszuli, nie mogąc
zaś znaleźć, obrócił zwłoki i zobaczył, że na plecach wycięto z płótna znak.
— To tłumaczy ślad krwi przy drzwiach! — mruknął. — Wyniósł ą z łóżka bliże
światła, by łatwie znaleźć i wyciąć znak. Potem zawlókł zwłoki zpowrotem, by nie być
zmuszonym, przechoǳić przez nie, manipulu ąc w poko u. Jest to drab o zimne krwi!
Ale wynika stąd rzecz ważna, mianowicie nie zwała się ona Róża Mitchel. Inacze nie
istniałaby potrzeba wycinania monogramu, zwłaszcza że nazwisko to znało dużo osób.
Barnes zebrał starannie na gazetę popiół znaleziony w kominku i zaniósł do okna
gabinetu. Badanie wykazało, że morderca spalił wycinki oǳieży z monogramami, a także
pewną ilość listów. Dokonał tego barǳo starannie, tak że zostało tylko parę guzików na
strzępku mater i i brzegi kopert. Barnes rzucił z niechęcią popiół w kominek i zwrócił
się do biurka. Ale mimo przeszukania wszystkich szuﬂad i szczelin nie znalazł nic, prócz
czystego papieru listowego, oraz kopert zwykłego formatu.
Obe rzawszy się raz eszcze po sypialni zamordowane , spostrzegł kufer. Podniósłszy
wieko, zauważył, że zawartość ego była porozrzucana ǳiko. Ktoś przeszukał go i wrzucił
resztę bezładnie. Barnes zbadał sztukę po sztuce i stwierǳił, że wszęǳie powycinano
znaki.
— Musiał istnieć ważny powód zata enia nazwiska te kobiety! — mruknął do siebie.
Chcąc włożyć zpowrotem akąś część oǳieży, posłyszał szelest i istotnie dobył z kieszeni złożony papier, wielce rozradowany, że znalazł coś na piśmie.
— Nakoniec akiś ślad! — wykrzyknął, pobiegł do okna poko u ontowego i przeczytał:
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Spis kamieni:
Diament ¼ karatów………………  dol.
Szmaragd ½…………………….  „
Rubin ¾ kar……………………  „
Szaﬁr  kar……………………  „
Perła (gruszka) biała…………….  „
Perła (gruszka) czarna……………  „
Perła ( a o) biała……………….  „
Perła ( a o) czarna………………  „
Diament kanary ski……………….  „
Topaz  kar……………………  „
Razem…………………………‥  dol.
Te ǳiesięć kamieni są egzemplarzami doskonałemi w swoim roǳa u. Cztery pierwsze
szlifowano ednakowo. Perły gruszkowe ma ą mnie więce tę samą wielkość, diament
kanary ski est podłużny, a topaz niezrównane piękności.
Cały zbiór zawarty est w puzderku ze skóry uchtowe , sześć cali długości i cztery
szerokości, wyłożone atłasem.
Każdy kamień spoczywa w zagłębieniu, przystosowanem do ego kształtu, i przyciśnięty est złotą klamrą. Puzderko nosi złocony napis „Mitchel” na rzemieniu obe mu ącym e.
Tyle tylko. Spis nie miał podpisu, czego Barnes żałował barǳo, ale czuł, że trzyma
w ręku ważny dokument, który zdawał się potwierǳać twierǳenie zamordowane , że
e skraǳiono znaczną ilość nieoprawnych kamieni. Cenny był też tak dokładny opis
kle notów. Włożył ostrożnie papier do portfelu i wrócił do zwłok.
Bliższe badanie rany na szyi doprowaǳiło go do wniosku, że morderca użył zwykłego
scyzoryka. Rana nie była głęboka, ani też długa. Przecięto tylko tętnicę główną. Było to
dowodem, że zamordowaną napadnięto we śnie, powstało przeto pytanie, czy morderca
posiadał sposób we ścia do mieszkania niepostrzeżenie. Miał widocznie klucz, albo został
przez kogoś wpuszczony.
Barnes zadrżał, gdy mu przyszło na myśl, że Wilson wiǳiał, na krótki czas przed
krzykiem Mitchela, wchoǳącego do tego domu, który niebawem opuścił. Czy z tą właśnie
kobietą był w teatrze? A eśli tak, z akiegoż powodu tak prędko wróciła do siebie i zasnęła?
Te okoliczności musiały zostać należycie wy aśnione.
Podczas gdy Barnes dumał nad tem, oczy ego, wędru ące po poko u, przykuł przedmiot lśniący, który leżał obok kua, rozbłysły w promieniu słońca. Patrzył nań przez
chwilę prawie bezmyślnie, potem podniósł bez wielkiego zainteresowania. Ale przy rzawszy się lepie , rozpromieniał triumfem. Trzymał w palcach guzik, sporząǳony z piękne
kamei, wyobraża ące proﬁl kobiecy z podpisem: Juǉa.
 .   
Znalazłszy guzik, opuścił Barnes co pręǳe mieszkanie zamordowane i pospieszył do hotelu w piąte avenue. W hallu zastał Wilsona, który go zawiadomił, że Mitchel nie zszedł
eszcze. Uszczęśliwił podwładnego kilku słowami uznania dla wczora sze ego ǳiałalności, ale wspaniałomyślność była łatwą, gdyż miał guzik w kieszeni. Uśmiechał się, myśląc
o pyszałku, który bufonował, że go kara minie, a zostawił ślad tak zdradliwy, ak na pospolitszy zbrodniarz, czyli był słabym, zwykłym człowiekiem. Na zewnątrz atoli nic
nie zdraǳało podniecenia Barnesa. Spytał spoko nie o pana Mitchela i posłał swó bilet
wizytowy, ak zwykły gość. W kilka minut potem poproszono go na górę.
Mieszkanie Mitchela, złożone z dwu pokoi, położone było od strony ulicy dwuǳieste
trzecie . Urząǳenie gabinetu, do którego Barnes wszedł, było tak bogate, że detektyw
zadał sobie bezwiednie pytanie, czy mogła w ten sposób wyglądać askinia zbrodniarza.
Oczywiście nie, o ile zresztą nie istniał ta emny powód, czyniący mordercą człowieka,
zalicza ącego się do sfer na wyższych.
Wedle doświadczeń Barnesa powodem tym musiała być kobieta, ale dotąd, prócz
zamordowane , nie wyłoniła się w całe sprawie żadna. Wszystko to przelatywało przez
głowę detektywa, który badał szybkiem spo rzeniem otoczenie. Nagle usłyszał z drugiego
poko u:
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— Panie Barnes, proszę we ść. Mięǳy nami ceregiele są zbyteczne.
Barnes wszedł do przyległe sypialni i zauważył niezwłocznie, że była urząǳona równie
bogato i wystawnie ak gabinet. Przed zwierciadłem stał Mitchel eszcze w szlaoku i golił
się.
— Barǳo przepraszam za natręctwo — rzekł Barnes — ale pan sam upoważnił mnie
do z awiania się w każde porze…
— To a, nie pan, winienem przeprosić za przy ęcie tego roǳa u. Ale muszę skończyć
golenie, gdyż niesposób rozmawiać z twarzą w połowie namydloną.
— Oczywiście. Proszę się nie spieszyć. Mam czas i poczekam.
— ǲięku ę. Racz pan usiąść. Zdaniem pańskiem, ak myślę, ta pora dnia nie nada e
się wcale do ubierania, ale wczora wróciłem późno.
— Zapewne z klubu? — spytał Barnes, chcąc spróbować, czy Mitchel skłamie. Ale
zawiódł się.
— Nie! — odrzekł. — Byłem w teatrze „Kasino”, gǳiem się umówił z pewną osobą
i chciałem dotrzymać słowa.
— Z pewnym panem?
— Pytanie pańskie ma ton ciekawości. Ale nie był to pan, eno pewna dama. Portret
e mieści się tam, na sztaluǳe.
Barnes u rzał istotnie ole ny portret głowy kobiece , niezwykłe piękności. Mitchel
przyznał, że był z ową damą w teatrze, a Wilson twierǳił, iż wrócili razem do domu,
gǳie obecnie leżała zamordowana. Był to fakt znamienny. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mieszkała tam przy aciółka Mitchela i ǳięki nie dostał się do wnętrza.
Niewiadomo, czy wieǳiał, że mieszka tam także ta druga osoba i czy wkroczył do e
poko ów, opuściwszy przy aciółkę swo ą. Barnes dumał nad tem, a oczy ego biegały po
poko u. Nagle spostrzegł leżącą na łóżku kamizelkę, o guzikach podobnych do tego, który miał w kieszeni. Ostrożnie sięgnął, ale zaledwie palce ego dotknęły przedmiotu, rzekł
Mitchel, zaprzesta ąc golenia, a nie obraca ąc się:
— Mr. Barnes, w te kamizelce niema pienięǳy.
— Cóż to znaczy? — odparł gniewnie i cofnął rękę.
Mitchel pomilczał przez chwilę, uczynił kilka pociągnięć brzytwą, potem zaś, obróciwszy się spo rzał w twarz detektywa.
— Zapomniał pan, że sto ę przed zwierciadłem. To tylko chciałem powieǳieć.
— W słowach pańskich była wzmianka, akobym chciał kraść.
— Tak? Przykro mi, ale na przyszłość racz pan zaniechać poruszeń tego roǳa u, o ile
esteś tak wrażliwy. Zaprosiwszy pana do sypialni, nie spoǳiewałem się przeszukiwania
oǳieży za plecami.
— Pilnu się pan, estem detektywem. Jeśli wyciągałem rękę ku kamizelce pańskie ,
nie ǳiałałem w zamiarze karygodnym. Wiesz pan o tem dobrze.
— Wiem, oczywiście, a wiem także doskonale, aki był zamiar pański. Pocóż się
tak zaraz gniewać? Przyzna ę, nie powinienem był użyć tych słów, ale prawdę mówiąc,
ogarnęło mnie podrażnienie.
— Nie rozumiem.
— Uczułem się dotkniętym, że mnie pan traktu e, ak zwykłego zbrodniarza. Upokorzyło mnie, iż przyszedłszy tuta , pozwalasz sobie pan przetrząsać wszystko pod nosem
moim. Gdyby nie to, że stałem przed lustrem, nie obróciłbym się do pana tyłem. Zamiarem pańskim było obe rzeć guziki kamizelki mo e .
Osłupiały Barnes nie dał poznać wrażenia, akie na nim uczyniły te słowa.
— Wie pan przecież, że słyszałem rozmowę pańską w wagonie, gǳie była wzmianka
o pięciu szczególnych guzikach garnituru.
— Przepraszam, mówiłem o sześciu guzikach, nie o pięciu!
Znowu nie udało się Barnesowi wciągnąć Mitchela w pułapkę. Rozmyślnie wymienił
pięć guzików, w naǳiei, że wykorzysta tę pomyłkę, potwierǳa ąc, że est ich pięć, by
nie być zmuszonym, wy aśniać braku szóstego, który Barnes, ak mu się wydawało, miał
w kieszeni.
— A prawda! Mówił pan o sześciu. Teraz przypomniałem sobie! — potwierǳił. —
Przyzna pan, że ciekawość mo a zobaczenia ich była uzasadniona… oczywiście, radbym e
móc rozpoznać w danym razie.
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— Zamiar to wielce chwalebny. Drogi panie! Powieǳiałem, że możesz mnie pan
odwieǳać każde chwili i pytać o wszystko. Czemuż nie poprosiłeś pan, bym pokazał
guziki?
— Byłoby to istotnie lepsze. Proszę ninie szem.
— Zechcie pan tedy obe rzeć!
Barnes chwycił kamizelkę i zdumiony u rzał sześć guzików, trzy z proﬁlem Juǉi, a trzy
Romea. Zadowolniło go to badanie, gdyż guziki były na zupełnie podobne do schowanego w kieszeni. Lecz człowiek, tak niezmiernie przezorny, mógł skłamać, twierǳąc,
że garnitur składa się z sześciu guzików, gdy w rzeczywistości było ich siedm. Uznał, że
trzeba zadać parę pytać o guziki.
— Są prześliczne i edyne może w swym roǳa u. Nie słyszałem dotąd, by kamei
używano za guziki. Wspomniałeś pan, że zostały wykonane spec alnie dla pana.
— Tak est, wykonano e dla mnie i est to niezwykła próba cięcia kamienia. Ale
kamee są mnie rzadkie, niż pan sąǳi, chociaż noszą e zazwycza kobiety. Był to istotnie
kaprys pewne damy, któremu zawǳięcza ą istnienie swo e. Ja sam nie byłbym nigdy…
— Na miłość boską! — wykrzyknął Barnes. — Te proﬁle Romea są pańskiemi portretami i posiada ą wielkie podobieństwo.
— Ach, zbadałeś to pan, wiǳę!
— Tak, a proﬁle Juǉi są kop ami tego portretu.
Barnesa ogarnął niepokó , gdyż eśli guziki były portretami, a ten, który miał w kieszeni, był także portretem damy na sztaluǳe, tedy istniał pomięǳy niemi związek.
— Jest pan niespoko ny, panie Barnes! — rzekł Mitchel, patrząc bystro na detektywa.
— Cóż się stało?
— Nie estem wcale niespoko ny.
— O tak! Wzburzył pana widok tych guzików. A teraz proszę mi wy awić powód, dla
którego przyszedłeś pan do mnie ǳisia ?
— Mr. Mitchel! Proszę mi przedtem odpowieǳieć na edno pytanie. Ale ostrzegam,
że trzeba to rozważyć należycie. Ile guzików sporząǳono do garnituru?
— Siedem! — powieǳiał Mitchel tak szybko, że zdumiony Barnes powtórzył:
— Siedem? Wszakże powieǳiałeś pan przed chwilą, że sześć?
— Wiem dobrze, co powieǳiałem i nie zapominam nigdy twierǳeń moich. Powieǳiałem, że garnitur składa się z sześciu guzików. Ponieważ pan teraz pytasz, ile sporząǳono pierwotnie, odpowiadam: siedem. Czy to asne?
— Tedy eden zginął?
— Nie! Wiem gǳie est.
— Cóż tedy znaczy, że garnitur składa się tylko z sześciu?
— Proszę przebaczyć Mr. Barnes, że odmówię na to odpowieǳi. Dałem uż kilka
odpowieǳi, ale nie wiem dotąd, czemu mam zawǳięczać ǳisie szą wizytę pańską?
— Zaraz powiem! — odparł detektyw, wygrywa ąc, ak mu się wydawało, atuty. —
Zbadałem mie sce, gǳie popełniono wielką zbrodnię i znalazłem siódmy guzik.
Nie mógł przypuszczać, że tak doświadczony i kuty na cztery nogi aktor, zadrży ze
strachu i zachowa się, ak zwycza ny zbrodniarz. Atoli Mitchela zainteresował ten fakt,
gdyż wstawszy przystąpił do Barnesa.
— Czy masz go pan może przy sobie? Radbym zobaczyć.
Barnes zawahał się na chwilę, w obawie, że straci guzik, da ąc go w ręce Mitchela,
zaraz ednak spełnił ego życzenie.
Mitchel obe rzał przedmiot uważnie z miną znawcy, potem rzucił swawolnie w powietrze i schwytał.
— Mr. Barnes, — rzekł — coby to było, gdybym nie oddał panu tego guzika?
— Użyłbym natenczas siły, by go oǳyskać.
— Doskonale! Byłoby to przedstawienie teatralne dla uciechy galer i. Ale w życiu
normalnem sprawy ma ą przebieg inny. Odda ę panu poprostu guzik! — uczynił to
z ukłonem. — Nie zalicza się on wcale do garnituru mego.
— Nie zalicza się do pańskiego garnituru? — powtórzył Barnes osłupiały.
— Nie. Przykro mi, że muszę pana znowu rozczarować, ale tak est istotnie. Jak powieǳiałem, garnitur składał się pierwotnie z siedmiu sztuk, ale na ostatnim był wizerunek
Szekspira. Przy aciółka mo a nosi go ako broszkę.
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— W akiż atoli sposób ob aśni pan, że guzik, który posiadam, est portretem przyaciółki pańskie i odpowiada w zupełności kameom na kamizelce.
— Drogi panie Barnes, nie ob aśnię tego wcale, nie mam obowiązku, a ob aśnienie
est pańską rzeczą.
— Cóżbyś pan powieǳiał w przypadku, gdybym powziął postanowienie aresztowania pana niezwłocznie? Sęǳiowie przysięgli zadecydowaliby, czy guzik ten stanowi część
garnituru, czy nie.
— Oczywiście, byłoby mi to barǳo niewygodne, ale każdy est coǳiennie narażony
na aresztowanie przez niezręcznego detektywa… proszę się nie gniewać, nie mam pana
na myśli, gdyż znany rozum pański nie dopuści tego.
— Z czego pan to wnosi?
— Po pierwsze, wiesz pan doskonale, że nie ucieknę, powtóre zaś nie przyniosłoby
to panu żadne korzyści, gdyż mogę barǳo łatwo udowodnić wszystko co powieǳiałem.
Poza tem esteś pan wewnętrznie pewny, że nie kłamię.
— Wobec tego proszę tylko o łaskawe pokazanie mi owe broszki z głową Szekspira!
— rzekł Barnes, wsta ąc.
— Jest to żądanie zbyt daleko posunięte, ale spełnię e, lecz pod pewnym warunkiem
i proszę się przedtem dobrze namyśleć! Przed zrobieniem zakładu nie uświadomiłem sobie, że mogę wciągnąć w sprawę nazwisko kobiety, którą kocham nad wszystko. Posiada
ona siódmy guzik i nosi go stale. Zobaczenie go nie bęǳie dla pana żadnym zyskiem,
gdyż da ono tylko potwierǳenie słów, w które pan uż i tak wierzysz. Jeśli atoli otrzymam
przyrzeczenie, że nie bęǳie inkomodowana w te sprawie, decydu ę się zaprowaǳić tam
pana, a sam z e ust usłyszysz histor ę tych guzików.
— Mogę to panu przyrzec śmiało, gdyż nie mam zgoła zamiaru inkomodowania kobiety.
— Dobrze tedy. Spotkamy się w południe w hallu i zaprowaǳę pana do mieszkania
te damy. Teraz atoli, przepraszam barǳo, ale muszę się ubrać.
  .  
Na drugiem piętrze domu ulicy trzyǳieste , tak ważne dla naszego opowiadania, mieszkała Mrs. Remsen bogata wdowa z pierwszych sfer towarzyskich, wraz z córkami Emiǉą
i Dorą.
Mrs. Remsen prowaǳiła dom otwarty, odgrywa ąc wybitną rolę w towarzystwie i obchodach dobroczynnych.
Starsza córka, Emiǉa, lat dwuǳiestu sześciu, buǳiła wszęǳie poǳiw. Wysmukła,
o ruchach królewskich, niosła powabnie uroczą głowę na wspaniałych ramionach. Rysy
niezbyt regularne pociągały uduchowionym wyrazem, tak że zapominało się o niedokładności rysunku.
Zaręczyny e z Mitchelem wywołały niezwykłe wrażenie w ich sferze, tem więce , że
nastąpiły zaraz w miesiąc po poznaniu.
Mitchel zaliczał się także do na lepszego towarzystwa, ale był tu postacią świeżą i to
sprawiło niespoǳiankę. Pytano kto to, a nikt nie umiał dokładnie powieǳieć. Przybył
ze stanów południowych i to właśnie olśniło oczy tych, co chcieli spo rzyć w głąb.
Mrs. Remsen podniosła zrazu protest na wiadomość o zaręczynach córki, ale Emiǉa
posiadała tak silną wolę, że trudno było, lub zgoła niemożliwe walczyć z nią.
Siedemnastoletnia Dora stanowiła przeciwieństwo zupełne. Była prosta, miła, podatna na wrażenia, piękna, kochała szczerze matkę, a ubóstwiała wprost siostrę, które
nadała miano „królowe .”
Rankiem tego dnia, kiedy Barnes złożył tak wczesną wizytę Mitchelowi, sieǳiały
siostry w bogato urząǳonym salonie.
— Czy wiesz, królowo, o czem myślałam poważnie wczora ?
— Poważnie? Ty, to niemożliwe — odparła Emiǉa, głaǳąc piękny policzek ǳiewczęcia. — Mała szelmo, poważną być nie możesz, mimo na większego wysiłku.
— Tak sąǳisz? Słucha , poproszę Boba…
— Boba?
— To znaczy, pana Mitchela… Powieǳiałam mu wczora , że go będę odtąd zwała
Bobem, a on pocałowawszy mnie, rzekł: Zgoda!
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— Bezwstydna ǳiewczyno! Pocałował cię, a to mi się podoba…
— I mnie także barǳo się spodobało, ale nie bądź gniewna, bo wiesz, że to, co Bob
mówi, est prawem. Czu esz przed nim strach taki, ak… powieǳmy… inni mężczyźni
przed tobą! Ale chciałam ci powieǳieć, że Bob zabierze mnie do teatru, gdy pó ǳiecie
tam znowu razem. Cóż ty na to?
— Jakto? Myśl znakomita. Kochana siostrzyczko, zawsze estem rada zrobić ci przyemność.
— Kochana, śliczna królowo mo a! — wykrzyknęła Dora i skoczywszy e na kolana,
ęła okrywać twarz pocałunkami. Gdy napad minął, spytała nieśmiało:
— Czy mogę coś wyznać, królowo?
— Cóż takiego, ǳiecko?
— Zaprosiłam pewnego pana na wizytę! — odparła Dora.
— Tylko tyle? Cóż to za potwór? Gǳieś go poznała?
— Spotykałam go nieraz w różnych domach na herbacie popołudniowe , a ostatnio
zapytał, czy może przy ść. Pozwoliłam, wieǳąc, że bęǳiesz. Czy to może barǳo niewłaściwe?
— Barǳo właściwe nie! Ale ponieważ go spotykałaś w kilku zna omych domach, nie
est tak źle. Jakże się nazywa?
— Alfons Thauret.
— Francuz?
— Tak, ale ma doskonały akcent angielski, ancuszczyzny wcale niemal nie słychać.
— Nie lubię Francuzów wogóle. Jest to niemądry przesąd, oczywiście, ale ile razy spotkam któregoś, przychoǳi mi do głowy, że est to może awanturnik. Słodkie ugrzecznienie ich przypomina koty, gotowe lada chwile pokazać pazury. Ale może ten twó Francuz
nie przybęǳie, a wówczas…
— Przybęǳie napewno, popołudniu… Dlatego nawet estem zdenerwowana, z obawy
żeś gotowa wy ść…
— O nie, zostanę dla ochrony two e . Pozatem Bob przybęǳie lada chwila, gdyż
przyrzekł, iż się z awi koło południa, a właśnie minęła dwunasta. Ktoś ǳwoni… może to
on właśnie?
Za chwilę wszedł Mitchel, skłonił się, pochylił, pocałował Emiǉę w czoło i szepnął:
— Królowo mo a! — potem zaś dodał głośno: — Emiǉo, pozwoliłem sobie zaprosić
tu ednego z przy aciół moich. Nie masz, sąǳę, nic przeciw temu?
— Oczywiście, Roy! — rzekła, opuszcza ąc pierwszą sylabę imienia Leroy, by go móc
zwać „roy”, czyli królem, niepostrzeżenie dla wszystkich.
Natychmiast niemal, rozbrzmiał ǳwonek i wprowaǳono Barnesa. Mitchel przedstawił go obu pannom, potem zwrócił się do Dory, by detektyw mógł swobodnie rozmawiać
z Emiǉą. Po chwili podeszli obo e do okna, a Barnes skorzystał ze sposobności.
— Przepraszam barǳo, miss Remsen, że obserwu ę tak pilnie wspaniałą broszkę pani,
ale estem zbieraczem i sąǳę, że mnie to wytłumaczy. ǲisia nie docenia się należycie
kamei, mimo że cięcie takiego przedmiotu wymaga wielkie zręczności.
— Jestem tego samego co pan zdania, panie Barnes, i nie mam wcale za złe, że pan
poǳiwiasz broszkę mo ą.
Rzekłszy to, odpięła kameę i podała mu. Była zupełnie podobna do guzików Mitchela,
tylko miała oprawę z brylantów i ozdobiona proﬁlem Szekspira.
— Zǳiwi pana, zapewne, że pierwotnie był to zwykły guzik.
— Guzik, możliwe, ale nie zwykły! — odparł z dobrze udanem zǳiwieniem.
— To prawda. Wiadomo panu może, iż estem zaręczona z przy acielem pańskim?
Barnes potwierǳił, kłania ąc się.
— Niedługo po zaręczynach naszych, odbyłam podróż do Europy. Tam napotkałam
ubilera, który ciął prześliczne kame e i to mnie skłoniło do zamówienia garnituru.
— Czy wszystkie były takie ak ta broszka?
— Podobne, ale nie takie same. Ta ma na sobie proﬁl Szekspira, tamte zaś Romea
i Juǉi.
Barnes powziął decyz ę wymierzenia walnego ciosu. Dobywszy z kieszeni guzik, podał
go Emiǉi.
— Tu oto est kamea z głową Juǉi. Może panią zainteresu e?
  Guzik z kamei



— Istotnie, rzecz przeǳiwna! Kamea ta zalicza się do mego garnituru!
— Do garnituru pani? Czy może zginęła edna? Ileż ich było?
— Łącznie z tym Szekspirem, siedm! Sześć innych… — urwała zarumieniona.
— Miss Remsen, eśli pani twierǳi, że istotnie kamea ta zalicza się do garnituru pani,
z wielką przy emnością zwracam ą prawowite właścicielce. Czy istotnie zgubiła ą pani?
— Czy zgubiłam? Nie!… To znaczy nie wiem… — zmieszana barǳo, oglądała przedmiot z wielką uwagą. Nagle ednak zmienił się zupełnie wyraz e twarzy. — Omyliłam
się — rzekła ze spoko em, który zdumiał Barnesa. — Ta kamea, chociaż barǳo podobna,
nie pochoǳi z mego pierwotnego garnituru.
Detektyw nie wieǳiał co sąǳić. Czy uznała za niebezpieczne przyznać istnienie ósmego guzika, czy może niezmiernie sprytny Mitchel poprosił listownie, by powieǳiała, że
garnitur pierwotny składał się tylko z siedmiu sztuk? W niepewności będąc, wymierzył
cios drugi.
— Miss Remsen, — rzekł — wiǳiałem portret pani i spostrzegłem, że proﬁl tego
guzika est ego wierną kop ą. Cóż pani na to?
Emiǉa, zmieszana znowu, szukała słów, potem zaś odrzekła zupełnie spoko nie:
— Nie wiem… Może pan ma rac ę. To istotnie kop a portretu mego. Namalowany
został ubiegłego lata, a a uǳieliłam twórcy pozwolenia, by go wystawił. O ile wiem
fotografowano go i możliwe, że snycerz użył mego proﬁlu za wzór.
Było to wielce pomysłowe, ale nie mogło przekonać Barnesa, który uznał za mało
prawdopodobne, by twórca kamei użył portretu, nazwał kle not Juǉą i zrobił zeń wkońcu
guzik. Widocznem dlań było, że młoda kobieta wymyśliła ako tako możliwą odpowiedź
na pytanie, które Mitchel usunął wprost. By atoli nie wzbuǳać pode rzenia, że nie wierzy,
odparł spiesznie:
— To barǳo możliwe. I rzeczywiście, nie sposób było znaleźć lepszego pierwowzoru.
— Mr. Barnes — powieǳiała — przed chwilą, w przekonaniu, że zgubiłam guzik,
oﬁarowałeś mi pan swó . Nie powinnabym przy mować podarków od człowieka, którego
ma zaszczyt znać tak niedawno dopiero, ale ponieważ esteś pan przy acielem Mr. Mitchela, a nie radabym zostawiać w obcych rękach portretu swego, przy mu ę z wǳięcznością
ofertę pańską.
Był to zwrot zgoła niespoǳiany. Detektyw wręczył e guzik, pewny odpowieǳi odmowne , gdyż przy mu ąc przyznałaby tem samem, że go zgubiła i że garnitur składał się
z ośmiu sztuk. Teraz zaś wydało się, iż chce go pozbawić ważnego przedmiotu dowodowego.
Wahał się co czynić, gdy podszedł do nich Mitchel.
— Jakże sąǳisz, Emiǉo, wszak Mr. Barnes est interesu ący?
— Mr. Barnes est niezmiernie miły i uprze my. Oto popatrz, aki mi złożył podarek!
— rzekłszy to, podała guzik narzeczonemu, a Barnes zauważył, ak mu się wydało, na
twarzy Mitchela przelotny uśmiech triumfu.
— Dumny estem z ciebie, Emiǉo. Gǳiekolwiek się pokażesz, zbierasz hołdy. Mr.
Barnes odmówił mi tego guzika eszcze ǳiś rano. Domyślasz się, dlaczego chciałem go
mieć?
— Dlatego, że est tu portret mó .
— Oczywiście. Mr. Barnes, pozwól pan, że i a złożę poǳiękowanie. Zrozumiesz pan
chyba, iż raǳiśmy posiadać ten piękny drobiazg.
Barnes zrozumiał dobrze. Wpadł tedy znowu, a nie mógł nic poraǳić bez przykrego
wystąpienia. Spo rzenie Mitchela przypomniało mu złożone przyrzeczenie. Przyszło mu
na myśl, że był głupcem da ąc e i że wogóle przyszedł do tego domu. Ale nagle nastąpiło
coś, co skierowało ego uwagę gǳieinǳie . Służąca zaanonsowała:
— Mr. Alfons Thauret.
Detektyw przypomniał sobie zaraz nazwisko, wydrukowane na bilecie, który mu wręczył Francuz, nim wysiadł z pociągu w Stamford. Spo rzawszy bystro na Mitchela, zauważył wyraz niechęci. Czy mężczyźni ci znali się, a może też byli nawet sprzymierzeńcami?
— Mr. Mitchel, — rzekła Dora — przedstawiam pana Thaureta!
— O, mam zaszczyt znać uż tego pana! — odrzekł i skłoniwszy się sztywno, podszedł
do Emiǉi, akby chciał przeszkoǳić, by gościa przedstawiono także narzeczone . Było to
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ednak niemożliwe i rozgniewało Mitchela. Emiǉa podała rękę Thauretowi i zapoznała go
z Barnesem, który złożył tylko ukłon.
— Ach, Mr. Barnes — rzekł Francuz — cieszę się że pana spotykam znowu!
— Jakto? — wykrzyknęła zǳiwiona Dora. — I pan zna Mr. Barnesa?
— Któż nie zna Mr. Barnesa, słynnego detektywa!
Mówił tonem przesadnie ugrzecznionym, zwykłym u Francuzów, a mimo to miał
Barnes wrażenie, iż z niewiadomego powodu pilno mu podkreślić awnie ego stosunki
z polic ą. Czyż chciał w ten sposób uniemożliwić dalsze bywanie u tych dam? Ale w takim
razie nie powiodło mu się wywrzeć zamierzonego wpływu na Dorę.
— Co? Pan detektyw? — wykrzyknęła z zachwytem. — Wielki Barnes, czy tak?
— Istotnie, estem detektywem, ale nie zasługu ę na miano wielkiego.
— O tak, tak, est pan wielki! Czytałam, w ak przeǳiwny sposób schwytałeś pan
Pettingilla. Czy uda się panu także u ąć owego mężczyznę, który okradł damę w pociągu?
— Skądże pani wie, że był to mężczyzna? — spytał ubawiony tą porywczością i rad
tematowi rozmowy.
— O, napewno nie uczyniła tego kobieta! Żadna z kobiet nie zdołałaby tak chytrze
ułożyć i przeprowaǳić rzeczy.
— To barǳo za mu ące! — wmieszał się Thauret. — Mr. Barnes, przypomina pan
sobie pewnie, że a także byłem w tym pociągu i zrewidowano mnie pierwszego. Ten drab
był naprawdę chytry… wszak prawda?
Mitchel, odszedłszy na bok, zagłębił się z pozoru w rozmowę z narzeczoną, ale Barnes
pewny był, że nie traci słowa z tego o czem mówią. W warunkach zwycza nych nie byłoby
mu przyszło do głowy mówić o tak ważnym przypadku w obecności człowieka, pode rzanego rzeczywiście. Ale warunki nie były zwycza ne. Miał przed sobą dwu luǳi, będących
w ta emniczym związku ze zbrodniarzem, czy zbrodniarzami, których poszukiwał. Jeden
z nich, a może oba byli winni i obo ętność z aką przybyli do domu, gǳie popełniono
zbrodnię, świadczyła iż trzeba wielkie zręczności, by ich u ąć. To też detektyw zastosował
metodę inną, śmiałą i oryginalną.
— Sąǳę istotnie, że złoǳie to człowiek chytry, — rzekł tak głośno, by go dosłyszał
Mitchel — ale nie tak barǳo ak mu się zda e.
— Jakto?
— Myśli, że mnie wprowaǳi w błąd i że szukałem drogich kamieni, da ąc polecenie
rewiz i podróżnych. Tymczasem nie szukałem wcale tych kamieni, ale złoǳie a.
— Jakże pan to uczyniłeś?
— Wydam się może zarozumiałym, ale doszedłem do odkrycia osoby, obserwu ąc
zachowanie ego. Wiem, kto skradł kamienie!
Twierǳenie to było nader śmiałe, zwłaszcza, że Barnes nie wieǳiał nic eszcze o złoǳie u. Chciał istotnie zaobserwować wrażenie, akie słowa te uczynią na obu panów, ale
spotkał go zawód. Mitchel udał, że nie słyszy, a Francuz pozostał zupełnie spoko nym
i wykrzyknął drwiąco:
— Brawo! Brawo! Jesteś pan większy od Lecoq’a. Czyste czary! Każesz pan przedeﬁlować przed sobą pode rzanym i zaraz… cap… trzymasz zbrodniarza za kołnierz! Przeǳiwna metoda! Ale bądź pan łaskaw ob aśnić, ak mógł ten zuch schować brylanty? Były
to wszakże brylanty?
— Diamenty i inne drogie kamienie. Ale pozwalam sobie zapytać, cobyś pan uczynił
na mie scu złoǳie a?
Cios traﬁł, gdyż przypuszczenie, że mógł być na mie scu złoǳie a, nie sprawiło Francuzowi żadne przy emności.
— Wie pan, — odparł, oǳysku ąc szybko spokó — dużo nad tem myślałem. Postąpiłbym naturalnie barǳo niezręcznie, ale coś mi wpadło do głowy.
— Sposób ukrycia kle notów, tak by ich podczas rewiz i nie znaleziono, albo umieszczenia ich w mie scu, z którego mógłbyś e pan zabrać?
— To właśnie sąǳę. Może się mylę, atoli planik swó uważam za niezły. ǲienniki
podały, że kle noty są to nieoprawne kamienie. Otóż powciskałbym e w mydło umywalni.
Nikt nie byłby ich tam szukał napewno, a nawet w razie znalezienia, nie padłoby na mnie
pode rzenie. Potem zabrałbym mydło, wraz z kle notami.
— Barǳoś się pan przeliczył.
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— Jakto?
— Pana zrewidowano pierwszego, a zaś śleǳiłem, gdyś pan opuszczał dworzec. Wracać na bliższym pociągiem nowo orskim i szukać w wagonie zestawionym na tor boczny,
gǳie go czyszczono, to rzecz barǳo trudna. A choćby i tak, nie dopiąłbyś pan celu swego,
bowiem kazałem zabrać wszystkie mydła i dać świeże.
Uśmiech na ustach Mitchela był dowodem, że słucha, a ostrożność detektywa bawi
go.
— Ano, wiǳi pan, — rzekł Francuz wzrusza ąc ramionami — nie mam kwaliﬁkac i na rzezimieszka, a pozatem była eszcze torebka, które nie mogłem przecież wcisnąć
w mydło.
— Złoǳie mógł ą wyrzucić oknem.
— Mr. Barnes, — rzekł Thauret, patrząc bystro i trochę niespoko nie — pamiętasz pan, wiǳę o wszyskiem. Czy ednak zdaniem pańskiem, złoczyńca ukrył kle noty
w pociągu?
— Ukrył e poza pociągiem! — powieǳiał Barnes szybko i spostrzegł z wielkiem
zadowoleniem, że oba panowie drgnęli zlekka. Mitchel, sąǳąc widocznie, że pora przyłączyć się do te gry, opuścił Emiǉę i podszedł do innych.
— Rozmawiacie panowie o kraǳieży w pociągu?
— Tak! — wykrzyknęła Dora. — Jakże cudownie wykrył wszystko Mr. Barnes!
— Wykrył wszystko… naprawdę?
— Tak. Wie kto est złoǳie em i że ukrył kle noty poza pociągiem.
— Przyzna ę Mr. Barnes, że barǳo zręcznie wybadałeś pan to. Gǳież e miał zresztą
ukryć, skoro cały pociąg i podróżnych zrewidowano?
Barnesa irytował zawsze sposób, w aki Mitchel starał się obniżyć ego spryt, to też
z pewnym gniewem zadał cios następny.
— Powiem panom eszcze, gǳie mógł złoczyńca ukryć kle noty w samym pociągu, a rewiz a tego mie sca nie przyszłaby na myśl nikomu, mnie samemu nawet. Dama
miała kle noty w torebce ręczne . Przypuśćmy, że złoczyńca wyrzucił torebkę oknem, zaś
kle noty włożył w kieszeń śpiące . Nie wiǳąc, po zbuǳeniu, torebki, musiała sąǳić, że
znikły również kle noty, a złoǳie mógł e sobie zabrać po skończeniu rewiz i.
— Mr. Barnes, — rzekł Mitchel — est to zbyt zawiłe i wyszukane ob aśnienie!
W akiż sposób mógł złoǳie we ść w posiadanie kamieni?
Barnes pokładał wielką naǳie ę w te rewelac i, ale niepowoǳenie ego było zupełne.
Widać Mitchel i Thauret byli oba niewinni, gdyż oba uśmiechnęli się z niedowierzaniem.
— W aki sposób? — rzekł. — Przez zamordowanie owe damy!
Ale cios chybił ponownie, żaden nie mrugnął nawet. Barnes był chwilowo pokonany, ale zgoła nie zniechęcony, gdyż pragnął zdobyć ob aśnienie, dlaczego oba drgnęli na
wzmiankę o ukryciu kle notów poza pociągiem.
Mitchel poklepał Barnesa poufale po ramieniu i ozwał się:
— Nie bierz pan sobie tego zbytnio do serca. Upiera ąc się przy edne z hipotez,
zatracisz pan napewno okazaną tyle razy zręczność. Sąǳę, że sam mógłbym panu służyć
czemś lepszem.
— Proszę mnie nie uważać za zupełnego głupca! Jeśli przypuszczenie mo e wyda e
się niesmaczne, nie wynika stąd eszcze, by miało być edynem. Detektyw musi rzecz
u mować z różnych punktów wiǳenia i założę się, że znam teor ę pańską.
— Zgoda, przy mu ę zakład! Napiszę na kartce przypuszczenie mo e, a eślibyś pan
odgadł, winien estem dobrą kolac ę.
Nakreśliwszy słów kilka, podał kartkę Dorze.
— Sąǳisz pan, że złoǳie oddał poprostu torebkę pomocnikowi swemu na stac i
umówione ?
— Brawo! — wykrzyknęła Dora. — Jesteś pan istotnie wielkim detektywem. To
samo est tuta napisane. Zakład wygrany!
— Mr. Barnes, czy chcesz pan wygrać eszcze eden zakład? — rzekł Francuz, podkreśla ąc każdą sylabę.
— Oczywiście! — odparł detektyw ostro.
— Zakładam się oto, że rozwikławszy kiedyś ten przypadek, do ǳiesz pan do przekonania, iż żadne z tych przypuszczeń nie było słuszne.
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— Nie mogę przy ąć tego zakładu, gdyż wiem doskonale, że nie wspomniano tu dotąd
o metoǳie prawǳiwe złoǳie a.
— Acha! Masz pan, wiǳę, edną eszcze hipotezę! — rzucił Thauret szyderczo niemal.
— Tak est i to prawǳiwą! — odrzekł Barnes. — Ale wolę ą zachować dla siebie.
— Zupełna rac a! — wmieszała się Emiǉa. — Wyzna ę, że ani na chwilę nie przypuszczałam, by człowiek, ak pan ostrożny, miał w sposób nierozsądny odkrywać istotne
zapatrywanie swo e.
— Nierozsądek bywa w pewnych chwilach na wyższą mądrością.
— Barǳo słusznie. Ale muszę z przykrością pożegnać panów. Iǳiemy ǳiś na bal,
a kobiety potrzebu ą, wiadomo, sporo czasu, by się przysposobić do tego.
Taki miała zwycza , i nikt e tego nie brał za złe. Panowie usłuchali poprostu i wyszli. Barnes rad był, że Mitchel i Thauret udali się z nim ednocześnie. Miał pułapkę,
przygotowaną dla Mitchela, a teraz chciał w nią zwabić oba ptaszki razem.
 .   . 
Z treści opowiadania nie powinien czytelnik wyciągać wniosku, akoby Barnes zatracił
dawną zręczność. Przypadek, który trzymał w ręku, nie był mu eszcze asny, nic w tem
ednak ǳiwnego, gdyż od kraǳieży upłynęły dwa dni zaledwo, a w tym okresie czasu
wy eżdżał w innych sprawach z Nowego Jorku.
Po rozczarowaniu odnośnie do małe stosunkowo wartości guzika, zdecydował się na
inną metodę, pokłada ąc w nie wielką naǳie ę. Wiǳiał uż nie ednego zbrodniarza, który
tracił panowanie nad sobą, gdy go postawiono przed zamordowaną oﬁarą. Na tem oparł
plan swó .
Mitchel przekonał go, że guzik nie zaliczał się do pierwotnego garnituru, a co na mnie
udowodnić tego nie było można. Atoli fakt, iż był na nim portret Juǉi, stanowił możliwość
zamordowania przezeń Róży Mitchel, lub choćby wkroczenia do e mieszkania. Mitchel
wieǳiał o dokonanem morderstwie, to też nie miało celu ciągnąć go na trzecie piętro
dla konontac i ze zwłokami, zwłaszcza, że poznawszy ten zamiar, mógł się przysposobić
na widok. Polecił tedy znieść zwłoki do pustego poko u w parterze, dostępnego z sieni.
Złożono e na stole, tak że szeroko rozwarta rana widoczna była dla każdego kto wszedł.
Lekarzy poproszono, by się wstrzymali z sekc ą sądową, aż do powrotu detektywa.
— Łaskawi panowie! — rzekł sta ąc w progu. — Poproszę o pewną grzeczność.
Oba byliście w pociągu, gdy popełniono kraǳież. Radbym tedy każdemu zosobna zadać
pytanie w łączności z tą sprawą. Czy mogę na to liczyć?
— Z przy emnością! — rzekł Francuz.
— Powieǳiałem uż, — dodał Mitchel — że możesz mnie pan pytać o wszystko.
— Dobrze! Panie Mitchel, racz pan łaskawie zaczekać przez kilka minut. Niedługo to
potrwa.
Mitchel skłonił się, a Barnes z Francuzem znikli w poko u, gǳie leżały zwłoki, przystępu ąc do stołu, dźwiga ącego ten straszny ciężar. Thauret obe rzał zamordowaną bacznie, w milczeniu, a żaden mięsień twarzy ego nie drgnął wrażeniem. Barnes mimo to
zachował milczenie, chcąc, by Francuz rzekł coś pierwszy. Mógł ze słów ego wyciągnąć
może wniosek akiś. Upłynęły dwie minuty, niby dwa wieki, poczem Francuz wprawił
detektywa w prawǳiwe zdumienie. Spo rzał mu prosto w oczy i rzekł z na zupełnie szym
spoko em:
— Skąd pan wiesz, że estem lekarzem?
— Nie rozumiem! — odparł Barnes, istotnie nie wieǳąc dokąd Thauret zmierza.
— Mr. Barnes! Wprowaǳiłeś mnie pan do tego poko u, mówiąc, że chcesz zadać
pytanie. Na widok zwłok zrozumiałem odrazu, że był to pozór tylko. Milczałem, szuka ąc
powodu, dla którego zostałem tu wprowaǳony. Pan także milczałeś. Nie mogę ob aśnić
sobie tego czem innem, ak tylko tem, że chcesz pan usłyszeć zdanie rzeczoznawcy. Nie
wiem tylko, skąd panu wiadomo, że estem lekarzem i pytam o to. Czy się wyrażam asno?
— Barǳo asno! — odparł detektyw chłodno i z wielkiem rozczarowaniem. — Mogę
tylko odpowieǳieć, iż nie wieǳiałem, że pan esteś lekarzem i wprowaǳiłem pana tu,
by mu zadać pytanie.
— Naprawdę? Pyta pan więc.
— Proszę mi powieǳieć, kim est ta dama?
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— Przecenia pan stanowczo bystrość mo ą. Nie wiǳiałem w życiu te kobiety. Czem
eszcze mogę służyć?
— ǲięku ę!
— Tedy żegnam uprze mie.
Złożywszy ukłon, Thauret chciał ode ść, ale detektyw, zdecydowany nie dopuścić
do ta emnego porozumienia z Mitchele, wyprzeǳił go, otwarł sam drzwi i wypuścił,
pilnie obserwu ąc obu panów. Po sztywnym ukłonie opuścił Thauret dom, a Mitchela
wprowaǳił Barnes. Francuz nie odniósł wobec zwłok żadnego wrażenia, atoli z Mitchelem
było co innego. Ledwo zobaczył co przed nim leży, wyda ąc stłumiony okrzyk, przystąpił
bliże .
— Boże wielki! Cóż to znaczy, Mr. Barnes?
— Co? — rzekł detektyw spoko nie.
Patrzyli sobie w milczeniu przez chwilę w oczy, poczem Mitchel spuścił wzrok i wykrzyknął:
— Głupiec ze mnie!
I ął na nowo, ze zwykłym spoko em, oglądać zwłoki.
— Słyszałem, że masz mi pan zadać pytanie. Cóż to takiego?
— Kim est ta kobieta?
— Racze kim była? Była Różą Mitchel.
— Acha! Więc znałeś ą pan?
— Miałem obowiązek odpowieǳieć na edno tylko pytanie i uczyniłem to.
— Przyznałeś się pan ednak do te zna omości.
— Trudno to przy ǳie panu udowodnić.
— Tak pan sąǳi? Mam świadków. Raczcie panowie we ść.
Otwarto drzwi w ścianie przeciwległe i weszli dwa lekarze.
— Cóż pan na to?
— Jestem ogromnie wǳięczny, gdyż mam teraz możność udowodnienia słów moich,
ponieważ zdraǳiłeś się pan tak prędko, że sam nie esteś.
Barnes zagryzł usta, a Mitchel zaś powieǳiał do lekarzy.
— Łaskawi panowie, barǳo się cieszę, żeście słyszeli, co tuta zaszło. Być może,
poproszę panów o zaświadczenie, iż Mr. Barnes pytał mnie tylko, kim est ta kobieta.
Poprawia ąc go, rzekłem, że była Różą Mitchel. Czy przedstawiłem rzecz należycie?
— Zupełnie! — rzekł eden z lekarzy.
— Mr. Barnes twierǳi, że się przyznałem do zna omości z tą kobietą, a twierǳę
atoli, żem nie przyznał nic, poza tem, że znam e nazwisko, a to sprawa całkiem inna.
— Przyznałeś pan więce niż to! — rzekł podrażniony detektyw. — Musisz pan o nie
wieǳieć więce prócz samego nazwiska, skoro tak łatwo przyszło panu rozpoznać zwłoki
w pierwsze zaraz chwili.
— To rac a! Musiałem znać e rysy twarzy. Ale w ten sam sposób znam przecież rysy
i nazwisko Liǉan Russell, artystki dramatyczne . Gdybym np. rozpoznał e zwłoki, czy
świadczyłoby to o zna omości osobiste ?
— No nie! Ale przyznasz pan chyba, że nie można znać w ten sam sposób te osoby,
ak się zna słynną artystkę.
— Skądże pan to wiesz?
— Czy była osobą słynną?
— To est nowe pytanie i nie odpowiem, zwłaszcza przy świadkach. Ale eśli pan zechce towarzyszyć mi do mieszkania, spróbu ę wy aśnić, ak zdołałem rozpoznać te zwłoki,
nie będąc z zamordowaną w stosunkach towarzyskich.
— Oczywiście, pó dę z panem, gdyż domagam się tego wy aśnienia.
Wyszli oba .
Milcząc dotarli do piąte avenue i poszli nią spory kawałek drogi. Mitchel dumał, zda
się, o swe sytuac i, a Barnes uznał, że lepie nie spieszyć z wy aśnieniem. Tymczasem
przeszedł ponownie w myśli cały przebieg sprawy, w sposób mnie więce taki:
— Dlaczego oba mężczyźni drgnęli, gdym wspomniał, że kle noty ukryte zostały
poza pociągiem? Dlatego, że wieǳieli, iż tak było istotnie. Thauret musiał wieǳieć, gdyż
prawdopodobnie est złoǳie em. W takim razie Mitchel pomaga mu, albo wiǳiał, ak
Francuz ukrył torebkę na edne stac i. Czyżby Mitchel sam ukrył tę torebkę? Chyba
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niesposób, gdyż przez całą noc pilnowałem ego przeǳiału. Musiałbym zasnąć, ale to est
mało prawdopodobne. Wynika z tego, że trzeba przedewszystkiem wybadać, akie ich obu
łączą stosunki i czy są w przymierzu.
— A teraz w kwest i morderstwa. ǲiwne to, że oba ma ą środki dostania się do
tego domu a także, iż przy ęli z taką obo ętnością i niewiarą wzmiankę mo ą o możliwości
zamordowania te kobiety przez złoǳie a, chcącego w ten sposób odebrać kle noty. O ile
Thauret był mordercą, to zachowanie się ego przy zwłokach było wprost niesłychane.
Przyznał, coprawda, że stud ował medycynę. Na medykach nie czynią zwłoki żadnego
wrażenia, a co więce , ako medyk umiał łatwie znaleźć tętnicę i przeciąć ą scyzorykiem.
Chociaż, aby tego dokonać nie potrzeba spec alnych wiadomości lekarskich.
— Zachowanie Mitchela było barǳie eszcze zagadkowe. Gdyby on zamordował, to
na widok zwłok powinien był zachować spokó , bowiem znam ego niezmierzoną zdolność
opanowywania uczuć swoich. Miast tego był wzburzony i podszedł do zwłok, chociaż
morderców to przeraża, raǳiby uciekać. A mimo to podał zaraz nazwisko kobiety, zgodnie
z tem, akie sobie sama nadała. Jeśli podał owo nazwisko, akiżby miał cel, wycina ąc
monogramy z bielizny i sukien w sposób tak staranny? Tak samo, dlaczego prawǳiwe
nazwisko zmarłe est tak troskliwie ta one, o ile Róża Mitchel to falsyﬁkat? Muszę mu
zadać kilka pytań tego roǳa u.
Barnes doszedł w rozmyślaniach do tego punktu, gdy Mitchel przerwał milczenie.
— Jesteśmy, zapewne, oba ciekawi treści rozmyślań naszych i zaspoko ę pańską ciekawość. Spróbowałem u ąć rzecz czysto z pańskiego stanowiska, by odgadnąć, akie wnioski wyciągnąłeś pan z mego zachowania się przy zwłokach.
— O wnioskach mych nic powieǳieć nie mogę z te proste przyczyny, żem tego nie
uczynił dotąd! — odrzekł Barnes. — Z zasady nie wniosku ę zbyt pospiesznie, bowiem
detektyw, zaplątany w akieś przypuszczenie, bezwiednie ulega pokusie pracowania nad
e udowodnieniem. Mnie iǳie o prawdę, przeto unikam przypuszczeń.
— Dobrze. Wiǳę, że trzeba mi bęǳie zmienić potrosze zapatrywanie na detektywów, bo chociaż naogół est ono zupełną prawdą, stanowisz pan wy ątek.
— Pochlebstwa nie odǳiaływu ą na mnie. Sytuac a pańska est w te chwili barǳo
niewyraźna i dobrzeby było powieǳieć mi, co umożliwiło panu rozpoznanie zamordowane .
— Uczynię to. Damę ową wiǳiałem raz tylko w życiu. Jestem w Nowym Jorku
niespełna dwa lata dopiero, a zimy minione zaręczyłem się z Miss Remsen. W miesiąc
potem mnie więce , otrzymałem list, podpisany „Róża Mitchel”, z zawiadomieniem, że
autorka ego zna ta emnicę roǳiny mo e , odsłonięcie które skłoni Miss Remsen do
zerwania niezwłocznie zaręczyn. Wymieniła cenę za milczenie, dołącza ąc fotografję, bym
ą poznał, gdyż była tak bezczelna, że doniosła, iż sama przy ǳie po pieniąǳe. Tak się
stało i odtąd nie wiǳiałem e .
— Czy może pan opowieść tę udowodnić?
— Pokażę panu list i fotografję, eśli chcesz iść ze mną do Lochów Bezpieczeństwa
Garﬁelda.
— Chodźmy zaraz. A zapłaciłeś e pan?
— Tak est.
— Czyż panu nie przyszło na myśl, że est to rzecz wielce niebezpieczna ulec wymuszeniu. Człowiek taki popada w niewolę szantażysty.
— To prawda. Popadłem w niewolę te kobiety.
— Barǳo niebaczne zeznanie, z uwagi że ą zamordowano właśnie.
— Wiem o tem… Ale esteśmy uż na mie scu.
Weszli oba do budynku, Mitchel kazał dać sobie klucz od swego trezoru. Nie brał go
nigdy ze sobą, sąǳąc, że est bezpiecznie szy. Zeszedłszy w głąb główne piwnicy, wy ął
Mitchel ze skrytki żelazną szkatułkę, zaprowaǳił Barnesa do małego przyległego poko u
i dobywszy kilka małych paczek rozłożył e na stole. Pośród tych przedmiotów u rzał zdumiony niesłychanie detektyw puzderko ze skóry uchtowe , spięte rzemykiem, na którym
widniał złoconemi literami napis „Mitchel”. Czy były tam skraǳione kamienie?
— Proszę, oto list i fotografja! — rzekł Mitchel, poda ąc edno i drugie Barnesowi,
który rozpoznał zamordowaną. — Czy mam list odczytać?
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Barnes skinął głową potaku ąco, ale myśli ego za mowało przedewszystkiem puzderko
skórzane. Tymczasem Mitchel czytał:
Szanowny Panie!
Zǳiwi się Pan zapewne, otrzymu ąc list od osoby nieznane zgoła, która
atoli wie o Pańskie roǳinie tyle, że gdyby chciała to opowieǳieć, dumna
narzeczona zerwałaby z Panem niezwłocznie. Przysłowie powiada, że milczenie est złotem i w danym przypadku chcę e zrealizować. Jeśli Panu na tem
milczeniu zależy, musi mi pan w czwartek na bliższy wieczorem wypłacić
.  dolarów. Po pieniąǳe przy dę sama. Załączam fotografję, byś Pan
mógł rozpoznać autorkę tego listu. Jak Pan wiǳi, nie bo ę się zawiadomienia
polic i, gdyż w takim razie powiem wszystko i zostaniesz Pan zniweczony.
Dostanę się może do więzienia, ale niewiele mi na tem zależy. Są gorsze
mie sca. Tedy proszę mnie oczekiwać w na bliższy czwartek.
Oddana
Róża Mitchel.
List ten podał Mitchel detektywowi, który go przeczytał uważnie, potem zaś bada ąc
kopertę i stempel pocztowy stwierǳił autentyczność dokumentu, pochoǳącego z przed
roku mnie więce .
— Czyś pan zapłacił żądaną sumę?
— To wymaga bliższego określenia. Otrzymawszy list, uświadomiłem sobie, że nic
nie stracę, gdy przy mę daną osobę i posłucham e opowiadania. Oczywiście, miałem zamiar nie płacić i dlatego nie posiadałem w domu żądane sumy. Ale po wysłuchaniu owe
kobiety, zmieniłem zapatrywanie. Na podstawie kilku papierów, akie mi pokazała, przekonałem się, że istotnie może puścić w świat histor ę skandaliczną, która wywrze skutek
zapowieǳiany. Gdym e ednak powieǳiał, iż nie posiadam przy sobie żądane kwoty,
wpadła we wściekłość, twierǳąc, żem ą zwabił w pułapkę, by wydać polic i i t. d. Wiǳąc,
że trzeba koniecznie rzecz doprowaǳić do końca, oświadczyłem gotowość dostarczenia
środków prze azdu do Europy gotówką, resztę zaś w kle notach mogę wypłacić.
— W kle notach? — wykrzyknął zaskoczony detektyw.
— Tak est. ǲiwi to pana, wiǳę, ale nie znasz dotąd pas i mo e . Zbieram drogie
kamienie i w tym schowku posiadam ich za miǉon dolarów. Nie ma ąc tedy . 
dolarów gotówką, mogłem e dać każde chwili trzy pierścionki z brylantami i uczyniłem,
to, dołącza ąc list do pewnego ubilera paryskiego, który miał e odkupić. Ważną część
umowy stanowiła klauzula, że nie powróci nigdy.
— Ależ, panie Mitchel, człowiek z rozumem pańskim i przebiegłością, powinien był
przecież wieǳieć, że osoby tego roǳa u nigdy nie dotrzymu ą słowa.
— Oczywiście! Ale kazałem sobie wydać dokumenty dowodowe, tak że była bezsilna.
Wspomniał pan przed chwilą, że było to niebezpiecznem zeznaniem powieǳieć, iż byłem
w szponach te osoby. Miał pan, oczywiście, na myśli, iż stanowiło to powód mordu. Otóż
dowiodę, że tak nie est. Przed rokiem uż oǳyskałem wolność zupełną.
— Jakże pan to udowodnisz?
— Posiadam pisemne oświadczenie te osoby, że mi sprzedała za sumę .  dolarów pewne papiery roǳinne.
— Czy masz pan eszcze te papiery?
— Wolę nie odpowieǳieć na pytanie.
— Dobrze. Tedy powieǳ mi pan, skąd wziąłeś to skórzane puzderko i co ono zawiera?
— Kilka drogich kamieni! — odparł po chwili, zrazu akby zakłopotany.
— Drogie kamienie? Tak sąǳiłem. Czy mogę e zobaczyć?
— Nie da ę przyzwolenia.
— A więc bez przyzwolenia! — wykrzyknął detektyw, szybkim ruchem otwiera ąc
puzderko.
Na podłożu atłasu leżały kle noty, zupełnie podobne do opisanych w liście znalezionym w kieszeni zamordowane , a co ważnie sze eszcze, znalazł się papier, w którym
Barnes poznał dokładną kop ę spisu posiadanego. Zdumiony był także zachowaniem Mitchela. Odmówiwszy przyzwolenia na obe rzenie kle notów, nie czynił nic, by temu przeszkoǳić, ale sieǳiał spoko nie i patrzył z obo ętnością zupełną.
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— Mr. Mitchel, — spytał detektyw po chwili — z akiego powodu nie chciałeś pan
zezwolić, bym obe rzał kle noty?
— Nie pokazu ę ich nigdy obcym. Niedobrze est kusić luǳi.
— To bezczelność, mó panie! Proszę się wytłumaczyć!
— Obserwu ę w życiu pewne zasady. To też, mimo że nie wątpię zgoła w uczciwość
pańską, stosu ę te zasady ak do obcego.
— Pańska chłodna przytomność umysłu w tym wypadku nie zda się na nic. To są
skraǳione kle noty.
— Ach… odkryłeś pan to, wiǳę… podobnie ak złoǳie a… na pierwszy rzut oka.
Mitchel rzekł to sarkastycznym tonem, który drażnił Barnesa uż tyle razy.
— Porzuć pan ǳieciństwa! — powieǳiał poważnie. — Mam przy sobie spis skraǳionych kamieni. To puzderko i ten spis goǳą się z nim na zupełnie , a co więce , lista
zawarta tuta est kop ą mo e .
— Tak? A więc porzucamy przypuszczenia, przechoǳąc w ǳieǳinę faktów uchwytnych! — powieǳiał Mitchel, pochyla ąc się z zainteresowaniem. — Jeśli dobrze zrozumiałem, posiadasz pan spis skraǳionych kle notów, a ten papier est dokładną kop ą.
Czyż tak?
— Oczywiście. Czyż pańska płodna i twórcza pomysłowość zna du e ob aśnienie te
ǳiwne zgodności?
— Mr. Barnes, krzywǳisz mnie pan. Nie zmyślam nigdy history ek i tem różnię się
od zbrodniarzy, z którymi masz pan ciągle do czynienia. Ci biedacy, po dokonaniu czynu,
stwarza ą mnóstwo kłamstw, by się ratować. Mo ą zaś zasadą est odmawianie odpowieǳi,
albo też mówienie prawdy. W tym przypadku istnie e dużo punktów dla mnie, ak dla
pana, zagadkowych i nie spróbu ę nawet rozwikływać ich. Naprzykład, w aki sposób
możesz pan posiadać spis kamieni, które, zaręczam, są mo ą własnością.
— Oto spis! — rzekł detektyw, dobywa ąc papier i porównu ąc. — Dalibóg, nawet
pismo to samo!
— Rzecz barǳo interesu ąca, trzeba zobaczyć! — powieǳiał Mitchel, wstał, okrążył
stół i spo rzał przez ramię Barnesa. — Wiǳi pan, nie proszę wcale, byś mi pan dał do
ręki te papiery. Mógłbyś pan sąǳić, że e chcę zniszczyć.
Bez słowa podał mu Barnes obie listy, a Mitchel, wróciwszy z ukłonem na swo e
mie sce, zbadał e starannie, potem zaś zwrócił detektywowi.
— Jestem pańskiego zdania! — oświadczył. — Pismo est to samo. Cóż pan tedy
wniosku e?
— Co wniosku ę, mó panie? Spis ten znalazłem w sukni Róży Mitchel.
— Co? Czyż masz pan na myśli, że est ona ową damą, które skraǳiono kle noty?
Szczere zdumienie, widne w rysach Mitchela, wytrąciło Barnesa na chwilę z równowagi, gdyż eśli on tego nie wieǳiał, sprawa była eszcze barǳie zagadkową.
— Twierǳisz pan, że nie wieǳiałeś o tem?
— Skądże miałbym wieǳieć?
Nastało krótkie milczenie, a oba rozważali sytuac ę.
— Mr. Mitchel, — rzekł wreszcie chłodno Barnes — barǳo mi przykro, ale z konieczności muszę pana aresztować.
— Pod akim zarzutem?
— Pod zarzutem kraǳieży kle notów, a może także zamordowania Róży Mitchel.
— Czy spieszno panu zabrać mnie?
— Cóż to znaczy?
— To znaczy, że chciałbym zadać kilka pytań, eśli mi pan da czas na to.
— Dobrze, pyta pan.
— Kraǳież popełniona została w pociągu adącym, a pasażerów zrewidowano, w akiż
tedy sposób dokonano zbrodni?
Barnes miał odnośnie do tego swe zapatrywanie, ale, ta ąc e z umysłu, uznał za stosowne postąpić tak, by Mitchel sąǳił, iż posiada inne eszcze przypuszczenie. W ten
sposób mógł przyna mnie zaobserwować, akie to na śleǳonym uczyni wrażenie.
— Istotnie, zrewidowano podróżnych zgoła bez rezultatu. Ale przypuśćmy rzecz taką. Thauret echał tym samym wagonem co Róża Mitchel. Gdy pociąg przybył do New
Hawen, mógł panu podać torebkę przez okno pańskiego przeǳiału, w naǳiei, że rewiz i
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podlegną tylko pasażerowie ego wozu. Po przybyciu do Stamfordu, wysiadł. Dlaczegóżby
nie miał pode ść pod okno pańskie i odebrać torebki?
— Uczyniłoby to mnie pomocnikiem złoǳie a. Ale myli się pan, nie znam go prawie.
— Gdy Miss Dora przedstawiała go, przyznałeś pan wszakże, iż go spotkałeś?
— Tak, ale tylko przy stole gry i dlatego było mi nieprzy emnie spotkać go w domu
narzeczone . Porzućmy teraz na chwilę kwest ę kraǳieży, gdyż wbrew przeczeniu memu, uważasz pan rzecz za prawǳiwą, a przysięgli mogą być pańskiego zdania. Pomówmy
o morderstwie. Czy sąǳisz pan naprawdę, by ktoś, kto uczynił zakład dokonania zbrodni,
mógł się posunąć aż do morderstwa, w celu wygrania?
— Nie! Istotnie nie wierzę w to. Ale zachoǳi możliwość, że dokonawszy kraǳieży
i przekonawszy się, iż okraǳiona mieszka w ednym domu z narzeczoną pańską, poszedłeś
pan do nie , chcąc namową skłonić do wy azdu. Dla własnego ratunku zamordowałeś ą
pan, gdy słowa nie odniosły skutku.
— Wiǳę, że mnie pan nie znasz, Mr. Barnes, ale w tem, com usłyszał, mieści się coś
interesu ącego. Czy zamordowana mieszkała istotnie w domu przy ulicy trzyǳieste ?
— Oczywiście, i pan wiesz o tem dobrze.
— Znowu pomyłka. Ale wróćmy do kamieni. Sąǳisz pan, że są to te, które skraǳiono? Gdybym atoli udowodnił, że tak nie est, czy zrzekłbyś się pan aresztowania mnie?
— Z na większą przy emnością! — oświadczył detektyw, pewny, że Mitchel w żaden
sposób nie może dostarczyć tego dowodu.
— ǲięku ę barǳo, gdyż gwarantu e mi to wolność, a powodowany wǳięcznością za
owo niearesztowanie, przyrzekam panu pomoc w wyśleǳeniu zbrodniarza.
Rzekłszy to, nacisnął Mitchel guzik ǳwonka, a gdy z awił się służący, polecił mu, by
poprosił Mr. Charles. Za chwilę wezwany wszedł.
— Mr. Charles, — spytał Mitchel — czy est możliwe dostać się do tego poǳiemia
bez pańskie wieǳy?
— Zgoła niemożliwe, ani dla pana, ani dla kogokolwiek innego.
— Masz pan stale u siebie klucz skrytki mo e , nieprawdaż?
— Tak est, panie Mitchel.
— Czy zabierałem go kiedy?
— Nie.
— A czy sąǳisz pan, że mógłbym posiadać klucz drugi i dostawać się tu bez wieǳy
pańskie ?
— To niemożliwość zupełna.
— Czy pamiętasz pan może, kiedy tuta byłem po raz ostatni?
— Oczywiście, przed dwoma, mnie więce tygodniami, na długo przed podróżą do
Bostonu.
— ǲięku ę barǳo, Mr. Charles, to mi wystarcza.
Mr. Charles oddalił się, a Mitchel spo rzał na detektywa z uśmiechem.
— Omylił się pan tedy znowu — powieǳiał. — Kamienie zostały skraǳione wczora
rano, a od tego czasu nie byłem tuta , przeto nie mogłem ich przynieść. Czy panu to
wystarcza?
— Nie. Jeśli byłeś pan zdolny popełnić kraǳież w pociągu, podczas gdym przez całą noc obserwował przeǳiał pański, i schować kle noty tak dobrze, iż przy rewiz i nie
znaleziono nic, mogłeś pan z równą chytrością znaleźć sposób dostania się tuta bez wieǳy Mr. Charles. Nie wykluczam także, iż Mr. Charles kłamie na pańską korzyść, będąc
przekupionym. Jestem tak pewny, że są to kamienie skraǳione, iż nie łatwo dam się
przekonać o czemś przeciwnem.
— Obserwowałeś mnie pan owe nocy? Przykro mi, że truǳiłeś się daremnie. Mam
tedy dostarczyć dalszych dowodów? Dobrze, obe rzy pan to.
Przy tych słowach dobył z paczki papierów rachunek wystawiony przed pięciu laty,
zawiera ący dokładny spis kle notów i puzderka. Przykle one było doń pozatem poświadczenie nowo orskiego urzędu celnego, także z datą pięciu lat wstecz, że cło zostało zapłacone. Dowodów tych nie mógł Barnes odrzucić. Te kle noty stanowiły niezaprzeczalną
własność Mitchela.
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— Dość tego! — powieǳiał detektyw, przeczytawszy z uwagą dokumenty. — Głupstwem byłoby aresztować pana, gdyż każdy sęǳia wydałby wyrok uniewinnia ący na podstawie tych papierów. Ale nie zapomnę o zgodności obu spisów, ani też o guziku z kamei.
— Mr. Barnes, czy mógłbyś mi pan powieǳieć, gǳie znalazłeś ów guzik?
— W poko u, gǳie zamordowano tę kobietę.
— Nie ǳiwi mnie wobec tego, że przywiązu esz pan doń wielką wartość. Tem większą
est dla mnie zagadką prezent pański dla Miss Remsen.
W oczach Mitchela dostrzegł Barnes uśmiech, który go zawsze drażnił, dlatego nie
odrzekł nic.
— Z wǳięczności, żeś mnie pan nie aresztował — ciągnął Mitchel dale — uǳielę
pewne wskazówki. Zakład z przy acielem moim Randolphem zawarty został wczora rano, to znaczy dnia . grudnia. Mam tedy do . stycznia czas popełnić zbrodnię swo ą. Na
wypadek, gdybyś pan nabrał przekonania, że estem niewinny poprzednie , która za mu e
obecnie uwagę pańską, natenczas byłoby dla pana pewnie asne, że muszę e dokonać
i opłaciłoby się śleǳić mnie. Czy zrozumiałeś pan, co mam na myśli?
— Panie Mitchel, proszę się nie troskać. Niema obawy, byś pan w ciągu miesiąca
dokonał zbrodni bez wieǳy mo e ! — odparł Barnes.
— Teraz mówmy o czem innem! — rzekł Mitchel, wy mu ąc ze szkatułki wielki
rubin. — Mam zamiar dać go oprawić i oﬁarować w podarku Miss Remsen. Wszyscy,
sąǳę, będą e zazdrościć.
 . .    
Po opuszczeniu poǳiemia rozstali się oba panowie, a Barnesowi doniósł naza utrz rano
Wilson, że Mitchel spęǳił resztę popołudnia w klubie „Union”, wieczór zaś po echał
z narzeczoną na bal prywatny.
Gdy Mitchel ubierał się rano, . grudnia, przyniesiono mu bilet wizytowy z nazwiskiem przy aciela Randolpha, a w kilka minut potem z awił się on sam. Mitchel powitał
go serdecznie i podał rękę, czego przybyły akoby nie spostrzegł.
— Przebacz, — powieǳiał — przybywam, by pomówić o zakłaǳie, który zawarłem
z tobą tak lekkomyślnie.
— No i cóż?
— Nie sąǳiłem, że się posuniesz aż tak daleko.
— Aż tak daleko?
— Czytałeś pewnie ǳienniki?
— Nigdy tego nie czynię.
— Tedy pozwól, że ci przeczytam.
— Na chętnie !
Usiedli oba , a Randolph ął czytać. Artykuł zawierał znane uż czytelnikom fakty
o znalezieniu zwłok. Potem nastąpił ciąg dalszy:
— Wczora pod ęto na nowo śleǳtwo w sprawie morderstwa. Pośród zeznań słynnego detektywa Barnesa, akie podaliśmy uż poprzednio, należy podkreślić, że dama owa
przedstawiła się ako Róża Mitchel, w chwili gdy mu zleciła szukanie skraǳionych kle notów. ǲiwnym atoli sposobem, wycięto znaki z wszystkich znalezionych w e mieszkaniu
sztuk bielizny i oǳieży, co zda e się świadczyć, że nazwisko było przybrane.
— Zeznanie dozorcy domu rzuca przeǳiwne światło na sprawę. Mrs. Mitchel nie
była lokatorką mieszkania, które za mowali państwo Comstock, podróżu ący obecnie po
Europie. Przed trzema, mnie więce , tygodniami dozorca domu oddał e to mieszkanie,
za okazaniem rzekomego upoważnienia Mrs. Comstock. Uwierzył on w autentyczność
listu, ale istnie e pode rzenie fałszerstwa, skutkiem zeznana bliskiego krewnego Comstocków, który zna pismo Mrs. Comstock.
— Na tem przerwano śleǳtwo, a detektywi błąǳą, zda się, omackiem w ciemności,
podczas gdy pewien reporter dokonał zdumiewa ącego odkrycia, które może naprowaǳić
na trop zbrodniarza. Oto, ni mnie , ni więce , odnalazł skraǳione kle noty. Reporter udał
się wczora do New Hawen i ął myszkować po gospodach. W ostatnie , położone zaledwo o pięć minut drogi od dworca, przypomniał sobie płatniczy pewnego, nieznanego
gościa o ǳiwnem zachowaniu. Przybył dnia trzeciego grudnia około dwunaste . ǲiwnego kształtu torebkę złożył, prosząc o zamknięcie e w kasie ogniotrwałe . Potem odszedł
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i nie wrócił dotąd. Reporter, powziąwszy pode rzenie, wezwał szefa mie scowe polic i,
wobec którego torebkę otwarto. Zawierała istotnie puzderko ze skóry uchtowe , w którem był kle noty przeǳiwne piękności. O tem, że są to właśnie kamienie skraǳione,
świadczy dowodnie nazwisko „Mitchel”, wydrukowane złoconemi literami na rzemyku
opasu ącem puzderko. Niestety, nie odkryto innych śladów złoǳie a, ale płatniczy zapamiętał rysy sprawcy tak dobrze, iż detektywi ma ą naǳie ę przyłapać go, wedle podanego
opisu.
— Cóż ty na to?
— Ot, edna z history ek, które mi obmierziły czytanie ǳienników, pełnych tego
zawsze.
— Czy chcesz powieǳieć, że ten przypadek nie buǳi twego zainteresowania?
— Z akiegoż powodu miałby mnie interesować? Czy może dlatego, że echałem
przypadkiem tym samym pociągiem i zostałem zrewidowany na rozkaz niedołężnego detektywa?
Zda e mi się, że istnie ą inne eszcze motywy zainteresowania. Każdy, kto posiada
wszystkie klepki i wie o zakłaǳie, musi przypuszczać, że ǳiałałeś w tych sprawach.
— W których? Kraǳieży, czy morǳie?
— Boże wielki! Gdybymże mógł wieǳieć. Byliśmy przy aciółmi od pierwsze chwili
poznania, byłem ci wierny, wierzyłem w ciebie, wbrew temu co rozpowiadali nieżyczliwi,
ale teraz…
— I cóż, teraz?
— Nie wiem co myśleć. Zakładasz się ze mną o popełnienie zbrodni, a w parę goǳin
późnie wychoǳi na aw kraǳież, a potem morderstwo, które to zbrodnie sto ą wyraźnie
w związku ze sobą. Prócz tego, zamordowana mieszkała tam, gǳie Remsenowie. Wiadomo, że po wpół do dwunaste byłeś przez goǳinę w złowrogim domu i że w tym
czasie słyszano krzyk, dolatu ący z mieszkania nieboszczki. Nakoniec zostały odnalezione
kle noty, a na puzderku est two e nazwisko.
— Powieǳ racze , nazwisko owe kobiety, które było opublikowane w ǳiennikach.
— To prawda! Nie pomyślałem o tem. Oczywiście, e nazwisko, ale kręci mi się
w głowie i estem strasznie wzburzony. Przybyłem prosić, byś mi zaręczył, że nie masz
z tem wszystkiem nic wspólnego.
— To niemożliwe.
— Jakto, wzbraniasz się? Nie chcesz wyznać bezwiny swo e ? W ten sposób est to
wprost przyznaniem się do zbrodni.
— O, nie! Nie przeczę niczemu i do niczego się nie przyzna ę. Czy pamiętasz nasz
zakład? Przepowieǳiałem zgóry, że posłyszawszy o akie ś zbrodni, przy ǳiesz do mnie
zaraz, pyta ąc czy to nie mo a i przestrzegłem, że nie powiem nic. Trzymam się tylko słów
moich.
Nastało milczenie, przygnębiony Randolph podszedł do okna, a Mitchel patrzył za
nim, uśmiecha ąc się wesoło.
— Randolphie! — spytał. — Czy czu esz wyrzuty sumienia?
— Tak i to barǳo dotkliwe! — odparł, spo rzał na przy aciela bystro i obrócił się.
— Czemuż tedy nie iǳiesz na polic ę, by sobie ulżyć?
— Jest to istotnie, ak sąǳę, obowiązkiem moim, ale uważam za nikczemność zdraǳenie przy aciela!
— Zaliczasz mnie tedy eszcze do przy aciół swoich. Cenię to barǳo i na dowód
powiem ci, co masz uczynić, by zaspokoić skrupuły sumienia, nie szkoǳąc mi przezto.
— Da Bóg, by to było możliwe!
— Nic łatwie szego. Idź do Barnesa i opowieǳ mu wszystko co wiesz.
— To znaczy tyle co wydać cię polic i.
— O nie! Barnes nie est polic ą. To detektyw prywatny. Pamiętasz pewnie, że o nim
właśnie mówiliśmy, czyniąc zakład. Sławiłeś ego spryt, to też sprawi ci to zadowolenie,
gdy zostanie przez ciebie sprowaǳony na mó ślad, a zaś goǳę się, eśli mi przyrzekniesz
nie wspominać o tem nikomu innemu. No cóż, czy dobrze?
— Dobrze, skoro tak chcesz. Muszę pomówić z kimś koniecznie i nie mogę taić tego,
co może naprowaǳić na ślad zbrodniarza.
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Podczas gdy Randolph opuścił hotel, by iść do Barnesa, miał detektyw właśnie rozmowę z Wilsonem.
— Powiadasz pan tedy, że Mitchel umknął panu wczora znowu?
— Jeźǳił kole ą naǳiemną tak długo, aż mu się udało wsiąść w pociąg, do którego uż
dotrzeć nie mogłem. Opóźniał wsiadanie zawsze aż do chwili, kiedy pociąg ruszał, a czasem cofał się zpowrotem. Musiałem go naśladować po drugie stronie wagonu. Wkońcu
skoczył, w chwili gdy konduktor zatrzasnął drzwi po stronie gǳie stałem.
— Było to przy ulicy czterǳieste drugie ?
— Tak. Po echał w stronę dolne części miasta.
— Czy spostrzegł pana?
— Zda e się, ale z zachowania ego niesposób było odgadnąć, że tak est. Był zupełnie
swobodny.
— Nie czynię panu wyrzutów, przeto proszę iść do hotelu i uczynić co się tylko da.
Resztę sam załatwię. Do dę a, aki cel ma ą te ta emnicze azdy.
Zostawszy sam, zapadł Barnes w zadumę głęboką.
— Wilson nie dorównywa Mitchelowi, to rzecz asna. Chciałbym ednak wieǳieć,
naco ta ciuciubabka z azdami, czy est to celowe, czy chce mi tylko pokazać, że śleǳić
go nie zdołam. Ano, zobaczymy. Ale cóż to ma wspólnego z kle notami znalezionemi
w New Hawen? Odpowiada ą one zupełnie opisowi i odkrycie to czyni sprawę barǳie
zawikłaną eszcze. Pewny niemal byłem, że schowane w depozycie są właśnie temi, które
skraǳiono. I oto nagle awi się drugi garnitur, prawdopodobnie ten o który iǳie. Mitchel był zdumiony szczerze, gdym mu pokazał znaleziony przeze mnie spis, o którego
istnieniu nie wieǳiał napewno. Dlatego też nie wieǳiał o tym drugim garniturze kle notów. W takim razie koincydenc a kraǳieży i zakładu byłaby czystym przypadkiem.
Twierǳi, że zamordowana dokonała na nim wymuszenia i że e dał adres paryskiego
ubilera. A może on tam właśnie kupił kle noty, ta kobieta zaś skradła u tegoż ubilera
garnitur drugi i przywiozła? Trzeba się bęǳie porozumieć z tym ubilerem paryskim.
Dobrze, że sobie wynotowałem z rachunku ﬁrmę i adres. Jeśli wnioski mo e są słuszne,
ktoś przy echał z Franc i za Różą Mitchel, w celu obrabowania, zostawia ąc e niebezpieczne zadanie przemytnictwa. Może to był Thauret? W ten sposób doszlibyśmy do
wniosku, że Mitchel nie dokonał eszcze zbrodni swo e i sam mnie ostrzegł, bym o tem
nie zapominał. Czy ego uważam za niewinnego? Dlaczegóż to pokazał mi rubin, mówiąc
że chce go podarować narzeczone ? Czy chce go ukraść zpowrotem? Jeśli to nastąpi, to
narzeczona, będąca z nim w porozumieniu, narobi hałasu, tak by rzecz doszła do ǳienników, co stanowi przecież punkt zakładu. Cóż ma z tem atoli wspólnego ta cała histor a
guzika z kameą? Żadna kombinac a nie rzuca na to światła.
W te chwili, dumanie Barnesa przerwane zostało doniesieniem, że Mr. Randolph
pragnie z nim mówić. Czytelnik zechce pamiętać, iż Randolph nie wieǳiał dotąd o podsłuchaniu ich zakładu w pociągu.
— Mr. Randolph, racz pan usiąść! — rzekł detektyw po we ściu gościa. — Chcesz
mi pan, sąǳę, powieǳieć coś w sprawie morderstwa?
To odgadnięcie wzmogło eszcze zaufanie Randolpha do detektywów, zwłaszcza do
tego, którego miał przed sobą.
— Wiesz to pan? Czy mogę zapytać skąd?
— Ano, my detektywi, uchoǳimy za wszystkowieǳących, wszak prawda?
Odpowiedź ta, dana z uprze mym uśmiechem świadczyła ednocześnie, że Barnes nie
chce, by go wypytywać, a Randolph uznał, iż trzeba się co pręǳe wyzbyć niemiłe sprawy,
w które tu przybył.
— Mr. Barnes, — rzekł — przychoǳę złożyć zeznanie…
— Przepraszam, że przerwę i ostrzegę, iż to, co chcesz pan zeznać dobrowolnie, może
zostać użyte ako dowód przeciw panu, w razie gdy to zeznanie bęǳie posiadało elementy
pode rzane.
— ǲięku ę za przestrogę, ale właśnie dlatego przyszedłem, by nie popaść w pode rzenie. Fakty są następu ące:
Opowieǳiał wszystko, co miało związek z zakładem, a Barnes słuchał tego, akby
nowości, czyniąc nawet zapiski w notatniku.
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— Zdumiewa ąca est pańska rewelac a! — rzekł wkońcu. — Ale niesposób przypuścić chyba, by człowiek ak Mr. Mitchel, wykwintny, wykształcony, miał zostać zbrodniarzem w celu wygrania kwoty, błahe dlań zresztą. Sąǳę, że myślałeś pan nad tem także
i doszedłeś do akichś wniosków. Proszę o podanie mi ich.
— Na chętnie ! — odrzekł Randolph, który powziął zamiar wystawić czyn przy aciela w świetle możliwie łagodnem. — Jedną z na trudnie szych w życiu kwesty stanowi
rozstrzygnięcie, kto est całkiem normalny umysłowo, a kto napoły zbzikował. Różni rzeczoznawcy twierǳą, że ǳiewięć ǳiesiątych luǳi są w ten, czy inny sposób pomyleni,
mo em zdaniem, człowiek który zbiera akieś przedmioty i używa ich w sposób nieodpowiada ący przeznaczeniu est do pewnego stopnia war atem.
— Czy masz pan na myśli nieodpowieǳialność wobec prawa?
— O tem nie mogę wydawać sądu, ale myślę że ktoś, opanowany szałem kolekc onerskim, może dać się pociągnąć do czynu karygodnego. Naprzykład marki pocztowe
posiada ą bez wątpienia swą wartość. Atoli ten, kto e zbiera po odwartościowaniu i płaci
cenę przewyższa ącą ogromnie pierwotną, est zdaniem mo em w pewne mierze war atem, gdyż kupu e to drogo, co nie ma uż wartości realne .
— To samo dałoby się powieǳieć o obrazach. Wartość realna, to znaczy płótno i farby
posiada ą wartość barǳo małą, a tymczasem za eden obraz płaci się nieraz tysiące dolarów.
— Jest to, oczywiście, także pewien roǳa szaleństwa, dostępnego eno bogatym, ale
nie sięga ono wyżyn zbierania używanych marek. Naturalnie, uznałbym za pomylonego
człowieka, który, wydawszy ma ątek na obraz, powiesiłby go w domu, niedostępnie dla
luǳkich oczu. To samo z kle notami…
— Kle notami?
— Kle noty ma ą swą cenę i rolę w świecie. Jeśli ednak ktoś kupu e każdy wspaniały kamień, aki schwycić może, i chowa wszystko w poǳiemiu depozytowem, est
oczywistym war atem.
— Cóż to ma wspólnego z danym wypadkiem?
— Barǳo dużo! Przy aciel mó est wprost anormalny, gdy iǳie o drogie kamienie.
Mimo rozsądku, aki posiada, wystarczy wymienić akiś słynny kle not, a zaraz opowiada długą histor ę o nim, podkreśla ąc zwłaszcza maǌacko straszliwe zbrodnie, związane
zresztą z każdym niemal wybitnym kle notem.
— Tedy, zdaniem pańskiem, przez nieustanne za mowanie umysłu tą rzeczą, oswoił
się z myślą dokonania zbrodni, związane z kle notami?
— Odgadłeś pan doskonale. Człowiek, niestety, oswa a się z wszystkiem. Wszyscy
np. niemal, wobec zwłok, czu ą pomieszanie i grozę, podczas gdy medycy, nawykłszy do
trupów, traktu ą e, ak rzeźnik sprzedawane przez się mięso.
— Niezłe est rozumowanie pańskie, Mr. Randolph. Nie wykluczam wcale, że przyaciel, mimo wykształcenia i uczciwości swe , opanowany szałem zbieracza kle notów,
oraz zna ąc zbrodnie, związane często z chęcią posiadania ich, mógłby się dać pociągnąć
do kraǳieży, a nawet morderstwa. O tak, ży emy w ǳiwnym świecie.
— Czy pan sąǳi, że w takim razie, ako szaleniec, nie zostałby pociągnięty do odpowieǳialności?
— Nie, tak daleko nie idę. Przyzna ę panu rac ę ze stanowiska psychologicznego
i człowiek, który w ten sposób został zbrodniarzem, zasługu e na głębokie współczucie,
ale prawo uzna go winnym. Głównie iǳie o to, czy istotnie skradł kle noty? Pan spałeś
owe nocy razem z nim w przeǳiale. Jakież zdanie pańskie?
— Nie wiem co myśleć. Nie mógł opuścić posłania, nie przekroczywszy przeze mnie,
coby mnie napewno zbuǳiło. A eśli nawet wyszedł istotnie i zabrał kle noty, gǳież e
mógł skryć i w aki sposób wróciły one do New Hawen? Czy masz pan rysopis człowieka,
który zostawił tam torebkę. Goǳi się on z wyglądem przy aciela mego?
— Nie wiem. Jest trochę niedokładny i tak wyglądać może tysiąc osób, przechoǳących Broadway w ciągu kwadransa.
— Zda e mi się ednak, że złoǳie em mógł być ktoś inny.
— Mie my naǳie ę, Mr. Randolph. A eśli to pana uspokoi, powiem, że dotąd niema
powodów dostatecznych do aresztowania.
Detektyw, mówiąc to, miał swó cel. Chciał przez uspoko enie Randolpha uczynić go
rozmownie szym.
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— Zna pan pana Mitchela pewnie uż od szeregu lat? — spytał po pauzie.
— Nie, dopiero od półtora roku. Przebywa on w Nowym Jorku niespełna dwa lata.
— Ach, tak? Czy pochoǳi z Bostonu?
— Nie, zda e mi się, z Nowego Orleanu.
ǲiwne uczucie prze ęło Barnesa, tak że się zdumiał. Czegoś podobnego doznawał
często, wpadłszy na ślad właściwy. Jął tedy dumać. Randolph wyraził tylko przypuszczenie, że Mitchel pochoǳi z Nowego Orleanu, ale w te chwili błysnęło detektywowi
wspomnienie. Zamordowana wyznała sama, że mieszkała przez czas pewien w Nowym
Orleanie. Czy fakt ten miał akieś znaczenie? Czy obo e znali się uż w tem mieście?
— Skąd pan wie, że pochoǳi z południa? — spytał Barnes.
— Ano, poznać to można z samego uż akcentu. Chociaż nie przeczy, że stamtąd
pochoǳi, niechętnie wspomina o czyznę swo ą. Mam akieś mgliste wrażenie, że kiedyś
mi mówił, iż się uroǳił w Nowym Orleanie, ale ma przykre barǳo wspomnienia z tego
miasta. Raz eden, zresztą, tylko uczynił o tem wzmiankę.
— Chciałbym teraz, eśli wolno, zadać pytanie, dotyczące innego człowieka i ciekawy
estem, czy go pan spotkał kiedy. Zwie się Thauret.
— Alfons Thauret? O tak, znam go, ale cierpieć nie mogę.
— Czemuż to?
— Sam nie wiem dobrze, a może to przesąd tylko. Tworzymy sobie często zbyt pospiesznie zdanie o danym człowieku, a emu od pierwsze zaraz chwili niedowierzałem.
— Niedowierzał pan?
— Tak est. Może się mylę i nie powinienbym panu tego opowiadać, ale uczynię
to. Przed kilku tygodniami, kilku członków naszego klubu grało w wista, a wśród nich
znalazł się także Thauret. Stawki były niewielkie, ale w każdym razie rozgrywano pewną
kwotę. Thauret i partner ego mieli ǳiwne szczęście, a mnie wpadło w oko, że w sposób
niezwykły, dotąd mi nieznany, miesza karty. Oba z partnerem wygrali tego wieczoru,
dwieście dolarów.
— Kim był partner ego?
— Nie wiem.
— Czy Mr. Mitchel był także obecny?
— Tak i poǳielił zapatrywanie mo e, że Thauret oszuku e. Wiǳiałem zresztą także,
iż czasem przegrywa, krzywǳę go tedy może.
— Mr. Randolph, estem panu niezmiernie wǳięczny za pańskie wskazówki i zaręczam, że sprawi mi wielką przy emność, eśli się okaże bezwina pańskiego przy aciela
w te całe sprawie.
Detektyw wstał, zaś Randolph pożegnał go, uważa ąc to za znak zakończenia rozmowy. Gdy Barnes został sam, usiadł zpowrotem i ął dumać, czy ów nieznany partner
wistowy był wspólnikiem Thaureta w kraǳieży kle notów, które potem złożył w gospoǳie w New Hawen. Dlaczego to ednak uczynił, było nadal zagadką.
Niedługo potem wyszedł Barnes i do echawszy kole ą naǳiemną do ulicy siedmǳiesiąte szóste , zaǳwonił do małego domku, a służąca wpuściła go do skromnie urząǳonego pokoiku. W kilka minut potem z awiła się młoda, ładna ǳiewczyna. Zamienił z nią
szeptem słów kilka, poczem ǳiewczyna znikła, ale wróciła niedługo, ubrana do wy ścia
i obo e opuścili dom.
W cztery dni potem otrzymał Barnes list, zawiera ący tylko słowa: Przy dź pan. To
zdawało mu się ednak wystarczać, wyruszył zaraz na ulicę siedmǳiesiątą szóstą i spotkał
się z ǳiewczyną w skromnym pokoiku.
— No i cóż Miss, udało ci się?
— Oczywiście! — odparła. — Czyż mi się kiedy coś nie udało? Sąǳę, że nie stawiasz
mnie pan w ednym rzęǳie z Wilsonem?
— Da pokó Wilsonowi i opowieǳ histor ę swo ą.
— A więc. Opuściłeś mnie pan w Madison Square Parku. Siadłam na ławce, by obserwować Wilsona. Po dwu goǳinach wyszedł z hotelu akiś pan, a Wilson powlókł się
za nim, ale tak niedołężnie, że ślepy spostrzegłby, iż śleǳi tego Mitchela. Wiǳisz pan
wykryłam nazwisko, bez dowieǳenia się od pana. Była to dla mnie drobnostka. Chcąc
mu się dobrze przy rzeć, wsiadłam w tramwa i przybywszy przed nim na trzecią avenue,
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pobiegłam szybko do poczekalni kolei naǳiemne . Rzeczywiście, niedługo nadszedł Mitchel i udał się na koniec peronu, a Wilson stanął pośrodku, uda ąc swobodnego, co mu
się, oczywiście, nie udało. Gdy pociąg nadszedł, wsiadłam, przeszłam wagon i usiadłam
naprzeciwko Mitchela. Zaręczam, że znam teraz ego ﬁz onom ę.
— Tak Miss, ale i on zna two ą. Byłaś nieposłuszna, a przecież spec alnie zaleciłem,
by cię nie zauważył ten szatan.
— Nie zaszkoǳiło to wcale i odniosłam sukces. Przy ulicy czterǳieste drugie wysiadł, Wilson także, ale a nie.
— Dlaczego nie?
— Mógłby był powziąć pode rzenie. O, tak głupią nie estem. Do echawszy do ulicy
czterǳieste siódme , doczekałam się powrotu Mitchela. Był sam i widocznie znowu okpił
Wilsona. Wsiadł do pociągu do miasta dolnego, a także. Ale tym razem nie pokazałam
mu się. Poszedł prosto do ednego z domów przy Irvingsplacu. Oto numer! — podała
Barnesowi kartkę.
— Dobrze to zrobiłaś, mo a panno. ǲiwię się tylko, czemu nie zostałem niezwłocznie
powiadomiony?
— Nie koniec na tem. Biorąc coś w rękę, przeprowaǳam rzecz samoistnie. Czyż
miałam wytropić tego człowieka poto, byś pan potem puścił nań Wilsona? O, nie! Nazautrz po echałam tam i zaǳwoniwszy, zapytałam o właścicielkę. Ponieważ służąca chciała
wieǳieć więce , zełgałam coś i uczyniłam ą rozmownie szą. W domu był pens onat dla
ǳiewcząt. Dowieǳiałam się, że mieszka tam ǳiewczynka lat około czternastu, Róża
Mitchel, które o cem est nasz przy aciel. Cóż pan na to?
— Jesteś Miss geǌalna, chociaż to wszystko wieǳiałem uż przedwczora . Czemuż
atoli nie otrzymałem zawiadomienia wcześnie ?
— Dlatego że wczora byłam tam znowu, by się dowieǳieć czegoś więce . Sieǳąc
w parku, obserwowałam spaceru ące ǳiewczęta. Nie mogłam zaczepić Róży Mitchel, ale
ma ąc ze sobą aparat, sfotografowałam ą. Cóż pan na to? Czy zmarnowałam czas?
— Zaprawdę nie! Jesteś Miss wielce dowcipna, ale próżność nie pozwoli ci doprowaǳić do niczego wielkiego. ǲiś mogę tylko chwalić. Gǳież ta fotografja?
ǲiewczyna wyszła, ale zaraz wróciła z małą, trochę nie ostrą fotografją, wyobraża ącą
młodą panienkę. Barnes wziął ą i wpół goǳiny potem opuścił dom.
 . 
W dwa dni po tem wydarzeniu, służąca Miss Remsen zawiadomiła panią swo ą, że właśnie
nadeszła wieść o ciężkie chorobie e matki, oraz wezwanie, by co pręǳe wracała do
domu. Kuzynka Lucette zastąpi ą przez czas nieobecności. Na pytanie, czy ta kuzynka
nada e się do tego, odrzekła służąca, iż Lucette est barǳo uzdolniona, zwłaszcza umie
doskonale yzować, wyuczywszy się tego od pewnego fachowca, Francuza.
Miss Remsen dała zezwolenie, a Lucette ob ęła obowiązki zaraz popołudniu. Emila była mile zdumiona. Spoǳiewała się subretki gadatliwe , wścibskie , akiemi zazwycza są Francuzki, a tymczasem Lucette była spoko na, skromna i na zupełnie obeznana
z obowiązkami swemi. Zachwycona Dora oświadczyła siostrze, iż po powrocie e służące
zatrzyma Lucette dla siebie.
— O tak! — zgoǳiła się Emiǉa. — Lucette est barǳo zręczna, ale nie da e poznać,
że esteśmy zadowolone, gdyż mogłoby ą to rozleniwić. A teraz powieǳ mi, droga Doro,
kogo mieć bęǳiemy ǳiś popołudniu?
— Prawdopodobnie przy dą ci co zawsze. Bęǳie ścisk znowu.
— Ci co zawsze? Czy włączasz do nich Mr. Randolpha?
— Królowo, Mr. Randolph est dla mnie zagadką. Wyobraź sobie, po tygodniu niewiǳenia spotkałam go wczora w piąte avenue i… rzecz ǳiwna… gdyśmy byli niemal
nos w nos, skręcił nagle w bocznicę.
— Nie wiǳiał cię pewnie, droga mo a, inacze byłby się odezwał, rad wielce ze sposobności.
— Jeśli mnie nie wiǳiał, musiał nagle zostać krótkowzrocznym, tyle tylko powieǳieć
mogę.
Niedługo potem zaczęli napływać goście i rzeczywiście ścisk zapanował w całem
mieszkaniu. Liczni wielbiciele otoczyli Dorę, która ze złośliwem rozradowaniem uni  Guzik z kamei



kała zręcznie Randolpha, chcącego ą zwabić w akiś zaciszny kącik, ale w taki sposób, by
tego nikt nie zauważył. Przybył także Thauret, ale nie na długo. Porozmawiawszy z Emlĳą o rzeczach obo ętnych, przecisnął się na dobrą chwilę w pobliże Dory. Pochlebstwa,
słyszane uż od innych panów, brzmiały w ustach ego zgoła odmiennie, akby płynęły z serca i czyniły pewne wrażenie na niedoświadczone ǳiewczynie. Po ego ode ściu,
dotarł wreszcie Randolph na upragnione mie sce, obok Dory.
— Miss Doro! — zaczął odrazu. — Nie po mu ę, ak pani może tolerować zaloty tak
nikczemnego człowieka?
— Czy masz pan na myśli Mr. Thaureta, przy aciela mego?
Położyła nacisk na wyraz: przy aciel, by podrażnić Randolpha i udało e się to doskonale.
— Nie est to przy aciel pani, ale swó eno własny przy aciel.
— Myśl ta nie est zgoła nowością, gdyż mówi się to o wielu luǳiach.
— Całkiem ser o zwracam uwagę pani, Miss Doro, byś nie dozwoliła mu wciskać się
do towarzystwa, a tem mnie w roli konkurenta.
— Wprawiasz mnie pan w zdumienie, Mr. Randolph, dotąd nie przyszło mi na myśl
zgoła, by Mr. Thauret konkurował o mnie. Mogłabym powtórzyć wszystko, co mi powieǳiał, a nie potwierǳiłoby to chyba zapatrywania pańskiego.
— W tem leży chytrość ego, właśnie. Jest kuty na cztery nogi i wie, że nie należy
przedwcześnie mówić wyraźnie.
Rozsądny młoǳieniec, który sąǳił, że przenika innych, nie wieǳiał, iż szkoǳi barǳo
u Dory sprawie własne , wbĳa ąc e w głowę rzeczy, o których nie myślała wcale eszcze.
— Panie Randolph, — odrzekła — esteś komiczny ak Don Kiszot, walczący z wiatrakami. Wyobrażasz sobie coś i uǳielasz przestróg o cowskich. Jest to, zaręczam, zbyteczne zgoła. Mr. Thauret nie uczynił nic takiego, ak pan przypuszcza.
— Mam naǳie ę, że nie pogniewałem pani, gdyż wiadomo chyba pani, co mnie
skłoniło do mówienia.
— Nie! Jestem widocznie zbyt ograniczona, by przeniknąć motywy innych luǳi.
— Czyż pani nie spostrzegła?…
— Co miałam spostrzec?
Spo rzała nań z taką otwartością, że się zmieszał. Miał teraz doskonałą sposobność
do oświadczyn i uczyniłby to napewno, gdyby nie nade ście Mitchela. Na ego widok
uprzytomnił sobie fatalną sytuac ę, gdyby wyszło na aw, że przy aciel est zbrodniarzem.
Dlatego zawahał się i utracił sposobność, która długo wrócić nie miała. Odpowieǳiał
żartem i wyszedł za chwilę.
Goście znikli, a Dora udała się do siebie, zostawia ąc narzeczonych sam na sam.
— Emiǉo, królowo mo a! — rzekł Mitchel czule, biorąc ą za rękę i pociąga ąc obok
siebie na sofę. — Wyda e mi się to snem eno, że mnie kochasz!
— Dlaczego, Roy?
— Słucha mnie, ukochana! Jestem ǳiś w ǳiwnym nastro u i chciałbym się zwierzyć!
Czy wolno?
Odpowieǳiała pieszczotliwym gestem wolne dłoni i głowy na znak zgody.
— Tedy słucha spowieǳi mo e . Jestem inny, niż przeważna liczba mężczyzn, podobnie ak ciebie uważam za inną od reszty kobiet. Znałem ich dużo po wszystkich miastach
Europy i w o czyźnie, ale żadna nie wywołała wrażenia, akiego doznałem na twó widok.
Za pierwszem zaraz spotkaniem wybrałem cię na żonę mo ą. Czyż to było zuchwalstwem?
— O nie, drogi Roy! Tak samo, za pierwszem spotkaniem, powieǳiał mi głos wewnętrzny: Oto pan twó !
— Niech cię Bóg błogosławi, Emiǉo mo a! Ale radbym mówić dale . Obrałem cię za
żonę mo ą i świadczę się niebem, że nie zostaniesz oszukaną w na mnie szym drobiazgu.
Ale… i to est ciężką próbą, aką miłość two a przetrwać ma… będę zmuszony, chwilowo, zataić przed tobą pewne rzeczy. Czy sąǳisz, że kochasz mnie dostatecznie, by mieć
przekonanie, iż w danym razie edynie z miłości ku tobie nie mówię ci wszystkiego?
— Roy! — odrzekła. — Jest to może zarozumiałość, ale powiem co myślę. Miłość
słabsza od mo e powieǳiałaby: Wierzę ci, lecz nie waha się wta emniczyć mnie. — Ja
zaś powiadam, że ufam ci bez zastrzeżeń i estem zadowolona, z tego co postanowisz, bez
względu, czy zechcesz mnie przypuścić do ta emnic twoich, czy nie.
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— Wieǳiałem, że to powiesz i byłbym w przeciwnym wypadku rozczarowanym. Otóż
powiem ci, że istnie e w życiu mo em ta emnica, niepoǳielona z nikim, które i tobie
nawet wyznać nie mogę. Czy dale eszcze esteś zadowolona?
— Nie wątp w to! To o czem zaręczam est murowane!
— Wiem o tem, królowo mo a, ale est to ednak przesadne, eśli człowiek, który
chce uczynić kobietę żoną swo ą, oświadcza e , że istnie e ta emnica, któraby mu mogła
przynieść hańbę, lub coś gorszego eszcze, zwłaszcza, że pewni luǳie są tego samego
zdania.
— Nikt nie bęǳie śmiał sąǳić cię niesłusznie!
— Mylisz się, Emiǉo! Oto wieǳ, że pewien detektyw śleǳi mnie dniem i nocą.
— Nie bo ę się tego zgoła. czy Mr. Barnes nie spuszcza cię z oka? Czy to on?
— Tak est. Czyni to, wierząc, że mam coś wspólnego z morderstwem i do pewnego
stopnia ma rac ę.
— To znaczy, że znałeś zamordowaną?
— Tak!
Mitchel zamilkł, chcąc się przekonać, czy Emiǉa zada dalsze eszcze pytania. Ale mówiła zupełnie ser o, zapewnia ąc go o pełnem zaufaniu swo em, tedy dodał:
— Barnes radby, oczywiście, dowieǳieć się czegoś więce , mam atoli ważne powody,
by to nie nastąpiło i w te sprawie proszę o pomoc two ą.
— Uczynię to chętnie.
— Nie wiesz eszcze o co poproszę.
— Rzecz obo ętna. Uczynię wszystko, co zechcesz.
— Jesteś godna miłości mo e !
Przyciągnął ą do siebie łagodnie i pocałował w usta.
— Nie mówię tego przez zarozumiałość, gdyż kocham cię tak barǳo, ak tylko kochać
może mężczyzna. Gdybym spostrzegł, że niegodna esteś miłości mo e , przepadłbym na
zawsze.
— Możesz mi zaufać, Roy!
Słowa te były proste, ale ton ich namiętny prze awiał prawdę pełną.
— Tedy powiem zaraz o co iǳie, gdyż powinno się to stać prędko. Bądź gotowa…
Któż to?
Mitchel wyrzekł słowa ostatnie tonem ostrym, wstał i postąpił parę kroków. Pokó
był słabo oświetlony, gdyż Emiǉa nie znosiła askrawizny lamp. Na drugim końcu, przy
drzwiach stał ktoś, kto obuǳił uwagę Mitchela. Była to Lucette.
— Matka J. W. Panienki przysyła mnie, bym spytała, czy państwo raczą ze ść na
kolac ę?
— Przy ǳiemy zaraz! — odparła Emiǉa, a Lucette opuściła pokó .
— Co to za ǳiewczyna? — spytał Mitchel, a Emiǉa ob aśniła, w aki sposób służąca
dostała się do domu.
— Wyda e się spoko ną, rozsądną ǳiewczyną! — powieǳiał Mitchel głośnie niż
należało. — Jest nawet zanadto spoko na, gdyż we ście e przeraziło mnie. Chodźmyż
teraz. Mam dość czasu powieǳieć, o co cię chcę prosić na po utrze.
Po kolac i zaprowaǳił Mitchel obie siostry i matkę do teatru, ponieważ zaś w obie
strony szli pieszo, miał tedy czas wytłumaczyć narzeczone czego od nie chce.
— Nie bęǳiesz mnie tedy wiǳiała przez dni kilka! — powieǳiał, w chwili rozstania
pod bramą. — Bądźże mi zdrowa!
Lucette, która otwierała bramę i słowa te usłyszała, zǳiwioną była, wiǳąc wchoǳącego naza utrz około ǳiesiąte Mitchela. Barǳie eszcze zaintrygowało ą, gdy e pani
oświadczyła, że wychoǳi, a całkiem uż zagadkowem było, że Mitchel, po ode ściu Emiǉi,
sam został w adalni. Podumawszy chwilę, zaczęła także sposobić się do wy ścia. W chwili
gdy uż szła kurytarzem, otwarto nagle drzwi adalni i u rzała przed sobą Mitchela.
— Dokądże to, Lucette?
— Mam załatwić mały sprawunek! — odparła głosem drżącym zlekka.
— Proszę tu we ść na chwilę, mam coś powieǳieć!
Uczuła, że musi to zrobić i weszła do poko u. Mitchel idący za nią zamknął drzwi
i włożył klucz do kieszeni.
— Cóż to ma znaczyć? — spytała gniewnie.
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— Zapominasz się, Lucette! Jesteś służącą, a ako takie nie wolno stawiać pytań
bezczelnych. Ale odpowiem. Zamknąłem, albowiem nie chcę, byś opuściła ten pokó .
— Ja zaś nie chcę być zamknięta z panem. Jestem ǳiewczyną uczciwą.
— Nikt w to nie wątpi. To też możesz być zupełnie pewną, że nie będę ci się narzucał.
— Czemużeś mnie pan zamknął?
— By cię tu przytrzymać… powieǳmy, do dwunaste , a więc około dwu goǳin, nie
masz chyba nic przeciw temu?
— Barǳo dużo nawet! Nie chcę być tu z panem przez dwie goǳiny.
— To doskonałe! Jakże zamierzasz ode ść?
Lucette zagryzła usta, nie rzekła ednak nic, poznawszy, że się poddać musi. Mogła, oczywiście krzyczeć, ale pani Remsen z Dorą wyszły eszcze przed Emiǉą, tak że
była z Mitchelem sama w mieszkaniu. Mogła, coprawda, zwrócić uwagę zarządcy domu
i przechodniów i w te myśli spo rzała w okno, ale Mitchel odgadł to niezwłocznie.
— Lucette, — rzekł — nie próbu krzyczeć, inacze byłbym zmuszony zakneblować
cię, a byłoby to niewygodne na przeciąg dwu goǳin.
— Proszę mi powieǳieć, z akiego powodu zatrzymu esz mnie pan? — spytała po
chwili.
— Myślę, żem to uż powieǳiał. Poprostu nie chcę, byś załatwiła ów mały sprawunek.
— Nie rozumiem.
— O, rozumiesz doskonale, droga Lucette. Nie esteś tak głupia. Ano panienko,
trzeba się pogoǳić z koniecznością i rozgościć się tuta aż do południa. Jeśli chcesz czytać,
proszę ǳiennik. Zawiera nader ciekawe szczegóły o morderstwie, wiesz przecież, owe
damy, która mieszkała w tym domu. Czy śleǳiłaś przebieg te sprawy?
— Nie! — rzekła oschle.
— ǲiwna rzecz! Wydawałoby się, że właśnie rzeczy takie interesować cię muszą
barǳo.
— Nic a nic.
Przez cały czas następny nie zamienili ze sobą słowa. Mitchel sieǳiał w głębokim
fotelu, patrząc na ǳiewczynę tak, że pełna wściekłości wbiła oczy w ścianę przeciwległą.
Wkońcu wybiła dwunasta i Lucette skoczyła na równe nogi.
— Czy mogę uż ode ść?
— Tak, Lucette, możesz uż ode ść, by załatwić swó mały sprawunek, oczywiście,
o ile eszcze nie zapóźno. Ale prawda… Miss Remsen poleciła zawiadomić cię, że nie
potrzebu e uż twych usług.
— To znaczy, że estem odprawiona?
— Nie zupełnie… tylko nie potrzebu e uż usług twoich. Wiǳisz, drogie ǳiecko,
wchoǳisz nazbyt cicho do poko u. Miss Remsen dozna e przestrachu spostrzega ąc cię
nagle… ot i tyle.
— Jesteś pan szatanem! — krzyknęła Lucette z pas ą, wybiega ąc drzwiami, które
tymczasem Mitchel otwarł.
— Nie omyliłem się! — mruknął, patrząc za nią z uśmiechem.
Lucette pospieszyła do na bliższego urzędu telegraﬁcznego i nakreśliwszy parę słów,
wysłała przez umyślnego posłańca. Potem udała się na Madison Square, gǳie czekała
w fatalnym nastro u. Wkońcu ukazał się Barnes, a ǳiewczyna podeszła doń żywo.
— Cóż nowego? — spytał wzburzony. — Dlaczego esteś tuta ?
— Zostałam odprawiona!
— Odprawiona? Z akiego powodu?
— Nie wiem. Ale sprawił to ten szatan Mitchel. Trzymał mnie ǳiś przed południem
zamkniętą na klucz, potem zaś oświadczył, że Miss Remsen rezygnu e z usług moich. O,
radabym była wydrapać mu oczy!
Potem opowieǳiała detektywowi wszystko, kończąc w ten sposób:
— Z tego, co podsłuchałam wczora wieczór, wnoszę, że zwierzył się narzeczone ,
prosząc o e pomoc. W chwili, gdy miał właśnie powieǳieć, co ma uczynić, zobaczył
mnie i urwał. Sąǳę, że iǳie o tę ǳiewczynkę.
— Przebóg! Masz może rac ę. Wychoǳiłem właśnie z domu, gdy mi doręczono depeszę two ą. Pod pozorem umieszczenia ǳiecka, byłem ǳiś rano w pens onacie, pyta ąc
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mimochodem, czy niema tam także córeczki przy aciela mego, Mitchela. Przełożona powieǳiała mi, że Róża Mitchel opuściła zakład zaledwo przed ǳiesięciu minutami. Matka
zabrała ą dorożką. Podczas kiedy byłaś zamkniętą w adalni przez Mitchela, Miss Remsen
uprowaǳiła ǳiecko.
— Ależ Miss Remsen nie est e matką!
— A to zakuta pałka! Przez całe życie bęǳiesz fuszerować. Pokazałaś się Mitchelowi
w wagonie kolei naǳiemne i oto są skutki twe rzekome chytrości.
— Przecież nie poznał mnie?
— Właśnie że poznał. Byłem głupcem, powierza ąc ǳiewczynie rzecz tak ważną.
— Tak? ǲiewczyna nie est głupią, ak pan sąǳisz może. Oǳyskałam guzik.
— To dobrze. Jakżeś tego dokazała, Miss?
— Wczora wieczór, gdy wszyscy poszli do teatru, przetrząsnęłam drobiazgi Miss
Remsen, aż go znalazłam w szkatułce z kle notami. Proszę, oto est.
Podała Barnesowi guzik, — było to dlań małą pociechą.
— Czy Mitchel złożył w ostatnich dniach podarek narzeczone ?
— Tak, wczora wieczór wspaniały rubin.
— Jak oprawiony?
— Jako szpilka do włosów.
— Dobrze. Narazie nie mam dla ciebie Miss żadnych zleceń. Proszę iść do domu
i milczeć. Dosyć narobiłaś złego.
— Szkaradny człowiek z pana, Mr. Barnes! Czyż nie miałam mnóstwo sukcesów?
— Tak, przyzna ę sukcesy, ale proszę nie zapominać, że edno niepowoǳenie niweczy
dużo pomyślnych przedsięwzięć.
  .  
Rankiem w ǳień noworoczny sieǳiał Barnes w przytulnem mieszkaniu swo em, stud u ąc gorliwie zapiski.
W sposób zręczny odkrył istnienie młode ǳiewczynki, Róży Mitchel, uchoǳące za
córkę Roberta Leroy Mitchela. Potem ǳiewczynkę tę ukryto w sposób równie zręczny,
tak że zatracił ślad. Barnes postanowił trzymać Mitchela na oku, by, o ile nie popełnił
eszcze zbrodni zakładowe , uniemożliwić mu e wykonanie i schwytać na uczynku. Barnes upatrywał w tem obecnie coś więce , niż swó obowiązek zawodowy. Przy każde sposobności człowiek ten krzyżował ego plany i to wzmocniło ego decyz ę niedopuszczenia,
by wygrał zakład. To też zastąpił Wilsona dwoma na zręcznie szymi pomocnikami, trzeci
zaś miał pilnować Miss Remsen, przez którą miał naǳie ę odnaleźć ślad ǳiewczynki.
Ponieważ był to właśnie . stycznia, czyli ostatni termin popełnienia przez Mitchela
zbrodni… o ile e uż nie dokonał, chciał Barnes, na podstawie relac i szpiegów, utrwalić
sobie w pamięci wszystko co było, byle uniknąć omyłki.
. u ia: Mitchel rano  goǳiny w hotelu Hoﬀmana. Wyszedł w towarzystwie
Thaureta, z którym spożył śniadanie u Delmonika. Rozstali się o drugie . Mitchel poszedł
do sta ni wyna mu, wziął konia i wózek, poczem ruszył na ulicę trzyǳiestą. S…
— Miss Remsen niewiǳialna przez całe rano. O wpół do trzecie przybył wózkiem
Mitchel. Wziąłem dorożkę i śleǳiłem, sąǳąc że chcą odwieǳić ǳiewczynkę. Ale odbyli
tylko prze ażdżkę. Mitchel został u Remsenów do ǳiesiąte , poczem wrócił do siebie.
W…
. u ia. M. rano w klubie, popołudniu w hotelu, wieczór u Remsenów. S…
. u ia. M. ak wczora , tylko popołudniu wizyta u Thaureta, który zabawił goǳinę. S…
. u ia. M. rano razem z Thauretem, wieczór wraz z nim w klubie. Przekupiwszy
port era dostałem się tam ako kelner. M. i Th. grali wista ako partnerzy. Przegrana.
Wrócili do domu razem. S…
. u ia. M. i Th. grali przez całe przedpołudnie w klubie w pokera. Przegrana.
Brało uǳiał czterech eszcze. Jeden z nich, który wygrał na więce , był niezaprzeczalnie
partnerem Thaureta onego wieczoru, kiedyto Randolph powziął pode rzenie, że gra fałszywie. Rysopis ego zgodny z człowiekiem, który zostawił kle noty w gospoǳie w New
Hawen. Nazwisko Adr an Fisher. Wieczór M. i Th. z Remsenami w teatrze. S…
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. u ia. M. rano w domu, popołudniu po echał z Th. na spacer. Śleǳiłem ich.
Wysiedli pod restaurac ą parkową, gǳie wypili ﬂaszkę wina, rozmawia ąc barǳo poważnie. Wiǳiałem ak M. wręczył Th. rulon pienięǳy. Wieczór grali w wista, ako partnerzy
w klubie. Przegrana.
. u ia. Wedle zlecenia, zasięgnąłem informac i o Fisherze. Z dobre roǳiny, ale
biedny. Jest członkiem dwu wytwornych klubów. Gra wysoko. Ży e, zda się, na koszt
przy aciół. Żadnych krewnych, prócz sparaliżowane siostry, którą barǳo kocha. Zagadkowe, ak ą może utrzymywać na wysokie stopie. Przez niego został Th. wprowaǳony
do klubu. Od . do . grudnia nie było go w Nowym Jorku. G…
Doszedłszy do tego mie sca, odłożył Barnes notatnik i ął rozmyślać. Czy ten Fisher
est narzęǳiem Thaureta? Nie ma środków do życia, a est graczem, pochoǳi z dobre
roǳiny i ma siostrę, którą utrzymywać musi odpowiednio do pochoǳenia. Czy może
Thauret skłonił go do gry, by na spółkę oskubywać innych członków klubu? Tak to niemal wygląda. Skądże też owa nagła zażyłość z Mitchelem. A może nie powstała tak nagle
ak się wyda e? Czy Fisher est owym człowiekiem, który wziął torebkę od ednego z tych
dwu luǳi, a potem zaniósł do New Hawen? Właśnie tego dnia był nieobecny w mieście.
Czemuż atoli porzucił torebkę? Toby ob aśniało, dlaczego Thauret wysiadł w Stamford,
może z zamiarem spotkania się w New Hawen ze wspólnikiem swoim, podczas gdy Fisher
dał tymczasem za wygraną i wrócił do Nowego Jorku. Plany Thaureta zostały pokrzyżowane… Ale któż u licha zamordował tę kobietę.
Jął czytać dale .
. u ia. M. zabrał Miss R. o edenaste i udali się obo e do państwa Van Rawlston w piąte avenue. Tam zabawili około goǳiny i wyszedłszy, rozłączyli się. M. spożył
śniadanie w Hotelu Brunszwickim razem z Th. Popołudniu grali oba w wista ze stratą
w klubie. M. zapłacił za obu, biorąc od Th. skrypt dłużny za część ego. Także Randolph
brał uǳiał w grze. Stosunek pomięǳy nim, a M. est coraz to chłodnie szy. Pomięǳy
R. i Th. nie zda e się także panować przy aźń. Wieczór wszyscy tro e w teatrze, w loży
Remsenów. S…
Miss R. była rano u państwa Van Rawlstonów, potem złożyła wizyty wybitnym damom towarzystwa. Coś się kroi. Przyszło mi na myśl, że ǳiewczynka może być u Rawlstonów. Poleciłem tedy popołudniu R., by obserwował młodą damę i miałem rozmowę z polic antem okręgu. Zna on ǳieci Rawlstonów i da sprawozdanie. Damy wieczór
w operze. W…
Van Rawlstonowie ma ą tro e ǳieci poniże lat , z czego edną tylko ǳiewczynkę, na młodszą. Miss Remsen przybyła ǳiś, prosząc Mrs. Van Rawlston, by zezwoliła
pewnemu towarzystwu, do którego się zalicza, urząǳić w domu swoim festyn w wieczór
Nowego Roku. Polic ant nr. .
. u ia. M. i Th. byli ǳisia w wypożyczalni kost umów. Wszedłem potem, podałem się za przy aciela M., mówiąc że chcę mieć kost um na ten sam obchód. Wyszło
na aw, iż w dniu noworocznym bęǳie maskarada. M. zamówił kost um Ali Baby. Th.
nic. Nie weźmie uǳiału. Zamówiłem kost um Aladyna, ale mogę odwołać, eśli pan iść
nie zechce. Popołudniu i wieczór M. i Th. w klubie, przegrali w wista. S…
Zapoznałem się ze służącą domu ulicy trzyǳieste . Oświadczyła, że bęǳie to maskarada. Wszystkie osoby z „Tysiąca i Jedne Nocy”. Miss Emiǉa wystąpi ako Szecherezada.
W…
Barnes obrócił kilka kartek, nie zawiera ących nic ważnego, potem czytał dale :
. u ia. M. wrócił do hotelu i wsiadł w pociąg idący do Filadelfji. Po echałem,
oczywiście, tym samym pociągiem. S…
. u ia. Telegram z Filadelfji. Mitchel Hotel Lafayette chory, w łóżku. Wzywał
lekarza. Telegrafował do Miss R., że nie może wziąć uǳiału w utrze szym obchoǳie
wieczornym. S…
W wypożyczalni pod ął Th. kost um Ali Baby, na podstawie listu M., aki otrzymał
z Filadelfji.
Drogi przy acielu!
Zachorowałem nagle, lecz proszę, nie mów Remsenom, że est to rzecz
dość poważna. Zrób mi przysługę i weź uǳiał w obchoǳie. Dołączam zapro  Guzik z kamei



szenie, oraz list do Mr. Van Rawlstona, który cię wprowaǳi. Weź, proszę,
mó kost um z wypożyczalni, na podstawie tego listu. Wiem, że miałeś zamiar ǳiś opuścić Nowy Jork, sąǳę ednak, że z przy aźni dla mnie zmienisz
plan, by Miss Remsen nie była osamotniona. Wystąpi ako Szecherezada.
Twó oddany
Mitchel.
W wypożyczalni wydano mi ten list, gdym powieǳiał, że estem detektywem, tropiącym zbrodnię. G…
  .     
Dokończywszy czytania, pospieszył Barnes do domu Van Rawlstona, zażądał wiǳenia się
z nim i został wpuszczony do pracowni.
— Mr. Van Rawlston — rzekł — estem detektywem i proszę zezwolić, bym wziął
uǳiał w maskaraǳie tego wieczoru. Rozumiem, że ǳiwi pana żądanie mo e, ale ǳie e
się to w interesie pańskim.
— Przystanę może, eśli pan bliże rzecz ob aśni, na spełnienie życzenia pańskiego.
— Wiadomo panu, że maskarada to zabawa niebezpieczna, gdyż wśliznąć się mogą luǳie rozmaici! — rzekł Barnes. — Mam powód przypuszczać, że wielka zbrodnia
planowana est na ten wieczór właśnie.
— To niemożliwe, szanowny panie. Wstęp ma ą sami tylko zna omi, a każdy musi
się przy we ściu demaskować. Mimo wǳięczności za ostrzeżenie pańskie sąǳę, że nie
skorzystam z usług ego.
— Mr. Van Rawlston! Złoǳie może się zakraść i tak. Wiadomo z doświadczenia, że
z biegiem czasu słabnie czu ność służby w takich razach. Poza tem zaręczam, że mam coś
więce niż samo przypuszczenie. Od całych uż tygodni śleǳę pewne pode rzane osobniki
i wiem, że zamówiły kost umy, dostosowane do tematu ǳisie sze maskarady. Jestem
pewny, że plany ich do rzały do wykonania, a także iż w razie nieobecności mo e eden
z gości pańskich zostanie okraǳiony. Może nawet i a sam nie zdołam temu przeszkoǳić.
— A ednak, — odrzekł Van Rawlston — wyda e mi się niemożliwością, gdyż ak
powieǳiałem, nikt bez mego zezwolenia we ść nie może.
— Nie chcę się panu, oczywiście, narzucać, ale eśli bęǳiesz pan zmuszony utro
rano wzywać polic i, proszę samemu sobie przypisać winę. Złoǳie e zyska ą na czasie
i z pościgu nie bęǳie nic. Ostrzegłem, a teraz żegnam szanownego pana uprze mie.
Barnes wstał do ode ścia, ale van Rawlston zatrzymał go.
— Przepraszam, — rzekł — eśli pan est tak pewnym swego, byłoby nieroztropnie
odrzucać pomoc pańską. Cóż tedy czynić? Odłożyć maskaradę?
— Pod żadnym warunkiem! Proszę wszystko, co powieǳiałem zachować w ta emnicy, a o ile możliwe, zapomnĳ pan o tem sam, by zachowaniem nie zwracać uwagi
złoǳie a. Proszę dać zezwolenie, bym przyszedł, a ponieważ znam ptaszka, przeto nie
stracę go z oczu.
— Niema, wiǳę, inne rady. Ale musisz pan być w kost umie… Doskonale… urząǳa ący maskaradę przysposobili pewną ilość przebrań dla tych gości, którzyby przybyli
bez kost umu. Proszę wziąć eden z nich.
— Jakiż to kost um?
— Wszystkie ednakowe… czterǳiestu rozbó ników.
— ǲiwne kost umy! — wykrzyknął Barnes zaskoczony.
— Pan Mitchel wpadł na ten pomysł, twierǳąc że rozbó nicy będą wyglądali lepie ,
niż nudne domina, plączące się pośród or entalów.
— Dobrze, Mr. Rawlston! Tedy detektyw przybierze tym razem postać rozbó nika.
— Mr. Barnes, proszę przybyć wcześnie, byś był ubrany, zanim zaczną napływać
goście. Na wypadek, gdyby panu wypadło mi coś powieǳieć, zawiadamiam, że będę
odgrywał rolę sułtana.
Barnes odszedł barǳo zadowolony z wyniku wizyty, gdyż dowieǳiał się nie ednego. Mitchel zamówił czterǳieści ednakich kost umów dla czterǳiestu osób. Jeśli miał
w tem akiś zamiar, dobrze bęǳie eśli wśród nich zna ǳie się detektyw. Było to dlań
tem ważnie sze, że poznawszy uż w całe pełni chytrość Mitchela, nie wątpił niemal, iż
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tenże wie o ego kost umie Aladyna. Tedy nieobecność ego musiała stropić spiskowców.
Detektyw nabrał bowiem przekonania, iż w rzeczach planowanych na ten wieczór wziąć
miała większa ilość osób.
Około ǳiewiąte ęły za eżdżać maski pod dom Mr. Van Rawlstona, który włożył
ak dla przy ęcia gości, przybranych w długie, czarne płaszcze, zakrywa ące kost umy.
Przybyły wcześnie Barnes, w kost umie rozbó nika, stał w przedsionku, gǳie mógł badać twarze gości, zde mu ących wobec gospodarza na chwilę maski. Pośród pierwszych
byli Remsenowie w towarzystwie Randolpha, a zaraz potem przybył Thauret i podał Van
Rawlstonowi list. Po przeczytaniu uścisnął gospodarz serdecznie dłoń gościa, ale nagle
twarz ego przybrała wyraz niedowierzania i spo rzał na Barnesa, który ednak odwrócił się, nie bacząc na to nieme pytanie. Thauret był mu nieznany osobiście i wspomniał
ostrzeżenie detektywa. Jął pode rzywać, że list może być podrobiony. Barnes obawiał się,
że da temu wyraz w słowach i wszystko popsu e. To też było dlań wielką ulgą, gdy Miss
Remsen podeszła do Thaureta.
— Cóż słychać z panem Mr. Thauret? — rzekła. — Rada estem żeś się pan zdecydował przybyć. Mr. Van Rawlston, Mr. Thauret est przy acielem mego narzeczonego.
To uspokoiło w pełni gospodarza.
Thauret był bez kost umu, ale miał w ręku małą torebkę i został wprowaǳony przez
służącego do garderoby męskie . Nie chcąc buǳić pode rzenia, nie udał się tam za nim
Barnes, ale stanął blisko drzwi. Niedługo wyszedł mężczyzna przebrany za Ali Babę, a detektyw ruszył za nim.
Komnaty urząǳone były z przepychem or entalnym. Salon główny przedstawiał wnętrze pałacu sułtańskiego, mnie szy salonik przemieniono w askinię Aladyna i urząǳono
odpowiednio.
Zanim eszcze zebrali się wszyscy goście rozpoczęto tańce, a Barnes, ma ąc ciągle Ali
Babę na oku, włóczył się pomięǳy parami. W chwili gdy wszedł sułtan z Szecherezadą,
podszedł do nich zaraz Ali Baba i ął z nią tańczyć. Sto ąc w kącie, woǳił spo rzeniem za
tą parą, gdy nagle uczuł dotknięcie i u rzał przed sobą człowieka, ak on ubranego.
— Musimy być ostrożni, — rzekła maska — by Ali Baba nie podchwycił hasła:
Sezam!
— Nie rozumiem pana! — odparł Barnes.
Tamten spo rzał nań bystro przez maskę, potem zaś odszedł bez słowa.
Barnes zdumiał się i pożałował swe szczere nazbyt odpowieǳi. Radby był także posłyszeć ten głos, ale zaskoczony nagle stracił na moment panowanie nad sobą. Wydało
mu się, że zna ten głos i wysilał pamięć by sobie przypomnieć. Nagle błysnęła my myśl.
— Gdyby nie to, że Mitchel leży chory w Filadelfji, założyłbym się, iż to on był.
Pod tem wrażeniem ął iść za maską, zmierza ącą przez salon do wy ścia. Ale w progu spotkał co na mnie tuzin tak samo ubranych postaci. Mimo baczne obserwac i, nie
mógł rozpoznać człowieka, który go zagadnął przed chwilą i postanowił rzecz zawierzyć
przypadkowi, sąǳąc że nań natraﬁ.
— Sezam! — szepnął, podchoǳąc do ednego z nich.
— Se… co? Cóż to znaczy? — spytał akiś głos obcy.
— Czyż pan nie znasz hasła naszego? — spytał detektyw.
— Hasła? Nonsens! wszakże nie esteśmy rozbó nikami naprawdę! — rzekł zapytany,
roześmiał się i odszedł.
Barnes tedy nie uzyskał nic, a ednocześnie przyszło mu na myśl, że stracił z oczu
Ali Babę, dążąc za tym błędnym ognikiem. Wrócił co pręǳe do sali i odnalazł rychło
poszukiwanego, uż bez Szecherezady.
Około edenaste , głos trąby ozna mił rozpoczęcie widowiska. Sułtan i Szeherezada
za ęli mie sce na dywanie, a reszta zebranych stłoczyła się w askini Aladyna, które we ście
przysłoniono ciężką port erą. Przedstawienie polegało na tem, że Szecherezada oddeklamowała kilka opowiadań z „Tysiąca i Jedne Nocy”, ilustrowanych żywemi obrazami,
których scenę stanowiła askinia Aladyna. Tylne e tło z błękitne ﬁranki przepięknie
rysowało grupy, a aktorzy, czeka ący swe kolei, stali poza port erą ontową.
Gdy sułtan i Szecherezada za ęli mie sca na dywanie, zgasło światło elektryczne w salonie — pałacu sułtana, tak że tylko ze sceny padał nikły snop promieni. Zagląda ąc przez
rozstęp w port erze, podczas obrazu pierwszego, u rzał Barnes we włosach Szecherezady,
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sieǳące na poduszce u stóp sułtańskich wspaniale lśniący, ogromny rubin i rozpoznał
w nim natychmiast kamień, który mu pokazywał Mitchel.
Po zakończeniu pierwsze ba ki, przeszli e aktorzy, w uroczystym pochoǳie do sali główne i podniósłszy nad głową ramiona, oddali sułtanowi głęboki salaam. Potem
zostawali ako wiǳowie w sali, która się napełniała zwolna.
Na zakończenie zaprodukowano baśń o i a ie i z e ie u z ika . W obrazie
ostatnim wystąpili także rozbó nicy, w dość luźnem ugrupowaniu, tak że Barnes mógł
zostać w pobliżu Ali Baby. Gdy się uszeregowali do pochodu, celem złożenia salaamu,
usiłował iść tuż za Ali Babą, zauważył atoli, ze zǳiwieniem, że dwa eszcze inni rozbó nicy
cisnęli się na ego mie sce. Małe, spowodowane przez to zamieszanie skończyło się w ten
sposób, iż szedł pomięǳy obu współzawodnikami, tuż za przywódcą.
Chcąc zrozumieć należycie to co nastąpiło dale , wspomnieć trzeba, że salon pałacowy
był zlekka tylko oświetlony lampami sceny, co ledwo pozwalało rozróżnić kobietę od
mężczyzny. Sułtan i Szecherezada, z mie sc swych, patrzyli na asne, żywe obrazy w askini,
to też doznali chwilowego olśnienia.
Ali Baba, na czele czterǳiestu rozbó ników kroczył wprost ku dywanowi. Dotarłszy
tu, złożył salaam i usunął się na bok, w ciemny zakątek sali. Potem nadszedł, tuż przed
Barnesem krocząc, pierwszy z rozbó ników, czyniąc salaam w sposób opisany. Podczas
tego powstał lekki szmer, który zwrócił uwagę detektywa, tak że się obrócił. Ułamek
sekundy zaledwo nie patrzył na danego osobnika, gdy zaś wrócił doń oczyma, spostrzegł,
że uczyniwszy z wyciągniętemi ramionami salaam, człowiek ten sięgnął do włosów Miss
Remsen, która spuściła głowę, może olśniona asnością sceny i na spoko nie , powoli
wyciągnął z e włosów szpilkę rubinową. W te chwili wybiła północ, a ednocześnie
umysł detektywa przelśniła pewna myśl. Z pierwszem uderzeniem minął termin, aki sobie wymówił Mitchel dla popełnienia zbrodni. Barnes miał teraz wrażenie, iż rozbó nik,
który go zagadnął, mówił tonem Mitchela, przybyłego tu w naǳiei dokonania kraǳieży.
Thauret musiał być ego pomocnikiem, podczas gdy Mitchel stworzył sobie alibi przez
rzekomą chorobę w Filadelfji. Widocznie Mitchel, uszedłszy baczności pilnu ących go
szpiegów, wrócił do Nowego Jorku i przebrany w eden z przygotowanych kost umów
popełnił zbrodnię w ostatnie minucie terminu, aki mu przysługiwał. Kraǳież ta musiała
wzbuǳić wielką sensac ę, on zaś, nawet w razie udowodnienia, nie poniósłby kary, gdyż
narzeczona oświadczyłaby, naturalnie, że była w porozumieniu, dla ułatwienia wygrania
zakładu. Tak być nawet musiało, gdyż nie ruszyła się, podczas gdy e wyciągano rubin
z włosów. Wszystko to przemknęło Barnesowi przez myśl w ciągu sekundy i gdy złoǳie ,
wyprostowawszy się ukrył kle not, wieǳiał uż co ma czynić dale .
Człowiek, sto ący przed nim, zwrócił się, ak inni w bok, a Barnes chciał za nim
skoczyć i schwytać. Ale ku wielkiemu zǳiwieniu uczuł się przytrzymanym ztyłu. Czynił
wprawǳie próby oswoboǳenia się, ale zaskoczony tem, był bezsilny i wściekły, a złoǳie
znikł tymczasem w ciemności.
— Światła! — wykrzyknął, zdecydowany nie puścić go z rąk. — Popełniono tu kraǳież!
Nastało ogromne zamieszanie. Goście ęli się cisnąć naprzód, Barnes, otoczony zewsząd, potknąwszy się o kogoś, upadł razem z nim. Inni, prący przed siebie, przewalili
się przez nich i przez chwilę panował istny chaos, tem więce że nikt nie pomyślał o nastawianiu światła. Uczynił to dopiero sam Van Rawlston, który zrozumiał co zaszło, ale
nagły blask elektryczności pogorszył eszcze chwilowo sprawę, ćmiąc wszystkich. Przezto straconych zostało, ku wielkie żałości detektywa, dużo drogocennych minut, zanim
rozwikłał się kłąb luǳki.
— Okraǳiono Miss Remsen! — wykrzyknął nareszcie Barnes. — Nikomu wy ść nie
wolno! Zd ąć maski!
Van Rawlston wybiegł by dać rozkaz nie wypuszczania nikogo, a goście otoczyli Miss
Remsen, pociesza ąc ą. Barnes ął szukać Ali Baby i przekonał się z wielkiem zdumieniem,
że nie est nim Thauret.
— Któż pan esteś? — spytał szorstko.
— Nazywał się Adr an Fisher! — odrzekł zapytany, a odpowiedź ta zǳiwiła i zadowolniła ednocześnie detektywa, gdyż była potwierǳeniem wspólnictwa. Nie wda ąc
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się ednak w dalszą z nim rozmowę, podążył do Miss Remsen celem obserwowania, ak
się zachowu e. Jeśli wieǳiała zgóry, grała swą rolę świetnie, wyrzeka ąc na niedołęstwo,
które pozwoliło wślizgnąć się złoǳie owi.
Podczas gdy Barnes dumał co ma czynić, u rzał podchoǳących do siebie Van Rawlstona i Thaureta.
— Jakże się to stało? Czemużeś pan nie przeszkoǳił?
— Próbowałem, ale nie powiodło się, niestety. Mr. Van Rawlston, proszę nie zapominać, że nie estem wszystkowieǳącym. Pode rzewałem kraǳież, nie mogłem ednak
wieǳieć, ak wykonaną zostanie. W każdym razie byłem świadkiem czynu.
— Czemuż nie przytrzymałeś pan złoǳie a?
— Chciałem to uczynić, ale ktoś sto ący poza mną szarpnął mnie, potem zaś upadłem.
— Może go pan rozpoznasz po kost umie?
— Jest to, niestety, wykluczone, był bowiem ednym z czterǳiestu rozbó ników
i dobrze, zaiste, odegrał rolę swo ą.
— To est pan Barnes? — spytał Thauret. — Ach, miałem uż dwa razy zaszczyt
spotkania pana. Powiadasz pan, że złoǳie miał kost um rozbó nika? Interesu e mnie to,
gdyż mam taki sam kost um. Czemu nie każesz pan zrewidować wszystkich obecnych?
— Mowy być nie może o tego roǳa u obrażaniu gości moich. Nie zezwolę w domu
swym na rewiz ę. Wolę racze zapłacić za rubin.
— Zupełna rac a! — potwierǳił Barnes, patrząc ostro na Thaureta. — Jestem pewny,
że nie dałoby to żadnego wyniku.
— Wola pańska! — rzekł Thauret, uśmiechnął się drwiąco i złożywszy ukłon odszedł
do grupy Miss Remsen. Zostawszy sam z Van Rawlstonem, oświadczył mu Barnes, że nie
ma potrzeby zostawać dłuże i pożegnał go. Ale nie wyszedł przed upewnieniem się, czy
Mitchel est eszcze. Chłopiec, postawiony przy bramie na straży, pobiegł patrzeć na żywe
obrazy, tak że niesposób było stwierǳić, czy ktoś opuścił dom, czy nie.
— Ten Mitchel, — myślał, zmierza ąc szybko do domu — to prawǳiwy artysta.
Cóż za zimna krew! Czeka do ostatnie minuty terminu, dokonywa rzeczy tak, że może zaświadczyć mnóstwo osób, iż czyn spełniony został w czasie oznaczonym. Przytem
postarał się o wyśmienite alibi. Chory w Filadelfji! Ba… Trudno ǳiś zaufać komuś!
W biurze zastał pomocnika, który po echał za Mitchelem do Filadelfji.
— No? — rzekł gniewnie. — Cóż pan to robisz?
— Pewny estem, że Mitchel wrócił do Nowego Jorku i pospieszyłem w naǳiei, że
zdołam go eszcze dopaść, albo przyna mnie ostrzec pana.
— Za późno przyszło ostrzeżenie. Zło stało się uż. Nie mogłeś pan telegrafować?
— Uczyniłem to bezpośrednio przed od azdem!
Istotnie, na biurku leżała nie otwarta depesza, która nadeszła uż po pó ściu Barnesa
na maskaradę.
— Ano… — rzekł detektyw. — Nie est to pańską winą! Ten drab ma d abelskie
szczęście! W akiż sposób wpadłeś pan na myśl, że wrócił do Nowego Jorku? Wszakże był
chory?
— Pode rzewałem, że iǳie tu wyłącznie o alibi. Aby być pewnym stanąłem w tym
samym hotelu i poprosiłem o pokó w pobliżu przy aciela mego, Mitchela. Dano mi
sąsiedni, otwarłem drzwi, wszedłem i zastałem pokó pusty. Ptaszek uleciał.
— Wraca że pan na bliższym pociągiem do Filadelfji i uczyń co się da by wymiarkować, kiedy wróci. Napewno wy echał i bęǳie utro leżał w łóżku… albo nie estem
Barnes. Przywieź mi pan dowody, a zapłacę pięćǳiesiąt dolarów. Prędko!
 .    
Dnia  stycznia rano, otrzymał Barnes kilka listów, związanych z opowieścią ninie szą.
Pierwszy, aki otwarł był krótki:
— Jeśli Mr. Barnes bęǳie łaskaw ak na spiesznie przybyć, zobowiąże wielce Emiǉę
Remsen.
Odczytał to dwa razy, poczem wziął list następny:
Łaskawy Panie!
Pozwalam sobie przypomnieć rozmowę, aką mieliśmy przed miesiącem,
mnie więce . Barǳo żału ę teraz słów moich ówczesnych, które wskazywały
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na to, że przy aciel mó Mitchel brał uǳiał w kraǳieży kole owe . Jak Panu
wiadomo, skraǳiono Miss Remsen cenny rubin i est mi rzeczą asną, że
przy aciel mó to urząǳił. Wiem, coprawda, że leży chory w Filadelfji, ale
może to być pozór tylko. Czyż trudno przy echać, zabrać szpilkę i te same
eszcze nocy wrócić. Niewinna to zgoła kraǳież, zwłaszcza eśli nastąpiła
w porozumieniu z narzeczoną. W zakłaǳie dozwolone są wszelkie środki.
Proszę, zechcie pan dostarczyć mi dowody, że Mitchel popełnił ten delikt.
Chcę wygrać zakład, ale o pieniąǳe mi nie iǳie. Choćbym miał wydać całe
tysiąc dolarów, nie straciłbym nic, pod warunkiem pochwycenie Mitchela w ciągu roku. Pozatem triumf mó wartby był te kwoty. Załączam czek
na pięćset dolarów, ako roǳa zaliczki, a eśli Pan potrzebu e więce , bank
wypłaci resztę, do wysokości tysiąca. Przy sposobności zaznaczam, że pode rzenie mo e co do Mr. Thauret uważam za niesłuszne. Nie mogę dlań
powziąć sympat i i est mi wprost niemiły, ale sprawiedliwość wymaga, bym
cofnął przedwczesne oskarżenie. Jeszcze edno. Powieǳiałem panu wówczas,
że nie znam ego partnera. W mięǳyczasie poznałem go. Jest to człowiek
biedny, ale zupełnie uczciwy i wyższy ponad wszelkie pode rzenie. Zwie się
Adr an Fisher.
W naǳiei, że dopomoże mi pan do wygrania zakładu, pozosta ę z szacunkiem
Artur Randolph.
— Tak, tak… — pomyślał Barnes. — Nawet ten zacny Randolph przeniknął chytry
planik Mitchela, choru ącego rzekomo w Filadelfji, podczas gdy w Nowym Jorku kradnie
narzeczone kle noty. Ale przeniknięcie podstępu, a udowodnienie go, to dwie sprawy.
Uważa Thaureta i Fishera za uczciwców… hm, zachoǳi tu obawa pomyłki.
Trzeci list brzmiał:
Drogi Panie Barnes!
Proszę przebaczyć poufałe nazwanie, które tłumaczy wysoki szacunek,
aki dla Pana żywię. Przeczytawszy w te chwili ǳienniki nowo orskie, dowieǳiałem się, że skraǳiono Miss Remsen wartościową, rubinową szpilkę, którą e niedawno oﬁarowałem. Sprawa ta niepokoi mnie w stopniu
wysokim, zwłaszcza iż skutkiem choroby nie mogę wracać i będę pewnie
zmuszony przez kilka dni eszcze leżeć w łóżku. Proszę o wielką przysługę.
Niech Pan zapomni, że się u emnie wyrażałem o detektywach i weźmie tę
sprawę w ręce. Za oǳyskanie kle notu zapłacę tysiąc dolarów, a w porównaniu do ego wartości est to wynagroǳenie barǳo liche. Załączam czek
dwustu dolarów na pierwsze wydatki, a eśli Panu potrzeba więce , proszę
donieść. Na przy emnie byłoby mi, gdyby Pan był łaskaw przybyć do Filadelfji. Osobista rozmowa uspokoiłaby mnie barǳo i wǳięczny byłbym za
to wielce.
Proszę przy ąć wyrazy wysokiego szacunku
Robert Leroy Mitchel.
— Hm… — rzekł do siebie detektyw, przeczytawszy list trzy razy. — Bezczelności
takie nie napotkałem w życiu. Proponu e mi tysiąc dolarów za odnalezienie rubinu, który prawdopodobnie ma przy sobie. Jest tak zarozumiały, że się ośmiela drwić ze mnie.
A możeby ednak po echać do Filadelfji? Mała rozmowa bęǳie dla nas obu równie interesu ąca. Przedewszystkiem ednak muszę udać się do Miss Remsen, gǳie może zdołam
coś pozyskać dla informac i.
Gdy przybył, został niezwłocznie przy ęty.
— Wezwała mnie pani?
— Tak Mr. Barnes! — odrzekła. — Proszę siadać. Przystępu ąc od razu do rzeczy,
chciałabym pomówić z panem o zaginionym rubinie. Oczywiście, pragnę go oǳyskać.
Oﬁaru ę panu tysiąc dolarów za dokonanie tego.
— Propozyc a pani est spóźniona, Miss Remsen. Otrzymałem od pana Mitchela list
z tą samą ofertą, a nie mogę przecież brać dwu honorar ów za edną funkc ę.
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— Odmawiasz pan tedy pomocy?
— Przeciwnie! Postaram się z całą usilnością wykryć złoǳie a i zwrócić własność, ale
nie przy mę zapłaty. Natomiast poproszę o pomoc pani.
— Uczynię wszystko co trzeba.
— Proszę mi tedy przedewszystkiem powieǳieć, czy nie ma pani pode rzenia akiegoś?
Miss Remsen zawahała się, a detektyw patrzył bacznie w e twarz.
— Czy czuła pani, że ktoś wyciąga szpilkę z włosów? — spytał, gdy milczała.
— To prawda! — rzekła po chwili. — Ale uświadomiłam sobie wszystko dopiero po
niewczasie.
— Czemuż nie stawiła pani oporu, nie wykrzyknęła?
Znowu zawahała się z odpowieǳią.
— Wiem, że masz pan prawo stawiania pytań takich — odparła po chwili, tonem
stanowczym — i odpowiem, eśli na tem panu zależy. Proszę mi przedtem ednak powieǳieć, czy byłoby dobrze wymieniać nazwiska na podstawie barǳo słabych pode rzeń.
Miast pomóc, zaszkoǳiłabym, kieru ąc uwagę pańską w niewłaściwą stronę.
— Taka możliwość istnie e rzeczywiście, Miss Remsen. To też, poprzestanę na doświadczeniu własnem, nie biorąc za podstawę ǳiałania tego, co mi pani powie.
— Zgoda! Proszę mi eszcze przyrzec, że nie bęǳiesz pan wyciągał przedwczesnych
wniosków i tropił człowieka, którego wymienię.
— Jestem gotów pó ść za wolą pani. Nie wystąpię przeciw danemu osobnikowi, o ile
nie będę miał innych dowodów, prócz pode rzeń pani.
— Doskonale! Pytał pan, czy nie mam pode rzenia i dlaczego nie stawiłam oporu
złoǳie owi. Pamięta pan, że miałam głowę pochyloną. W pierwsze chwili nie mogłam
zrozumieć, czemu szpilka porusza się. Błysło mi, że może zaczepiłam nią o ubranie sułtana.
Zaraz atoli ął bić zegar i pomyślałam, że Mr. Mitchel bierze tę szpilkę, by wygrać zakład.
Dlatego zachowałam się spoko nie. Czy est to panu asne?
— Zupełnie. Wniosku ę stąd, że Mr. Mitchel uprzeǳił panią zgóry o tem, co czynić
zamyśla.
— Nie, nie uprzeǳił mnie i dlatego poprosiłam pana.
— Nie rozumiem.
— Wszakże to asne. Jak długo sąǳiłam, że on ma szpilkę, nie robiłam sobie z tego
nic. Przeciwnie, nawet chcąc poprzeć zamiar narzeczonego, a także potrosze wprowaǳić pana w błąd, udawałam podczas przedstawienia wielkie oburzenie. Wczora ednak,
po namyśle doszłam do wniosku, że pierwsza myśl mo a była błędną i że rubin został
skraǳiony naprawdę. Pewna, że inacze Mr. Mitchel byłby mnie uprzeǳił, wezwałam
pana.
— Czy pani całkiem pewna, że uprzeǳiłby panią?
— Bezwzględnie.
— A może go powstrzymała obawa wciągnięcia pani w skandal? Wiadomo, że może
być aresztowany i upłynie dużo czasu zanim zdoła dowieść, że był to tylko żart. Nie chciał
nazwiska pani dawać w usta gawieǳi.
— O, on mnie zna lepie ! — rzekła z uśmiechem.
— Jakże to mam rozumieć?
— Wie on dobrze, iż niema na świecie nic, czegobym dlań nie uczyniła, skoro uż
zgoǳiłam się dać mu samą siebie. Jestem edną z kobiet, które nie łatwo cofa ą się, gdy
iǳie o pomoc dla mężczyzny wybranego.
— Czy znaczy to, że byłaby pani gotowa ǳielić ego, wątpliwe akości sławę i czy on
wie o tem?
— Oczywiście. I dlatego mam pewność, że zasięgnąłby mo e pomocy, gdyby miał
zamiar wziąć szpilkę.
— Jak to zresztą uczynił uż przy inne sposobności!
Detektyw przysposobił zgóry ten cios i ciekaw był skutku. Ale Miss Remsen pozostała
zupełnie spoko ną.
— Przy akie sposobności?
— Gdy pewnego ranka zamknął w tym poko u służącą, a pani po echała do pewnego
domu, by przeprowaǳić małą ǳiewczynkę gǳieinǳie .
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— Dokądże to?
Pytanie było dla detektywa barǳo trudne. Zmilczał, ona zaś uśmiechnęła się w sposób, który go zabolał żywo.
— Nie masz pan wcale dowodów na twierǳenie swo e. Przypuszczasz pan tylko, że
uczyniłam tak, nie wiesz tego ednak wcale. Miałam tedy rac ę, wspomina ąc przed chwilą,
że samo pode rzenie może łatwo wprowaǳić w błąd.
— Możliwe, ale w tym przypadku nie mylę się.
— Da my temu pokó i wróćmy do rubinu. Oświadczyłeś pan Mr. Van Rawlstonowi,
że wiesz zgóry, iż popełniona zostanie kraǳież. Czy znaną była też panu osoba złoǳie a?
— Chcąc być z panią całkiem szczerym, miałem przekonanie, że uczynił to pan Mitchel i tak myślę dotąd. Czy mam wstrzymać dochoǳenia? Mogę doprowaǳić do tego,
że przegra zakład.
Barnes zadał to pytanie barǳo chytrze. Gdyby Miss Remsen przy ęła ego propozyc ę,
asnem byłoby, że sama pode rzewa Mitchela. Chciał w ten sposób poznać e rzeczywiste
zapatrywanie.
— Nie mogę przystać! — odparła. — Znaczyłoby to tyle, co stracić naǳie ę odzyskania szpilki. Jestem całkiem pewna, że Mr. Mitchel nie wziął e . Jeśli się mylę, to
popełnił błąd ciężki i odpokutu e za ten brak zaufania. Ale mam przekonanie, że coś
wy ǳie na aw i proszę o dołożenie wszelkich starań w tym kierunku.
— Zaręczam, że uczynię co tylko w mocy mo e ! — odrzekł detektyw. — A teraz
pożegnam panią…
Około goǳiny szóste tegoż dnia kazał się Barnes zaanonsować u Mitchela w Filadelfji,
w hotelu „Lafayette” i wszedł za chwilę do ego poko u.
— Cieszę się barǳo, Mr. Barnes, żeś się pan raczył fatygować, tak iż gotów estem
nawet przebaczyć doznaną od pana krzywdę.
— Krzywdę? Jakąż krzywdę?
— Przypominasz pan sobie pewnie ǳień, w którym przybyłeś pan celem pomówienia o znalezionym guziku. Prosił mnie pan wówczas o pokazanie siódmego z garnituru
i oświadczyłem gotowość, pod warunkiem, że nie bęǳiesz pan napastował wiadome
damy.
— I cóż?
— Nie dotrzymałeś pan obietnicy.
— Jakto?
— Przedewszystkiem przekupiłeś pan służącą, umieszcza ąc na e mie scu szpiega
swo ego, którego przemyciłeś pan oczywiście do domu. Skutkiem tego nie mogła przy ąć
zpowrotem dawne służące i z trudem zaledwo znalazła inną.
— Da ąc przyrzeczenie, nie mogłem przewiǳieć okoliczności, akie za dą.
— Słusznie, ale a to przewiǳiałem i powieǳiałem panu. Przez to przyrzeczenie nic
pan nie mogłeś zyskać, a odwieǳiny musiały tylko stwierǳić to, com powieǳiał.
— Barǳo mi przykro i obiecu ę, że uż nie zgrzeszę.
— Zgrzeszyłeś pan znowu, Mr. Barnes.
— Jakto?
— Miss Remsen nie może się ruszyć z domu, nie będąc tropioną przez szpiegów
pańskich.
Barnes zagryzł gniewnie usta, wobec te zna omości wszystkich poczynań swoich.
— Tym razem nie masz pan rac i! — rzekł bez wahania. — Przyrzekłem nie napastować Miss Remsen w związku z wiadomą sprawą, atoli śleǳtwo mo e dotyczy czegoś
całkiem innego.
— Czegóż to?
— Uprowaǳenia.
— Uprowaǳenia? To niesmaczne! Kogóż mogła uprowaǳić Miss Remsen?
— Młodą panienkę, Różę Mitchel.
— Cóż to za Róża Mitchel, eśli łaska? Może córka zamordowane ?
— Może. Badam to właśnie. Dotąd uchoǳi ednak za córkę pańską.
— Acha! A możesz pan dowieść, że tak est?
— Nie mogę.
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— Doskonale. Otóż ta Róża Mitchel, uchoǳąca za córkę mo ą, została przez Miss
Remsen przesiedlona z ednego domu do drugiego. Nie możesz pan tego udowodnić,
a gdyby zresztą i tak było, gǳież tu się mieści akieś uprowaǳenie? Poprostu przyszła
żona mo a zabiera ǳiecko, będące rzekomo córką mo ą, z ednego mie sca i umieszcza
w drugiem.
— Da pan pokó słowom. Wiadomo panu przecież, że ǳiecko zostało przemieszczone w pewnym celu, gdyż inacze nie trzebaby go ukrywać tak starannie. Jeśli Miss
Remsen wzięła w tem uǳiał, to na wyraźnie poto, by panu pomóc wprowaǳić w błąd
detektywa, co est karygodne. Przeto mamy prawo obserwować ą i wydobywać co się
da.
— Dobrze. Nie sprzeciwiam się tedy i życzę dużo przy emności, ale wieǳ pan, że
ǳiewczynkę przesiedlono dlatego tylko, iż szpieg pański Lucette wywęszyła e mie sce
pobytu, a zaś nie chciałem, by doznawała przykrości.
— Z czegóż to wniosku esz pan z taką pewnością, że Lucette była moim szpiegiem?
— Wy aśnię to. Pewnego dnia przeszła za mną cały pociąg kolei naǳiemne , chociaż było dość wolnych mie sc i usiadła wprost naprzeciw. Poznawszy w nie zastępczynię
służące Miss Remsen, byłem pewny swego.
— Głupia gęś! To samo e powieǳiałem! — mruknął do siebie detektyw, potem zaś
dodał głośno: — Jeśli tedy dobrze zrozumiałem, powieǳiałeś pan, że Róża Mitchel est
córką pańską?
— Nie wiem co pan zrozumiałeś, wiem tylko, żem tego nie powieǳiał. Wyraziłem
się tak samo, zresztą, ak pan, że uchoǳi za córkę mo ą.
— Czyż tedy est pańską córką?
— Usuwam to pytanie.
— Dlaczego?
— I na to nie dam odpowieǳi.
— Mr. Mitchel, czyż pan nie spostrzega, że ciągle gromaǳisz sam pode rzenia przeciw
sobie?
— Drogi Mr. Barnes, nic sobie nie robię z wszelkich pode rzeń, ak długo mi nie
można niczego dowieść. Jeśli pan sąǳisz, że znalazłeś dowody przeciw mnie, proszę o nie,
a spróbu ę obalić e.
— Dobrze. Prosiłeś mnie pan, bym odkrył złoǳie a, który skradł rubin Miss Remsen? Znam go uż.
— Naprawdę? Mr. Barnes, esteś pan geǌuszem. Któż to taki?
— Pan sam.
— Głupstwo! Szkoda, że nie masz pan czegoś lepszego. Ja, wszakże, leżę tu od trzech
dni w łóżku.
— Tym razem schwyciłem pana Mr. Mitchel. W chwili dokonania kraǳieży byłeś pan
w Nowym Jorku, wziąłeś uǳiał w maskaraǳie i wy ąłeś pan rubin z włosów narzeczone .
— Zupełna omyłka! Zaręczam, że od  grudnia nie wyszedłem z tego poko u.
— Jakto? Jeden z moich luǳi udał się tu za panem i dnia  stycznia dano mu pokó
przylega ący do pańskiego. Złamawszy zamek drzwi łącznikowych, wszedł i stwierǳił
pańską nieobecność.
— Nie zła to myśl i człowiek ten zasługu e na uznanie. Czy ednak powieǳiał panu
także, przez akie wszedł drzwi łącznikowe?
Barnes obe rzał się i spostrzegł ze zdumieniem, że edyne drzwi poko u wiodły na
kurytarz. To co mówił wysłannik było tedy niemożliwością, ale detektywowi błysnęło
nagle rozwiązanie zagadki.
— Zmieniłeś pan pokó . Poprzedni miał numer .
— A to est numer , o piętro wyże . Ale mylisz się pan. Nie zmieniłem poko u
i zaraz wytłumaczę, ak powstała omyłka pomocnika pańskiego. Przybywszy tu, wieǳiałem zgóry, żeś pan wysłał za mną któregoś z luǳi swoich, a byłem znużony tem
śleǳtwem. Zapisawszy się dostałem nr. , ale pokó nie spodobał mi się. Zażądałem
innego, prosząc ednocześnie, by nie zmieniano numeru w księǳe hotelowe , mówiąc że
mam pewnego, zbyt natrętnego przy aciela, który zna ąc mó numer, wdarłby się do mnie
niezawodnie. Spełnione me życzenie, a gdy wysłaniec pański chciał zamieszkać w pobliżu
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„przy aciela swego, Mitchela”, port er pode rzewa ąc, że est to właśnie człowiek, którego
chcę uniknąć, dał mu numer , z czego był barǳo zadowolony, a a barǳie eszcze.
Barnes, przekonawszy się, że Mitchel był rzeczywiście chory i kaszlał barǳo, wrócił
przygnębiony i rozczarowany do Nowego Jorku.
 .  
W ciągu na bliższych dwu tygodni za mowały się ǳienniki często sprawą kraǳieży rubinu. Drwiono z polic i, niezdolne do przychwycenia złoǳie a, a urzędnicy milczeli taemniczo. Ale zainteresowanie przygasło zwolna, inna akaś zbrodnia za ęła uwagę ogółu
i zapomniano o kle nocie Miss Remsen.
Nie przestał o tem ednak myśleć Barnes. Dumał, dumał, łamał sobie głowę i coraz
większą czuł pokusę po echania do Nowego Orleanu, by ak to czynił uż nieraz wobec różnych zagadek, „chwycić za drugi koniec nitki”. Nie miłą mu była konieczność
opuszczenia terenu ǳiałalności głównych osób, w owych trzech zbrodniach, które miały
dlań łączność niezaprzeczalną, mimo to ednak zadecydował uczynić pociągnięcie, które
niewiele, coprawda, roku ąc naǳiei, kładło przyna mnie kres nieznośne bezczynności.
W tym celu napisał list:
Mr. Artur Randolph.
Ponieważ polecił mi Pan dostarczyć dowód, że Mr. Mitchel skradł podczas maskarady wiadomy rubin, przeto liczę na pomoc Pańską. Chciałbym
posłuchać opowiadania przy aciela pańskiego o drogich kamieniach, o czem
wspomniał Pan, w czasie rozmowy nasze . Niestety, wobec mnie est on
barǳo pode rzliwy. Czyż mógłbym w akiś sposób, z ukrycia podsłuchać.
Może zechce Pan zaznaczyć, nie wyraża ąc bezpośrednio twierǳenia, że go
Pan pode rzewa o kraǳież rubinu. Jeśli, co est niemal pewne, zaprzeczy,
można zapytać, czy kle not ten posiada histor ę, zwłaszcza, czy był uż skraǳiony. Ta rozmowa może mi dać cenne wskazówki. Będę barǳo wǳięczny
za spełnienie prośby mo e .
oddany
J. Barnes.
W odpowieǳi otrzymał zaproszenie do klubu na wieczór następny.
Mitchel, który wrócił tymczasem do Nowego Jorku, odwieǳił dnia tego, popołudniu
Thaureta w „Hotelu Hoﬀmana”.
— Muszę z panem pomówić ser o o kraǳieży rubinu! — rzekł mu.
— Słucham z całą uwagą! — odparł Thauret i zapalił papierosa.
— Dobrze. Chcąc być w pełni zrozumianym, muszę zacząć od naszego układu. Jesteśmy pewnego roǳa u partnerami, czyli mówiąc ściśle spiskowcami. Swego czasu zobowiązałem się dostarczyć środków dla przedsięwzięcia do pewne kwoty i uczyniłem to,
ak sąǳę. Niestety, straty nasze były dość poważne, mimo żeś pan mnie zapewniał, iż
posiadasz… hm… pewien system, wobec którego straty są wykluczone. Czy tak?
— Doskonale, drogi przy acielu! Byłeś pan znakomitym cichym wspólnikiem, zostawia ąc mi całą swobodę, płacąc i nie pyta ąc, aż dotąd, o nic. Czy chcesz pan powieǳieć,
że straty te są niemiłe i że żądasz pan wy aśnień?
— Tak est, chcę atoli poruszyć punkt inny eszcze. Przyrzekłeś mi pan nie wdawać
się z Adr anem Fisherem.
— I cóż?
— Nie dotrzymałeś pan przyrzeczenia. Nie wziąłeś pan także, ak prosiłem na maskaradę kost umu Ali Baby i dałeś go Adr anowi Fischerowi. Czemuż to?
— Na proście bęǳie, eśli naprzód wy aśnię straty, potem zaś dopiero przy dę do
Adr ana. Jak panu może wiadomo, nastawił detektyw Barnes na mnie szpiega, który
głównie śleǳi czy wygram, czy też przegram. Dlatego uznałem, że lepie przegrywać.
— Mo e pieniąǳe?
— Nasze pieniąǳe, gdyż esteśmy partnerami. Pan poprostu zaliczku e, aż do chwili
nade ścia z Paryża moich weksli, otrzymu ąc wzamian kwity. Jeśli masz pan tego dość,
mogę zapłacić zaraz, chociaż, przyzna ę, byłoby to dość niewygodne.
— Nie iǳie mi o pieniąǳe. Ale czemuż to uznałeś pan, że lepie przegrywać?
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— Rzecz całkiem prosta. Ponieważ detektyw interesu e się tak barǳo mo ą wygraną
i przegraną, uważa mnie widocznie za fałszerza, a pode rzenie to chcę rozwiać.
— Oczywiście. A teraz powieǳ pan co to ma wspólnego z Adr anem Fisherem?
— Wiadomo panu, że nie miałem zamiaru brać uǳiału w maskaraǳie. Leżąc chory
w Filadelfji, prosiłeś mnie pan listownie, bym wziął pański kost um i zrazu chciałem tak
uczynić. Ale przed samem udaniem się na zabawę, przyszedł do mnie właściciel wypożyczalni, ostrzega ąc, że był u niego detektyw i zażądał pokazania listu pańskiego. Stąd
nabrałem przekonania, że Barnes bęǳie na zabawie.
— Słusznie, był tam istotnie.
— Wiem o tem. Dowieǳiawszy się, chciałem go trochę powoǳić za nos i wziąłem eden z kost umów rozbó nickich, ponieważ zaś Ali Baba był niezbędny, poprosiłem
Fishera, by przywǳiał ten kost um. Oto cała histor a.
— Dobrze. To wy aśnienie zadowalnia mnie zupełnie i racz pan przebaczyć, że pytałem, ale nie mogłem zrozumieć sprawy, a mam prawo wieǳieć wszystko. A teraz radbym
wieǳieć, gǳie pan był w chwili dokonania kraǳieży? Czy wiǳiał pan to?
— Byłem prawdopodobnie gǳieś w pobliżu, ale nie wiǳiałem nic. Barnes krzyknął
nagle, że nastąpiła kraǳież i kazał zd ąć maski. Za chwilę podszedłem do niego.
— Trzeba było zaproponować zrewidowanie obecnych, ak wtedy, w pociągu.
— Uczyniłem to, ale odmówił. Ówczesny rezultat nie był dlań zgoła ponętny.
Oba wybuchli wesołym śmiechem, akby ich radowało niepowoǳenie detektywa.
— Zda e się, Barnes miał pode rzenie, iż rubin zostanie skraǳiony tego wieczoru
i zawiadomił Van Rawlstona o obecności złoǳiei pośród zaproszonych.
— Doprawdy? ǲiwi mnie tedy, że mimo całe chytrości, nie zdołał schwytać winowa cy.
Znowu roześmiali się oba , a Mitchel zaproponował, by poszli do klubu. Gdy dotarli
na mie sce, zawiadomił odźwierny Mitchela, że est Randolph i chce się z nim wiǳieć.
Poszli tedy do salonu, a Randolph zbliżył się zaraz.
— Dobry wieczór! Chciałeś mnie wiǳieć?
— Nic szczególnego. Przybyłem tu na kolac ę i chciałem mieć towarzystwo. Tyle tylko. Jeǳenie, to brzemię ciężkie, możliwe do udźwignięcia tylko w dobrem towarzystwie.
Mr. Thauret, czy mogę kazać dać nakrycie także i dla pana?
— Z całą przy emnością! — odparł.
— Dobrze. Załatwię to. Tymczasem ednak muszę eszcze napisać parę listów i proszę
o chwilkę czasu. Punkt siódma spotkamy się w małe sali.
Randolph wyszedł i udał się schodami na piętro, gǳie nań czekał Barnes.
— Wszystko w porządku! — rzekł mu. — Jest tu Mitchel i ma przy sobie Thaureta. Nie rozumiem, doprawdy, skąd się bierze ta ich zażyłość, ale narazie nic nas to nie
obchoǳi. Bęǳiemy edli w małe sali i każę ustawić stół tuż przy port erze ǳielące salę
od duże . Po drugie stronie każę nakryć dla pana.
— To dobrze. Będę mógł w ten sposób całą rozmowę słyszeć.
— Doskonale! A więc punkt siódma, zasiadam z mymi gośćmi, a w pięć minut potem
za miesz pan mie sce swo e.
Spełniono polecenia Randolpha. O siódme zasiedli do stołu, a w kilka minut potem,
brzęk talerzy po drugie stronie port ery ozna mił, że Barnes został także obsłużony.
— Mam naǳie ę, — zaczął Randolph — żeś uż zupełnie przyszedł do siebie po owe
nieznośne chorobie, która ci nie dozwoliła wziąć uǳiału w maskaraǳie?
— ǲięku ę, estem uż całkiem zdrów. To minęło. Przykro mi tylko, żem opuścił
zabawę, gdyż zdołałbym może oszczęǳić Miss Remsen dotkliwe straty tego kle notu.
— Możliwe! — pod ął Randolph. — Jest to rzecz istotnie barǳo niemiła stracić tak
cenny kle not, ale możesz go z łatwością zastąpić innym. Wszakże nie brak ci drogich
kamieni. Barǳo niedawno wyraziłem zapatrywanie, że człowiek, który zbiera kle noty
poto, by e chować przed wszystkimi, est w swoim roǳa u war atem. To też dar, aki
uczyniłeś z rubinu Miss Remsen, uradował mnie, ako oznaka poprawy. Masz pewnie
podobne i możesz podarować narzeczone inny.
— Mylisz się, Randolphie. Barǳo trudno est znaleźć rubin podobny do tamtego.
— Jakto? Czemuż to?
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— Tak est. Ale nie mówmy o tem lepie .
Zǳiwiła Randolpha ta krótka odmowa, bowiem chociaż Mitchel nie lubił pokazywać
kamieni swoich, rozwoǳił się z lubością nad histor ą każdego.
— Słucha ! — ciągnął Randolph dale . — Założę się o co chcesz, że nietylko możesz
dać Miss Remsen rubin równe wartości, ale nawet zwrócić ten sam.
— Mam naǳie ę, że to kiedyś nastąpi! — odparł Mitchel spoko nie.
— Nie zrozumiałeś mnie dobrze. Chorobę twą w Filadelﬁi uważam za pozór tylko.
Przy echawszy pota emnie, sam zabrałeś rubin.
— Doprawdy? Cóż cię naprowaǳa na tak niesłychane przypuszczenie?
— Sąǳę, że w ten sposób masz zamiar wygrać zakład. Nikt inny nie mógł wyciągnąć
szpilki z włosów twe narzeczone , gdyż nikomu nie trzymałaby głowy tak spoko nie.
— Mó drogi, razi mnie, że ciągle wciągasz w rozmowę Miss Remsen, czyniąc z nie
nawet wspólniczkę mo ą. Przebacz, ale nie est to miła rozmowa dla gości twoich.
— Nie gniewa się, stary przy acielu. Nie chciałem cię martwić. Mówmy tedy o czem
innem.
Nastało milczenie, a Randolph dumał w aki sposób naprowaǳić Mitchela na pożądany temat. Sąǳił, że eszcze nie dokazał niczego, atoli Barnes ze słów tych i tonu
wyciągnął wniosek, że akąkolwiek rolę odegrał Mitchel, panna Remsen wspólniczką ego nie była. Był ciekawy, czy rozmowa potoczy się dale o rubinie i nie byłoby się to
pewnie stało, gdyby nie wtrącenie Thaureta.
— Mr. Mitchel, — powieǳiał — proszę przebaczyć, ale wzmianka pańska o szczególnym tym kamieniu pobuǳiła tak mą ciekawość, że byłbym niezmiernie wǳięczny za
opowieǳenie ego histor i, eśli ą posiada.
— Dobrze! — zgoǳił się po chwili milczenia. — Niechętnie to robię zazwycza , ale
uczynię wy ątek dla panów. Histor a ta zaczyna się z odnalezieniem Mo żesza, któremu
ten rubin podarowała córka Faraona. Drugi kamień, będący ego nie ako duplikatem,
a zupełnie podobny, zna dował się w skarbcu Faraona, który go nosił w czasie uroczystości.
Wraz z wywędrowaniem żydów, rubin został zabrany i przez wiele wieków ǳie e ego
nie zawiera ą nic, coby mogło interesować. Przechowywany w świątyni przez arcykapłana
przechoǳił z pokolenia w pokolenie.
Po upadku Jerozolimy kamień dostał się w ręce Rzymian i był własnością Cezara,
który go podarował Kleopatrze, doręcza ąc w sposób niezwykły. Zawiesił kle not na szyi
gołębia, a ptak poleciał do pałacu, gǳie królowa czekała na dachu. Atoli gołąb został
napadnięty przez astrzębia. Kleopatra poleciła ednemu z łuczników zabić napastnika,
ale strzała przeszyła gołębia, który martwy i krwawy upadł e pod stopy. Królowa zd ęła
z ego szyi kamień, który od krwi przybrał barwę ciemno purpurową.
Zbytecznem est powtarzać znaną histor ę Kleopatry. Ale podkreślić trzeba pewne
małe zdarzenie. Jeden z kapłanów egipskich zapłonął wielką żąǳą do królowe i ośmielił
się dnia pewnego wyznać e miłość swo ą. Rozweselona tem kobieta, która widywała
królów u stóp swoich, spytała, co e dać może tak biedny ak on, kapłan. Zrozpaczony
oﬁarował życie własne. — Życie twe est i tak własnością mo ą! — odparła. — Ale wy,
kapłani esteście podobno wszechpotężni. Da mi tedy wierny duplikat tego o to rubinu,
a może cię wysłucham! — Ku wielkiemu zdumieniu królowe , odparł kapłan: — Mógłbym to uczynić, gdybym śmiał. Kamień, który, królowo, posiadasz, wrócił tylko na swe
dawne mie sce, gdyż mieścił się pierwotnie w skarbcu Faraona. Był tam także zupełnie
wierny duplikat, ale został pochowany z Ramzesem Wielkim! — Przynieś mi go! —
rozkazała władczo. Przerażony drżący kapłan poszedł do piramidy i skradł kle not. Gdy
go atoli podał, królowa wpadła w gniew. — Cóżto? Kpisz ze mnie? Czy sąǳisz że ten
blady kamień est podobny do mego? — Kapłan odrzekł, że ciemna purpura kamienia
powstała dopiero z krwi gołębia — Tak? — rzekła. — A więc i ten zostanie ufarbowany!
Oﬁarowałeś mi życie, przy mu ę to i w krwi two e zanurzę kamień, aż nabierze takie
same barwy! — Wykonała tę pogróżkę i oba kle noty były odtąd ednakie.
Po śmierci Kleopatry skradła kamienie niewolnica i dostały się do Rzymu, gǳie były
znane ako „egipskie kle noty”. Pominę cały długi szereg kraǳieży i morderstw związanych z tem, dość że przez całe wieki nikt się przez te kamienie nie wzbogacił, gdyż
sprzedać ich nie było sposobu, aż do czasu kiedy ten oto a kupiłem w sposób awny
i uczciwy. Każdy posiadacz poprzedni kradł te kle noty, a nawet mordował, przeto nie
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mógł się przyznać do własności. Drugą rzeczą szczególną est, że nigdy nie udało się ukryć
tych kamieni tak, by ich nie znaleziono. Przy na większe nawet przezorności, zawsze akiś
złoǳie kradł e w niedługim czasie.
— Jakież to za mu ące! — wykrzyknął Thauret. Powieǳże pan otwarcie, czy wierzysz
na ser o, by kamienie te posiadały ta emną siłę, wiodącą na ich ślad?
— Nie wiem, chociaż tak est podobno, a wypadki ostatnie zda ą się to potwierǳać.
— Jakto?
— Zainteresowany zbieraniem dużych kle notów, udałem się na polic ę po okraǳeniu i zamordowaniu wiadome Róży Mitchel. Pamiętacie panowie wszakże, iż kle noty
te odnaleziono barǳo szybko i że są w przechowaniu polic i. Pozwolono mi obe rzeć e
i oto eden z rubinów te kolekc i est niezaprzeczalnie duplikatem mo ego.
— Czy pan sąǳi, że właśnie obecność tego kamienia spowodowała znalezienie torebki
przez polic ę?
Thauret czekał z napięciem odpowieǳi, ale Mitchel wzruszył tylko ramionami, ednakowoż w sposób taki, że Barnes nabrał przekonania, iż tak sąǳi. A może Thauret
okazywał tyle zainteresowania dlatego, ponieważ skradł kamienie i słysząc tak ǳiwne
wy aśnienie odnalezienia, zǳiwił się. Ale na bliższe zaraz słowa ego zdały się przeczyć
temu.
— Wierz pan sobie, Mr. Mitchel, a atoli hołdu ę ide om nowoczesnym i uważam to
za przesąd. Jak w wielu razach, przypadkowy splot okoliczności uważany bywa za dowód
siły zaziemskie samychże kamieni. Zda e mi się, że wiem o kry ówce, gǳie nie prędkoby
znaleziono rubin.
— A to ciekawe? — rzekł Mitchel.
— W wypadku, ak ten, gdy przedmiot skraǳiony est mały, — ob aśniał Thauret
— istnie e edno tylko mie sce bezpieczne.
— Jakież to mie sce? — spytał Mitchel, zainteresowany tem nagle.
— Złoǳie powinienby go mieć przy sobie, gdyż w razie rewiz i może skraǳiony
przedmiot wsunąć gǳieś niepostrzeżenie.
— Zupełna rac a! — odparł Mitchel z pewnem roztargnieniem, ale opanowawszy się
zaraz, dodał: — Ale na czemże stanęłem? Nie mam uż wątku rozmowy.
— Pan Thauret wyraził przypuszczenie, że złoǳie mógłby nosić przy sobie skraǳiony
rubin! — poddał Randolph.
— A prawda, prawda, przypominam sobie. Ale postępowanie takie byłoby, zdaniem
mo em, trochę zuchwałe. Gdybym a skradł rubin, ak to nadmieniłeś, Randolphie, znalazłbym dlań kry ówkę lepszą, zda e mi się.
— A, to zaczyna być interesu ące. Powieǳ tedy, gǳie ukryłbyś kamień w razie skraǳenia go.
— To pytanie est podstępne! — odparł Mitchel. — Wolę nań nie odpowiadać. Wiesz
dobrze, mó drogi, że ściany ma ą uszy i to często.
Powieǳiał te słowa z takim naciskiem, że Randolphowi zrobiło się na chwilę nieswo o.
— Dodam eszcze tylko, mianowicie, że złoǳie , kimkolwiekby był, nie odniesie
żadne korzyści z kraǳieży.
— Czemu?
— Poza temi dwoma rubinami niema na świecie innych, równie doskonałych w kolorze. Prawǳiwy rubin barwy krwi sprzedanym zostać nie może, gdyż zarazby wyszło na
aw, że go skraǳiono. Zawiadomiłem wszystkich wybitnych handlarzy, że mó „kle not
egipski” zaginął, a nawet na wypadek próby przeszlifowania, szliﬁarz poznałby go niezwłocznie i zawiadomił mnie, ponieważ nagroda, aką wyznaczyłem, przekracza znacznie
zarobek szliﬁerza.
— A gdyby złoǳie był sam szliﬁerzem?
— I w takim razie poznałby po kolorze „kle not egipski” pierwszy handlarz i wieǳiałby, że ma go przed sobą w innym tylko kształcie.
— A może złoǳie est człowiekiem cierpliwym? Wiadomo, że cierpliwością osiąga
się wszystko.
— Rac a! — przyznał Mitchel. — Proszę ednak pamiętać, com powieǳiał. Człowiek,
który obecnie posiada rubin, sprzedać go nie może.
— Zwłaszcza, eśli ty sam esteś tym człowiekiem! — zaśmiał się Randolph.
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— Słusznie! — odparł Mitchel z powagą.
Rozmowa zeszła na inne tory i niedługo wszyscy się rozeszli. Barnes miał właśnie
opuścić salę, gdy mu służący podał kartkę. Czyta ąc ą, był zǳiwiony i gniewny ednocześnie.
— Gdy Mr. Barnes zechce następnym razem podsłuchiwać, niech się roze rzy ostrożnie, czy niema gǳieś zwierciadła odbĳa ącego drugą stronę port ery, za którą się ukrywa.
Mitchel.
— Do stu d abłów! — mruknął. — Radbym wieǳieć, w którym punkcie rozmowy
zauważył mnie. Czy przy końcu, wspomina ąc, że zawiadomił wszystkich handlarzy, w celu
wpo enia przekonania, że ktoś inny skradł rubin? Ale eśli tak, to dlaczego zawiadamia,
że mnie wiǳiał?
 . .     
Barnes wszczął dochoǳenia co do przeszłości Alfonsa Thaureta. Wyszukał posługacza,
który odniósł rzeczy Francuza do hotelu „Hoﬀmana” i dowieǳiał się, że Tauret przybył miesiąc, mnie wiece , przed rabunkiem w pociągu. ǲiwna rzecz ednak, nazwiska
tego nie było na liście podróżnych, ponieważ zatem co do samego statku wątpliwości
nie było, nazwisko Thauret zostało przybrane, albo Francuz podróżował pod innem. Tak
samo na niczem spełzły dochoǳenia co do Róży Mitchel, chociaż Barnes przeglądał listy
wszystkich okrętów przybyłych na dwa miesiące przed morderstwem.
Przypuszcza ąc, że Thauret utrzymu e stosunki z przy aciółmi zagranicą, zarząǳił Barnes naǳór nad listami nadchoǳącemi dlań, ale i to nie dało wyniku, gdyż zdawało się,
że listów wogóle nie otrzymu e. Był dostatecznie zaopatrzony w pieniąǳe, gdyż rachunki
płacił regularnie czekami na pobliski bank, gǳie ak zostało stwierǳone, posiadał kilkanaście tysięcy dolarów do dyspozyc i. Po kilku tygodniach musiał tedy Barnes przyznać,
że nie wyśleǳił nic prócz tego, iż Thauret przebył ocean pod innem nazwiskiem. A i to
stanowiło eno przypuszczenie.
Trochę więce miał powoǳenia w wyśleǳeniu mie sca pobytu ǳiecka. Polecił Lucette, by raz eszcze po echała do pens onatu i postarała się w akiś sposób dostać próbkę
pisma małe . Lucette dokazała tego, przekupu ąc służącą. Uzbro ony w stary zeszyt szkolny, przekupił Barnes kelnera hotelu w piąte avenue, który dostarcza lokatorom listy,
poleca ąc, by wszystką korespondenc ę Mitchela porównywał starannie z podaną próbką
pisma. Ale dopiero przy końcu marca, cierpliwość ego została nagroǳona i nadszedł
list oczekiwany. Stempel pocztowy stwierǳał, że został nadany w East Orange, w New
Jersey.
Wezwawszy Lucette, posłał ą do East Orange, przykazu ąc:
— Da ę ci oto, panienko, sposobność oǳyskania przychylności mo e . Proszę echać
do East Orange i wyśleǳić ǳiecko, gdyż wiem, że się tam zna du e. East Orange, to mała
mie scowość, o niewielu domach. Trzeba pilnować każdego. Teraz w drogę, a eśli ǳiecka
nie bęǳie, wszystko mięǳy nami skończone. Da ę to zlecenie po części dla możności
naprawienia dawnych błędów, a także dlatego, żeś uż małą wiǳiała i poznasz ą.
— Zna dę ą! — przyrzekła Lucette i po echała.
W tyǳień potem był Barnes w Nowym Orleanie, gǳie próbował wyśleǳić dawne
ǳie e Mitchela i zamordowane . Ale mĳał czas, on zaś nie uczynił żadnego postępu.
Pewnego ranka, w końcu kwietnia, sieǳiał w poko u przygnębiony, trzyma ąc oboętnie ǳiennik, gdy nagle zobaczył nazwisko swo e i przeczytał co następu e:
— Mr. Barnes, znany detektyw nowo orski, przebywa w naszem mieście i mieszka
w hotelu St. Charles. Podobno est na tropie akiegoś zdesperowanego zbrodniarza i świat
bęǳie miał niedługo ponowną sposobność poǳiwiać zręczność znakomitego tropiciela.
Zgniewało to Barnesa i było dlań zgoła ta emnicą, nikomu bowiem nie wymienił
prawǳiwego nazwiska i nie miał po ęcia, w aki sposób zwęszyli go reporterzy. Podczas,
gdy nad tem dumał, przyniesiono mu kartę wizytową z napisem: Ryszard Seon. Kazał
prosić przybyłego i za chwilę wszedł mężczyzna smagły, czarnowłosy, o przenikliwych
oczach.
— Mam sąǳę zaszczyt mówić z Mr. Barnesem! — rzekł, kłania ąc się uprze mie.
— Proszę, siada że pan, panie Seon! — odparł chłodno. — Proszę mi łaskawie
powieǳieć, z akiego powodu sąǳisz pan, że estem Barnesem, skoro w księǳe hotelowe
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widnie ę ako James Morton.
— Nie sąǳę, że esteś pan Mr. Barnes, — odparł, siada ąc gość, — ale wiem to
napewno. Przy powitaniu wyraziłem się nie dość ściśle.
— A więc wiesz pan? Czy mogę spytać skąd?
— Jest to zawodem moim znać luǳi. Jestem, ak pan, detektywem i przybyłem, by
panu pomóc.
— By mi pomóc? To barǳo uprze mie z pańskie strony, ale wobec te wielkie przenikliwości, zechcie pan, łaskawie powieǳieć, skąd wiesz, że potrzebu ę pomocy i w akim
kierunku?
— Z na większą przy emnością. Potrzebu esz pan pomocy… przepraszam za to wyrażenie… gdyż za mu e pana pewien przypadek, gǳie czas est drogocenny, a pan zmarnowałeś uż około sześciu tygodni, mówię o zmarnowaniu, gdyż brak panu wszelkich
potrzebnych danych.
— Potrzebnych danych? Do czegóż to?
— Niebarǳo pan uprze my, a przecież powinienby nas łączyć pewien stosunek koleżeński. Przybywam ako przy aciel i chcę naprawdę dopomóc. Od pewnego uż czasu
wiem, że pan est w mieście, a o przyczynach tego pobytu słyszałem dużo przedtem.
Któż zresztą z zawodu naszego o tem nie słyszał? Dlatego część wolnego czasu obróciłem
na śleǳenie, by coś wywnioskować z zachowania pańskiego. Wiem teraz, że interesue pana nazwisko Mitchel i nazwisko Leroy. Zestawiwszy poprostu oba, doszedłem do
przekonania, że chcesz się pan czegoś dowieǳieć o Leroy Mitchelu. Wszak prawda?
— Mr. Seon, zanim odpowiem, muszę mieć akąś gwaranc ę, że mówię z człowiekiem istotnie życzliwym i odpowieǳialnym. Skądże mam wieǳieć, że pan est detektywem?
— To prawda! Zupełna rac a. Oto mó znaczek urzędowy. Jestem członkiem tute sze
polic i kryminalne .
— Dobrze! Ale akże dowieǳiesz pan, że chcesz mi dopomóc?
— Sam pan utrudnia oddanie przysługi. Jakiż inny cel nad chęć pomocy, mógłbym
mieć?
— Nie mogę eszcze teraz odpowieǳieć na to pytanie, ale nastąpi to późnie może.
— Przekonasz się pan niebawem, że mam dobre zamiary, ale, oczywiście, nie posiadam wcale prawa narzucać się panu i skoro pomoc mo a est niepotrzebna, to…
— Tego wcale nie powieǳiałem i proszę mnie nie uważać za niewǳięcznego. Jestem
tylko, ako detektyw, z nawyku ostrożny. Nie żąda pan, bym z człowiekiem, wiǳianym
po raz pierwszy w życiu, odrazu rozmawiał poufnie i zwierzał mu się z planów swoich. Inna
rzecz z panem. Chcąc mi pomagać, musisz pan mieć akiś określony pro ekt, gdyż inacze
nie byłbyś pan przychoǳił bez wezwania, a w takim razie nie istnie e powód zata ania go
przede mną.
— Dobrze. Dla udowodnienia mych uczciwych zamiarów, powiem to. Szukasz pan
nie akiego Leroy Mitchela, a eśli tak est, to a mogę powieǳieć, gǳie go pan zna ǳiesz
w ciągu paru goǳin, albo w na gorszym razie paru dni.
— Znasz pan więc Leroy Mitchela, który tuta mieszka?
— Oczywiście. Mieszka opodal w Algiers i pracu e w warsztatach kole owych. Jedyną
przeszkodą odnalezienia go stanowi to, że est pĳakiem. Ma ąc pieniąǳe, wałęsa się po
kna pach i przez kilka dni z rzędu nie przychoǳi do roboty.
— Czy znasz pan także pewną kobietę nazwiskiem Róża Mitchel?
— Tak est. To znaczy, znałem ą dawnie , ale od lat całych znikła z Nowego Orleanu.
Swego czasu każde ǳiecko mogło wskazać e dom, a z pytań pańskich wiǳę, że człowiek
wymieniony przeze mnie est właśnie tym, którego pan poszuku e. Uchoǳił on za męża
te kobiety.
— Czy masz pan tę pewność?
— Zupełną!
— Kiedyż i gǳie mogę się z nim rozmówić?
— Pracu e w Algiers, w warsztatach kolei Luisiana-Texas. Kierownik warsztatu wskaże go panu.
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— Mr. Seon, informac e pańskie mogą być dla mnie cenne i w takim razie nie
poniesiesz pan szkody. Zbadam rzecz, a eśli nie obdarzam¹ pana eszcze zaufaniem, proszę
przypisać to ostrożności, nie zaś pode rzeniu.
— O, nie mam tego za złe! Na pańskiem mie scu zrobiłbym to samo. Przekonasz się
pan atoli rychło o me życzliwości i o tem że liczyć możesz na pomoc. Przy dę dopiero
wezwany, nie chcąc się panu narzucać. Do wiǳenia.
Zostawszy sam, ruszył Barnes niezwłocznie do Algiers, a kierownik pokazał mu rzekomego Mitchela. Twarz ego była odraża ąca, a eśli się kiedyś zaliczał do luǳi kulturalnych, to straszny nałóg zatarł w ego powierzchowności wszelkie ślady tego. Barnes
przystąpił, pyta ąc, kiedy może z nim pomówić.
— Zaraz nawet, eśli mi pan zapłacisz! — odparł grubĳańsko.
— Cóż to znaczy?
— To co mówię. Biorę płacę za czas, to też korzysta ąc z mego czasu, musisz pan
płacić.
— W takim razie wezmę pana do pewne roboty i zapłacę podwó nie.
— To co innego! — rzekł Mitchel. — Dokądże mamy iść?
— Do mego hotelu, myślę.
Po przybyciu do poko u, towarzysz Barnesa rozgościł się, usiadł w fotelu na biegunach,
kładąc nogi na desce okienne .
— Chcę zadać kilka pytań. Czy gotów pan odpowieǳieć?
— To zależy od pytań. Jeśli nie będą bezwstydne, albo eśli za odpowiedź mógłbym
zarobić więce niż podwó ną płacę, to estem do dyspozyc i.
— Przedewszystkiem, czy znałeś pan kobietę, poda ącą się za Różę Mitchel?²
— No, akże? Wszakże żyłem z nią, zanim uciekła.
— Czy wiesz pan gǳie est teraz?
— Nie! Niech ą wszyscy d abli…
— Wieǳ pan, że zmarła, zostawia ąc .  dolarów, po które nie zgłosił się dotąd
nikt eszcze.
Przybysz podskoczył, akby po strzale, wlepił oczy w detektywa, potem gwizdnął zcicha, a na twarzy ego z awił się złośliwy uśmieszek, który nie uszedł uwagi Barnesa.
— Czy to prawda? — spytał po chwili.
— Oczywiście. Kobieta nie ży e, a spuścizna zna du e się w mie scu, skąd mogę ą
pod ąć dla człowieka który mi udowodni prawa swo e.
— A któżby to mógł być?
Czekał chciwie odpowieǳi, a Barnes poznał, że zagrał atutem.
— Mr. Mitchel. Przybyłem w celu wyśleǳenia go. Sąǳiłem, że spadkobierca zapłaci
mi ładne honorar um, w razie powoǳenia. Myślałem, że zna dę męża zmarłe , który ma
niezaprzeczalne prawo.
— Acha! — rzekł Mitchel, usiadł i zapadł w dumanie, a Barnes uznał, że lepie czekać
aż przemówi.
— Słucha pan, ile żądasz za dostarczenie pienięǳy? — spytał wkońcu przybyły.
— Nie mogę ich wcale dostarczyć! — odparł detektyw — zanim nie dostanę od pana
dowodu, że esteś mężem zmarłe .
— Wszakżem powieǳiał uż, że żyłem z nią, dopóki nie uciekła…
— Tak, żyłeś pan… Ale czy wzięliście ślub, ak przystało?
— Oczywiście! Wszakże mówiłem uż, że byłem e mężem.
— W takim razie aresztu ę pana w imieniu prawa! — wykrzyknął Barnes, zrywa ąc
się.
— Mnie aresztować? — zawołał, zrywa ąc się blady ze strachu. — Zaco?
— Róża Mitchel została zamordowana, a sprawca zeznał, że został przez pana wynaęty.
— Przeklęty łgarz!
¹
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— Mam naǳie ę, że tak est rzeczywiście. Ale szukamy męża, to też ponieważ pan
oświadczyłeś, że nim esteś, muszę pana zabrać do Nowego Jorku.
— Słucha że pan! — wykrzyknął przerażony strasznie. — Narobiłem sobie biedy!
Zełgałem, że byłem e mężem. Nie nazywam się zresztą wcale Mitchel!
— Blaga, przy acielu! Detektyw Seon powieǳiał mi to.
— Ależ on właśnie zapłacił mi, bym przed panem udawał Mitchela.
Barnes uśmiechnął się, zadowolony, że podstęp ego powiódł się tak dobrze. Odrazu powziął pode rzenie, że Seon chce go wprowaǳić na trop fałszywy, teraz zaś mógł
obrócić włócznię i ednocześnie osiągnąć cenne wiadomości.
— Jest to barǳo marna wymówka, — rzekł — ale eśli mi pan powiesz wszystko,
uwierzę może.
— Wszystko powiem, by wyleźć z przeklęte pułapki. Nazwisko mo e est Artur
Chambers. Byłem dawnie zamożny i poważany, ale przeklęte pĳaństwo zru nowało mnie!
Teraz sprzedam się za kilka dolarów każdemu i tak postąpił właśnie Seon. Przyszedł
przed tygodniem niespełna, mówiąc że est tu detektyw nowo orski, który węszy za nieakim Mitchelem. Trzeba go było otumanić, zdaniem Seona, który miał takie zlecenie
od pewnego klienta w stolicy. Ten pan chciał zatrzymać tu ak na dłuże nie akiego Barnesa, którym sąǳę, pan esteś.
— Powiadasz pan tedy, że ten Seon otrzymał od kogoś w Nowym Jorku polecenie,
by mnie sprowaǳić na trop fałszywy?
— Tak powieǳiał! — odparł Chambers.
Barnesowi nie trudno było odgadnąć, kto wziął Seona w służbę swo ą i znowu poǳiwiać musiał ostrożność i chytrość Mitchela.
— Mów pan dale ! — rzekł Chambersowi.
— Niewiele uż mam do powieǳenia. Seon wyna ął mnie, bym odegrał rolę Mitchela i wpakował w głowę długą histor ę o te Róży Mitchel, którą miałem panu powtórzyć.
— Cóż to za histor a?
— Proszę pana! — zauważył Chambers, któremu wróciła pewność siebie i chytrość,
wobec odsunięcia się niebezpieczeństwa. — Cóż panu z ba ki? Lepie opowiem histor ę
prawǳiwą.
— Naturalnie.
— Jestem uż stary i pamiętam dużo rzeczy, akie zaszły w Nowym Orleanie. Mógłbym e sobie przypomnieć w razie zapłacenia.
— Słucha przy acielu, nie estem Seonem. Powieǳ mi pan co wiesz, a eśli uznam
to za coś warte dla mnie, zapłacę. Ale eśli bęǳiesz próbował wyprawiać głupie ﬁgle,
nasolę panu tak, że popamiętasz!
— Ano, skoro inacze być nie może, zaczynam! Na lepie powiem zaraz zpoczątku, że
znałem tę kobietę, która została, ak pan powiadasz, zamordowana, pod nazwiskiem Róża
Montalbon, czyli „La Montalbon”, ak ą powszechnie zwano.
— La Montalbon? — powtórzył Barnes. — Czy była aktorką?
— Aktorką? Ano potrosze, choć nie na scenie. Nie. Miała askinię gry przy ulicy
Royal, podobną do pałacu, gǳie nie eden młody osioł utracił grosz ostatni.
— Cóż to ma wspólnego z Mitchelem? Czy był z nią w akimś stosunku?
— Dokładnie powieǳieć nie umiem. Tkwiła w tem akaś ta emnica. Bywałem także
często w askini gry i znałem do pewnego stopnia Mitchela, który tam przesiadywał stale.
Potem znikł na czas pewien, a za powrotem został wprowaǳony ako mąż Montalbon.
Obiegały też pogłoski, że poślubił inną ǳiewczynę, a potem porzucił. Była to podobno
Kreolka, ale nazwiska e nie słyszałem nigdy.
— Czy wiesz pan coś o ǳiecku, ǳiewczynce?
— To także histor a ta emnicza. Była istotnie mała ǳiewczynka, Rosy, którą uważano
za córkę Kreolki, ale La Montalbon twierǳiła zawsze, że est to e własne ǳiecko.
— Co się stało z Mitchelem?
— W rok niespełna po przedstawieniu go za męża Montalbon zwiał, a w parę lat
późnie ku wielkie sensac i miasta, ǳiewczynka została uprowaǳona. La Montalbon
wyznaczyła wielką nagrodę, ale nigdy uż nie u rzała ǳiecka. W akieś trzy lata późnie
zaczęły interesy kuleć i wkońcu znikła także.
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— Jeśli histor a ta est prawǳiwą, może być wielce ważną. Czy mógłbyś pan rozpoznać
tego Mitchela?
— Nie mogę tego twierǳić, zwłaszcza że ak sobie przypominam było dwu Mitchelów, oba z imieniem Leroy.
— Czyś pan tego pewny? — spytał Barnes ze zǳiwieniem.
— Dość pewny. Byli krewniakami. Tamtego, młodszego nie znałem osobiście. Miał
takie poglądy chrześcĳańsko społeczne, które mnie rażą. Ale słyszałem, że kochał się
w młode Kreolce. Mógłbym atoli wskazać panu kogoś, kto wie wszystko.
— Któż to?
— Pewien stary egomość, nazwiskiem Neuilly. Znał on dobrze roǳinę młode Kreolki i wie zapewne nie edno o Mitchelu. Zda e się, że żył w zależności od Montalbon,
która coś o nim wieǳiała i doiła go ak wielu innych. Teraz, gdy nie ży e, byłby może
skłonny do mówienia.
— Dobrze! Wystara mi się pan o ego adres, a także o akieś wieści o tym wzorowym
młoǳieńcu, Mitchelu drugim, co się z nim mianowicie stało. Zapłacę dobrze, ale niech
Seon nie pozna, że pan uż nie pracu esz dla niego.
— Nie, teraz estem pański człowiek. Miałeś pan Seona w pode rzeniu i tak zręcznie
zagrałeś, żem się wygadał. Do wiǳenia.
Naza utrz złożył Barnes wizytę panu Neuilly, a staruszek przy ął go ze starodawną
uprze mością, pyta ąc o życzenia. Barnes nie wieǳiał zrazu od czego zacząć.
— Mr. Neuilly, przybyłem tuta z prośbą o pomoc pańską w interesie sprawiedliwości.
Długo wahałem się, czy mam pana napastować, ale czynię to, nie ma ąc innego wy ścia.
— Mów pan, proszę! — odparł gospodarz domu.
— Szukam informac i o pewne kobiecie, która tuta znaną była pod nazwiskiem
Montalbon…
Nagła zmiana zaszła w rysach starca i znikł gościnny uśmiech.
— Nic nie wiem o te kobiecie! — oświadczył lodowato, wstał i podszedł do drzwi.
Zdumiony Barnes poznał, że musi ǳiałać szybko, by nie stracić możności dowieǳenia
się czegoś od tego człowieka.
— Przepraszam, panie Neuilly! — zawołał spiesznie. — Zechcesz pan chyba pomóc
do u ęcia mordercy te kobiety!
Słowa te odniosły zamierzony skutek.
— Mordercy? Czyż została zamordowana? — spytał starzec, wraca ąc na swo e mie sce.
— Róża Montalbon została przed kilku miesiącami zamordowana w Nowym Jorku,
a zaś sąǳę, że estem na tropie zbrodniarza. Racz mi pan dopomóc.
— To zależy od okoliczności. Powiadasz pan że tę kobietę zamordowano. To zmienia w znacznym stopniu mó stosunek do rzeczy. Miałem ważne, dla mnie przyna mnie
ważne powody, by nie mówić o nie z panem, ale skoro nie ży e, powody te usta ą.
— Chciałbym się dowieǳieć poprostu, czy znałeś pan nie akiego Leroy Mitchela,
uchoǳącego za e męża?
— Znałem dobrze tego, na baranka farbowanego szubrawca, który zachowywał się
zresztą, ak człowiek kulturalny.
— Wiesz pan, co się z nim stało?
— Nie wiem. Nagle opuścił Nowy Orlean i nie wrócił uż.
— Czy znałeś pan małą Różę Mitchel?
— Ach, akże często miałem ą na kolanach. Człowiek ten był e o cem. Podszedł
edną z na słodszych ǳiewcząt, akie żyły na świecie!
— Czy znałeś pan tę ǳiewczynę? Znasz pan może nazwisko e ?
— Tak.
— Proszę o nie.
— To mo a ta emnica, zbyt długo skrywana, bym ą miał powierzać obcemu. Musiałbyś pan przytoczyć ważne powody, chcąc się dowieǳieć tego.
— Ob aśnię rzecz całą. Ten Mitchel przebywa obecnie w Nowym Jorku i lada ǳień
poślubić ma barǳo piękną, młodą damę. Poza tem przypuszczam, że zamordował Montalbon, wymusza ącą odeń pieniąǳe, by się e pozbyć. Ma także ǳiecko przy sobie.
Neuily zerwał się wzburzony i ął choǳić po poko u.
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— Powiadasz pan, że ma tę małą przy sobie?
— Tak. Oto e fotografja.
Podał starcowi odbitkę Lucette.
— Barǳo, barǳo podobna! — mruknął Neuilly i zapadł w milczenie.
— Zdaniem pańskiem, zamordował tę Montalbon? — spytał po chwili.
— Tak sąǳę.
— Straszne to przywoǳić na stryczek o ca tego ǳiecka! Co za hańba! Co za hańba!
Ale sprawiedliwość przedewszystkiem!
Mówił do siebie racze , niż Barnesa.
— Nie powiem panu żądanego nazwiska, ale po adę razem do Nowego Jorku i eżeli
ta histor a est prawǳiwą, poruszę ziemię i niebo, by się stało zadość sprawiedliwości,
a nową oﬁarę wyrwę ze szponów potwora.
— Doskonale! — wykrzyknął detektyw barǳo zadowolony z wyniku wizyty. —
Jedno eszcze Mr. Neuilly! Co pan wiesz o istnieniu tego drugiego Leroy Mitchela?
— Nigdy go nie wiǳiałem, ale doszły mnie słuchy. Tkwiła w tem ta emnica, które
nigdy przeniknąć nie zdołałem. Zda e się kochał tę samą ǳiewczynę. W każdym razie,
niedługo po e śmierci oszalał i zna du e się obecnie w zakłaǳie obłąkanych. On nam nie
dopomoże.
Omówiwszy z Neuillym co trzeba było dla zamierzone podróży, wrócił Barnes do
hotelu, gǳie nań czekał Chambers.
— No i cóż wyśleǳiłeś pan? — spytał.
— Nic coby pana mogło barǳo uradować. Znalazłem tylko drugiego Leroy Mitchela,
który sieǳi w szpitalu war atów na przedmieściu. Oszalał przez to, że ukochana porzuciła
go.
— Czy dowieǳiałeś się pan nazwiska te ǳiewczyny?
— Nie, to było niemożliwe, gdyż kry ą e tak troskliwie, akby to była ta emnica
państwa. O tak, ci Kreole są niesłychanie dumni!
— Dobrze. Wiǳę żeś pan pracował dla mnie uczciwie. Oto banknot studolarowy.
Czy pan zadowolony?
— Na zupełnie . Życzę szczęścia.
Wpół goǳiny potem doręczono Barnesowi depeszę.
— ǲiecko znalazłam! Lucette.
Po południu wy echali do Nowego Jorku Barnes i Neuilly, a tego samego wieczoru
otrzymał Mitchel telegram:
— Baczność! Barnes i stary Neuilly wy echali do Nowego Jorku. Seon.
 .    
Przez czas pobytu Barnesa na Południu, szpieǳy ego nie wyśleǳili nic ważnego, chociaż zaszły sprawy godne zaznaczenia. Wyznaczony został termin ślubu Mitchela z panną
Remsen, mianowicie  ma a, którego to właśnie dnia przybyli do stolicy Barnes i Neuilly.
Zdawało się, że los sposobi kryzys na same gody weselne. W Nowym Orleanie poszukiwał detektyw dowodów ohydne zbrodni, w Nowym Jorku piękna, szlachetna ǳiewczyna gotowa była temu samemu człowiekowi przysiąc wiarę małżeńską, on zaś zachowywał się z całą swobodą, akgdyby mu nie zagrażało nic i brał szczęście swe ak ktoś, kto
na nie w pełni zasłużył.
Znamiennem dla dalszego rozwo u wydarzeń było teraz postępowanie Dory Remsen.
Czytelnik pamięta zapewne, że Randolph zaniedbał sposobność do oświadczyn i ostrzegł
młodą damę przed Thauretem, a rada ta, ak często bywa, wywarła skutek wprost przeciwny. Thauret był nietylko stałym, ale ponadto mile wiǳianym gościem Remsenów,
a Randolph zauważył z wielkim smutkiem, że Dora zawsze była w grupie osób słucha ących bacznie opowiadań ego. Na gorze atoli niepokoiło go, że mimo wszelkich starań
i zabiegów, nie zdołał odkryć nic, coby świadczyło przeciw niemu i musiał przyznać, że
niechęć do Francuza była przesądem. Ale niechęć ta wzrastała ciągle, tak że postanowił
pomówić o tem z Mitchelem. Dokonał zamiaru tegoż eszcze popołudnia, gdy salony
Remsenów były pełne, a pośrodku grupy stał ego nieznośny rywal.
— Słucha no! Nie rozumiem u licha, dlaczego ten Thauret został tak bliskim przyacielem roǳiny.
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— Dora poznała go gǳieś i wprowaǳiła. Ale dlaczego?
— Dlaczego? Czy możesz o to pytać?
— Oczywiście, mogę i pytam raz eszcze… dlaczego?
— Mó drogi, przyzna , że albo esteś ślepy ak kret, albo nie wiǳisz nikogo poza
Miss Emiǉą. Młodsze siostrze zagraża niebezpieczeństwo.
— Nie, chłopcze! Mówiąc szczerze niema tu żadnego niebezpieczeństwa! Gǳież ono
tkwi?
— Jakto? Przypuść, że zakochałaby się w nim i wzięła za męża…
— No i cóż dale ?
— Możesz, naprawdę, wystawić na próbę cierpliwość świętego. Przeǳiwnie spoko nie
mówisz, niby o dobrem coup bilardowem, o możliwości, że ǳiecko to zmarnu e się dla
kogoś, kto niczem nie est.
— Drogi przy acielu, uǳielę ci dobre rady. Człowiek zabiega ący o rękę panny powinien przestrzegać dwu zasad, a zda e mi się, naruszyłeś obie.
— Co masz na myśli?
— Zanim powiem, chce wieǳieć, czy radbyś sam zaślubić Dorę?
— To trochę szorstkie pytanie, ale odda ąc hołd prawǳie, odpowiem, że czułbym się
niezmiernie szczęśliwym, mogąc pozyskać e miłość.
— Dobrze! Teraz wy awię ci te dwie zasady. Przedewszystkiem nigdy nie mów źle
o rywalu, a powtóre nie opóźnia oświadczyn.
Randolph spo rzał na przy aciela bystro i podał mu rękę, którą Mitchel uścisnął serdecznie.
— ǲięku ę ci! — rzekł poprostu i podszedł do grupy, gǳie była Dora.
— Czy mógłbym powieǳieć pani słów kilka? — spytał zcicha, przy nadarzone sposobności. Zǳiwiona widocznie tonem, podniosła nań oczy.
— Czy to rzecz ważna?
— Barǳo… — powieǳiał, ona zaś pożegnawszy towarzystwo, poszła z nim do przyległego gabinetu.
— Miss Doro! — ozwał się — proszę, racz mnie pani wysłuchać do końca spoko nie.
Sąǳę, że nie est pani ta ną miłość mo a. Nie wypowieǳiałem tego dotąd słowami, ale
ako kobieta umiała pani przecież czytać w sercu mo em, podczas, gdy a, mężczyzna nie
znam serca pani. Dawnie okazywała mi pani pewną życzliwość, ale w czasach ostatnich…
zresztą pominę to, ogranicza ąc się tylko do zapewnienia, że byłbym niezmiernie szczęśliwy, uzyskawszy naǳie ę, iż będę mógł panią kiedyś nazwać swo ą. Oﬁaru ę wzamian
całe życie. Zda e mi się, że to uż wszystko co miałem powieǳieć. Doro, kochana, słodka
Doro, powierz mi się pani z zaufaniem.
U ął zlekka e dłoń, ponieważ zaś nie cofnęła e , pozwolił sobie przy końcu na gorętsze słowa. Po chwili wahania usunęła rękę i spo rzała nań zwilgotniałemi oczyma.
— Czy naprawdę, kochasz mnie pan tak barǳo? — spytała.
— Nie umiem powieǳieć, ak barǳo!
Usiłował znowu pochwycić e dłoń, ale wywinęła się, stawia ąc nowe pytanie.
— O pieniąǳach nie myślisz pan przytem?
— Panno Remsen, to obraza!
— Nie, nie! — rzuciła szybko. — To tylko nieporozumienie. Nie miałam na myśli
pienięǳy swoich… Nie mogę tego wytłumaczyć, ale proszę o odpowiedź… Cóżbyś pan
powieǳiał gdybym… akże powieǳieć… gdybym uczyniła coś, coby pana kosztowało
dużo, dużo pienięǳy?
— Rozumiem! Chce pani powieǳieć przezto, że esteś rozrzutna. Proszę nie myśleć
o tem. Może pani wydawać wedle woli, nie użalę się na to nigdy.
Sprawiło e to wyraźnie ulgę wielką. Milcząc przez chwilę, woǳiła oczyma wokoło,
a Randolph śleǳący kierunek spostrzegł, że patrzy na Thaureta. Drgnąwszy pod wpływem zazdrości, chciał mówić, gdy zwróciła się doń znowu.
— Proszę o mnie źle nie myśleć i nie gniewać się, — rzekła, powstrzymu ąc wzburzenie. — Jest coś, czego nie mogę panu wy aśnić, lecz pewną estem, że po wy aśnieniu
nie wziąłbyś mi pan tego za złe. Aż do czasu pełnego zaufania, odpowieǳi dać nie estem
w możności. Czy pan zaczeka? — zakończyła prosząco.
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— Jak długo? — spytał gniewnie i pode rzewa ąc, że to, czego mu wy awić nie może,
stoi w związku z Thauretem.
— Czy zgoǳiłby się pan zaczekać na prośbę mo ą, powieǳmy… do Nowego Roku?
— Barǳo to długo, ale eśli taka wola pani, poddać się muszę.
— Barǳo panu ǳięku ę!
Tyle tylko powieǳiała, ale on wyczuł ton radosnego uniesienia w e głosie. Łzy napełniły e oczy i przez krótką szczęśliwą chwilę, wyczytał w nich miłość, idącą z głębi
serca. Pod nieodpartym przymusem, przyciągnął ą i dotknął ustami e ust. Był zadowolony, mimo, że zaraz odeszła do grupy Thaureta, który ą powitał gorąco.
Przez następne tygodnie cierpiał barǳo skutkiem zazdrości, ale wspomnienia tego
ednego momentu, kiedy zdawało się, że mu bezwiednie odda e całą istotę swo ą i duszę,
doprowaǳało go zawsze do równowagi.
— Nie mogłaby była uczynić tego, będąc fałszywą! — mówił sobie. — Kocha mnie,
tylko coś nas ǳieli, czego nie rozumiem, a co powodu e takie postępowanie. Trzeba
cierpliwie czekać i ufać. Jest mi wierna.
Ale zaraz napływały stare wątpliwości.
W akiś miesiąc po opisane rozmowie odbyła się druga, podobna, pomięǳy Dorą
a Thauretem. Francuz przybył przed południem, kiedy była sama, tak że miał dla siebie
całe pole. Z wielką zręcznością skierował rozmowę na upragniony temat, wspomniał mimochodem, że pochoǳi ze szlachty i ął się żalić, iż mężczyzna, w ego wieku spragniony
miłości, nie ma e od kogo zażądać. Potem zapytał głosem barǳo miękkim, czy myślała
uż kiedy nad tem i czy czuła potrzebę mężczyzny, towarzysza, który byłby e wszystkiem.
Mówił barǳo pięknie, ona słuchała z zainteresowaniem, ale odpowiedź nie była po ego
myśli.
— O tak, — rzekła — nieraz dumałam w sposób nie asny, zresztą, o tem wszystkiem,
ale tak barǳo kocham mo ą „królowę”, że życie bez nie wyda e mi się niemożliwem.
A ednak — dodała z lekkiem drżeniem głosu — utracę ą niedługo uż. Jeśli tedy chce
pan, bym wy awiła me rzeczywiste zapatrywanie, trzeba czekać aż minie wesele.
Powieǳiała to z naciskiem, a Thauret zmienił temat, wobec dane wskazówki. Niedługo potem pożegnał Dorę, a podczas, gdy kroczył przez avenue miał na twarzy uśmiech
triumfu.
W kilka dni późnie , wraca ąc wieczór z klubu z Mitchelem, skierował Thauret rozmowę na panny Remsen.
— Są przeǳiwne, — rzekł — ale tylko bogaty pozwolić sobie może na luksus poślubienia ich. Aż do śmierci matki nie będą zapewne miały własnego grosza?
Mitchel domyślił się co znaczy to pytanie i odpowieǳiał żywo, z powodu sobie znanego tylko:
— O nie! O ciec zostawił każde pokaźną kwotę pięćǳiesięciu tysięcy, wypłacalną po
ślubie. Główna suma ma ątku est obecnie w posiadaniu wdowy, ale tylko ako dożywocie.
Po e śmierci te pieniąǳe, coś około pół miǉona, zostaną poǳielone pomięǳy obie.
— Szczęśliwiec z pana! Chciałbym mieć pańskie szczęście!
— Drogi Thauret! Jakże człowiek z pańskim rozumem może wierzyć w tak zwane
szczęście, podobnie ak ego brak. Rzecz polega na większe umie ętności kształtowania
sobie życia. Zazdrościsz mi pan związku z Emiǉą, a przecież Dora est również piękna,
a przytem bogatsza.
— Miss Dora est urocza, ale nie czyni mnie to eszcze szczęśliwym konkurentem.
Cóż znaczy atoli, że est bogatsza?
— Otóż siostra kocha ą tak barǳo, że przyrzekła złożyć e w darze ǳiesięć tysięcy
pod pewnym warunkiem.
— Jakiż to warunek?
— Że Emiǉa zatwierǳi wybór e narzeczonego.
— Po ślubie, — rzeki Thauret po chwili milczenia, — bęǳiesz pan edynym mężczyzną w roǳinie, to też wpływ pański zaważy napewno. Czy poparłbyś pan zabiegi mo e
o rękę Miss Dory?
— Myśl ta nie est mi nowością! — odparł. — Oświadczam, że nie zbraknie zgody
mo e , eśli pan tylko zdołasz pozyskać sobie Dorę.
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— ǲięku ę barǳo! — powieǳiał Thauret z tłumionem wzburzeniem, gdy się rozstawali pod hotelem Mitchela. Wróciwszy do siebie, sieǳiał długo po północy w fotelu,
budu ąc zamki, które musiały być wspaniałe, gdyż świadczył o tem wyraz ego twarzy.
Tak stały sprawy, gdy nadszedł ǳień zaślubin. U Remsenów złożono dwa przepyszne bukiety dla Dory, eden od Randolpha z samych goźǳików, drugi zręcznie ułożony
z różnych kwiatów, od Thaureta. Dora rozwiązała goźǳiki, biorąc po kilka z każdego
koloru na wiązankę do gorsu. Drugi bukiet wzięła w rękę. Tak było, gdy opuściła dom,
ale potem zdarzyła się mała przygoda, które nietylko winną nie była, ale e nie zauważyła
nawet. W natłoku kościoła zgubiła goźǳiki od gorsu, a Randolph będący drużbą, spytał
na widok bukietu, kto go przysłał. Dowieǳiawszy się, nie rzekł nic, ale źle spał te nocy.
Po we ściu panny młode ęli zebrani wyglądać za panem młodym i zdumiewać się,
że nie nadchoǳi. Zaczęto szeptać, pytać, nie mogąc znaleźć odpowieǳi i sytuac a była
coraz to przykrze sza. Kilku przy aciół Mitchela przemknęło na palcach do zakryst i, gǳie
się zna dował wraz z otoczeniem. Ale u drzwi stał służący, broniąc wstępu. Tymczasem
poza drzwiami rozgrywała się scena krótka, ale gwałtowna. W chwili kiedy pan młody
wraz ze świtą miał we ść do kościoła, za echał pod zakryst ę w szaleńczym pęǳie po azd,
z którego wyskoczył Barnes.
— Bogu ǳięki, nie zapóźno eszcze! — wykrzyknął ku wielkiemu zdumieniu zebranych.
— Czyś pan całkiem pewny? — spytał Mitchel z urągliwym spoko em.
— Przybyłem, by przeszkoǳić temu małżeństwu! — oświadczył wzburzony detektyw.
— Chyba opóźnić e! I czynisz pan to rzeczywiście. Powinienbym być właściwie uż
u boku czeka ące przed ołtarzem narzeczone .
— Powiadam, że chcę przeszkoǳić temu małżeństwu!
— Panie Barnes, nie mam czasu do stracenia i nie chciałbym także mówić tuta zbyt
otwarcie. Masz pan sąǳę powody stawiania przeszkód małżeństwu memu, nieprawdaż?
— Już to powieǳiałem przecież.
— Jeśli panu udowodnię, że przez przeszkoǳenie ślubowi, nie osiągniesz swego celu,
czy odstąpisz pan od zamiaru?
— Naturalnie, ale to est niemożliwe!
— Wszystko est możliwe! Przeczyta że pan to!
Dobył papier i podał Barnesowi, który przeczytał spiesznie.
— To haniebne! — wykrzyknął podnosząc oczy.
— Mr. Barnes, przyrzekłeś pan nie mieszać się narazie w mo ą sprawę. Jeśli za dwie
goǳiny przybęǳiesz pan do mego mieszkania, gotów będę odpowieǳieć na wszystkie
pytania, oraz zaspokoić inne pretens e. Znasz mnie pan dostatecznie, by wieǳieć, że dotrzymu ę słowa. A teraz chodźmy, przy aciele!
Zaraz też wyszli wszyscy z zakryst i, czyniąc tem prawǳiwą ulgę zebranym, a Barnes
został, do cna ogłupiały. Uroczystość odbyła się bez dalszych przeszkód, a wpół goǳiny
potem państwo Leroy Mitchel od echali do hotelu piąte avenue. Barnes, nie czeka ąc
końca, odszedł zaraz po przeczytaniu pisma wręczonego przez Mitchela. Było to, noszące
datę dnia ubiegłego, poświadczenie urzędu cywilnego, że zaślubin dokonano. Bez względu
na to akie miał detektyw powody przeszkoǳenia małżeństwu Mitchela, było ono faktem,
a zręczny człowiek okpił Barnesa ponownie, ǳięki depeszy Seona, która umożliwiła mu
poprzeǳenie ślubu kościelnego, cywilnym.
  .      
Po powrocie do Nowego Jorku udał się Barnes zaraz do swego biura, gǳie ze zǳiwieniem
zastał Lucette.
— No i cóż? — spytał ostro.
— Przyszłam, by panu złożyć niezwłocznie sprawozdanie. Niema czasu do stracenia.
— Jakto? Co się ǳie e?
— Znalazłam ǳiecko w East Orange. Na szczegóły czas późnie , bowiem znowu e
stamtąd zabrano. Mitchel przy echał wczora i zabrał ǳiewczynkę do Remsenów.
— Do Remsenów? Cóż w tem est znowu?
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— Nie wiem, ale Mitchel i Miss Remsen zostaną ǳiś rano o ǳiesiąte zaślubieni
w katedrze Św. Patryka.
— Jeśli zdołam przeszkoǳić, nie nastąpi to! — wykrzyknął detektyw i podążył do
kościoła gǳie doznał wiadomego uż niepowoǳenia.
Punktualnie o drugie przybyli Barnes i Neuilly do hotelu piąte avenue, a Mitchel
przy ął ich zaraz.
— Mr. Barnes, — rzekł wesoło — cieszy mnie, że teraz mogę panu służyć. Rano
spieszno mi było i przybył pan w porze trochę niedogodne , tak że byłem nieco szorstki.
— Nie mam ochoty żartować, mó panie. Jest to sprawa nader poważna. Oto Mr.
Neuilły z Nowego Orleanu, który się zdecydował odbyć długą podróż dla sprawiedliwości.
— Barǳo mi miło poznać pana! — rzekł Mitchel poda ąc rękę, a Neuilły pochwycił
ą, chociaż niedawno byłby przysiągł, że racze weźmie rozpalone żelazo, niż uściśnie dłoń
człowieka, który skrzywǳił tak nikczemnie córkę ego starego przy aciela z Południa. —
Radbym wieǳieć, panie Barnes, czy szukał pan w Nowym Orleanie rubinu żony mo e ?
— Nie szukałem go wcale. Pan ednak wiesz dobrze, dlaczego usiłowałem przeszkoǳić zaślubinom pańskim.
— Nie, nie wiem zgoła! Cóż to za powody?
— Jeśli pan nie wiesz, z akiegoż powodu zawarty został wczora eszcze ślub cywilny?
— Mógłbym odpowieǳieć, że tak bywa często, ale wyznam uczciwie, że mi to wpadło
do głowy dopiero na wieść o pańskim powrocie. Pomyślałem, że mógłby panu utkwić
w głowie pogląd, iż nie mogę się teraz żenić. Zna ąc pana dobrze, wieǳiałem, że w takim
wypadku… a zdarzało się to uż nieraz… wkroczysz pan napewno. Ponieważ postanowiłem
odbyć zaślubiny w porze oznaczone , namówiłem drogą żoneczkę mo ą, by wczora eszcze
wzięła ślub cywilny. Oto cała histor a. Jakiż był tedy cel pański?
— Wiesz pan dobrze, że to wszystko blaga i że mógłbym był użyć Miss Remsen za
świadka przeciw panu, co teraz, po ślubie, est niewykonalne.
— Hm… przyzna ę, żem myślał coś takiego. A cóż pan zamierza czynić teraz?
— Przedewszystkiem aresztu ę pana za uprowaǳenie ǳiecka, które było w opiece
Róży Montalbon.
Jeśli Barnes oczekiwał, że przeciwnik bęǳie zaskoczony, doznał rozczarowania.
— Tak? — rzekł spoko nie. — I cóż dale ?
— Potem zmuszę pana sądownie do podania mie sca pobytu małe i wydania e !
— Trudnoby panu przyszło, gdyby nie to, że a sam pomogę. Ale odwróćmy tok
rzeczy i zacznĳmy od wydania ǳiecka. Emiǉo!
Na te wezwanie weszła Mrs. Leroy Mitchel, wiodąc piękną ǳiewczynkę. Mąż wstał,
u ął małą za rączkę i podszedł z nią do Mr. Neuilly.
— Róziu — rzekł — to est pan Neuilly, dobry, wierny przy aciel mamy two e .
Odbył długą podróż z Nowego Orleanu, by cię zobaczyć i pocałować. Wszak prawda, Mr.
Neuilly?
Starzec był wzruszony głęboko, gdyż urocza postać, sto ąca przed nim, przywołała
mu na pamięć dawno minione czasy. Wspomniał inną, małą ǳiewczynkę, które strzegł
z serdeczną miłością, podczas gdy dorastała. W młodości swe kochał e matkę, to znaczy babkę Róży i skutkiem braku wza emności został do końca życia samotnym. Rzekłszy
kilka słów życzliwych, przyciągnął ǳiecko do siebie, potem zaś wstał, odprowaǳił ǳiewczynkę do drzwi, znowu pocałował w czoło, wyprowaǳił do poko u przyległego, poprosił
by zaczekała, a potem wrócił, zamyka ąc za sobą.
— Mr. Mitchel! — wykrzyknął. — Albo esteś pan na większymi łotrem, akiego
nosi ziemia, albo wszyscy zna du emy się w strasznym błęǳie. Mów, człowiecze! Muszę
natychmiast wieǳieć wszystko!
— Przedewszystkiem trzeba oświetlić asno sytuac ę. Cóż pan na to, Mr. Barnes?
— Tak się stanie, o ile małżonka pańska raczy się oddalić! — odparł detektyw.
— Żona mo a i a stanowimy edność! — oświadczył Mitchel, otacza ąc z dumą kibić
Emiǉi. — Proszę się nie wahać mówić w e obecności.
— Ano więc, skoro inacze być nie może, zaczynam. Zostało stwierǳone przeze
mnie, że Róża Mitchel, zamordowana tuta , mieszkała i znaną była w Nowym Orleanie
pod nazwiskiem Róży Montalbon i była pańską ślubną żoną. Odkryłem także, iż uwiodłeś
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pan pewną młodą Kreolkę, matkę tego ǳiecka, które nas dopiero co opuściło, a nieszczęsna opuszczona zmarła rychło z troski. Potem pozwoliłeś pan Montalbon zabrać ǳiecko
i podawać za własne. Kobieta owa miała pode rzenie, iż zamierzasz pan zawrzeć małżeństwo inne i poprzysięgła do tego nie dopuścić. Z awienie się e po zaręczynach było dla
pana sprawą niebezpieczną. Do czegóż zmierzam? Domyślasz się pan chyba. Popełniano
uż morderstwa z dużo błahszych powodów. To też sąǳę, że mam dostateczne dowody
dla uzasadnienia aresztowania pańskiego.
— Nie potrzeba aż takich rzeczy, by mnie aresztować! — odparł Mitchel. — ǲie e
się to coǳiennie, ale dla ukarania, musiałbyś to wszystko dowieść.
— Skąd pan wiesz, że tego uczynić nie mogę?
— Z te proste przyczyny, że wszystkie fakty przez pana przytoczone są z gruntu
fałszywe.
— A gǳież dowody z pańskie strony?
— Dostarczę ich z łatwością. Przedewszystkiem twierǳisz pan, że uprowaǳiłem
ǳiecko. Ale est to rac a połowiczna tylko. Istotnie zabrałem Różę od Montalbon, i to
nawet pota emnie i przemocą. Ale miałem do tego pełne prawo.
— Przyzna esz się pan tedy do o costwa?
— Przeciwnie, przeczę kategorycznie i tu est właśnie słaby punkt histor i pańskie .
W całym łańcuchu rzekomych dowodów, wychoǳiłeś pan z założenia, że estem uwoǳicielem matki i że Montalbon miała nade mną właǳę. W rzeczywistości ednak nie
estem o cem ǳiecka, a Montalbon nie miała właǳy nade mną.
— Ależ przyznałeś pan uż dawnie , że wymuszała od pana pogróżkami pieniąǳe i że
kwota żądana została wypłacona kle notami.
— To prawda! Ale ona nie wymuszała pienięǳy ode mnie.
— Mr. Mitchel, rzadko zapominam słów czyich. Swego czasu, w poǳiemiu lochu
bezpieczeństwa oświadczyłeś pan, że ta kobieta miała pana w mocy swo e , a teraz twierǳisz wprost przeciwnie. Jakże mam sobie wytłumaczyć te dwa sprzeczne zeznania?
— Dwa sprzeczne zeznania mogą być prawǳiwe, pod warunkiem, że e ǳielić bęǳie
pewien okres czasu. W chwili gdy mówiłem, że estem w mocy te kobiety, wierzyłem
w to zupełnie, a przeto powieǳiałem prawdę. Gdy teraz powiadam, że nie byłem w e
mocy, mówię również prawdę, bowiem w mięǳyczasie poznałem lepie charakter damy,
która est obecnie żoną mo ą. Wiem teraz, że cała histor a Montalbon nie była zdolna
podkopać e zaufania do mnie.
— Na miłość boską, panowie! — przerwał stary Neuilly. — Dość tych pustych słów.
Prze dźmy do faktów! Płonę żąǳą poznania prawdy.
— Roy! — rzekła Emiǉa. — Czemuż nie opowiesz wszystkiego ak było i ukrywasz
prawdę?
— Jest to moim zamiarem, ale rad byłem przedtem skrzyżować szpadę z Mr. Barnesem. Wiǳę atoli żem sprawił przykrość panu Neuilly, przeto proszę o przebaczenie…
Muszę zacząć od lat szkolnych. Wówczas uż kochałem towarzyszkę zabaw, matkę małe
Róży, a gdy miała lat piętnaście zaledwo, a zaś udawałem się na uniwersytet do Harward,
zaręczyliśmy się. Miałem krewniaka, starszego o lat ǳiesięć, gracza i pĳaka. Montalbon
utrzymywała wówczas w mieście askinię gry, a mó nieszczęsny krewniak zaliczał się,
oczywiście, do e stałych klientów. Pewnego wieczoru, gdy był znowu pĳany, namówiła
go, by ą zaślubił, a przywołany naprędce ksiąǳ był tak niesumienny, że dopełnił obrządku. Dopiero po kilku dniach otrzeźwiawszy, nie wieǳiał krewniak mó o niczem. Na
tem to właśnie zbudowała Montalbon plan swó . Zaczęła go namawiać do małżeństwa,
podsuwa ąc mu, wyobraźcie sobie panowie, narzeczoną mo ą. Babie te szło o pieniąǳe
i zemstę. Chciała skłonić krewniaka mego do bigam i, by potem zapomocą metryki ślubu
z nią samą wymuszać pieniąǳe. Prócz tego było to zemstą nad roǳiną mo e narzeczone ,
do które żywiła akąś urazę. Plan ten powiódł się aż nazbyt dobrze. Krewniak pokochał
istotnie piękną Kreolkę, był przysto ny, a daleko, ona barǳo eszcze młoda i słaba, tak że
wkońcu zaślubiła go. Teraz dostał się biedak w szpony Montalbon, która go wyzyskiwała
przez lat pięć!
Tymczasem przyszła na świat mała Róża, a zaś, skończywszy stud a, wróciłem, ale
nie do Nowego Orleanu, gdyż byłem zbyt rozgoryczony niewiernością ukochane . W Paryżu, gǳie się udałem, doręczono mi desperacki list młode kobiety. Montalbon okazała
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metrykę ślubu swego z krewniakiem moim, wyda ąc na hańbę córkę wroga swego. Ogarnięty wyłącznie żąǳą zemsty na krewniaku, wróciłem do domu, ale było uż zapóźno.
Biedna kobieta zmarła, a krewniak przepadł gǳieś.
Na wieść, że się udał na daleki Zachód, ruszyłem tam za nim. Ale trudno było znaleźć
ślad. Po pięciu dopiero latach spotkałem go, gdym mu atoli wyrzucał zbrodnię, roześmiał
mi się w twarz, nie chciał stanąć do walki i ął uciekać, tak że mogłem posłać mu tylko
pogróżkę zastrzelenia przy na bliższe sposobności, ak wściekłego psa.
Sposobność ta nadeszła wkońcu. Spotkawszy go na zupełnem wielomilowem odluǳiu, wyzwałem na po edynek i teraz poznał, że musi walczyć o życie. Niepomny własnego
bezpieczeństwa chciałem go traﬁć w serce. Zaspoko ona zemsta czyniła mi obo ętnem co
bęǳie potem. A może też przypuszczałem, że on mnie zabĳe? Całkiem spoko ny i pewny
stanęłem przed nim, gdy nagle nastąpiło coś, przez co postradałem równowagę, a wynik
walki był inny zgoła.
— Czeka ! — rzekł mi, spuszcza ąc broń. — Chcę czegoś od ciebie, pewny będąc,
że mnie zabĳesz. Zrób mi łaskę ostatnią i wyrwĳ ǳiecko mo e ze szponów tego szatana
w luǳkie postaci.
— ǲiecko two e? — zawołałem. — Sąǳiłem, że zmarło!
— To edno z kłamstw te baby. ǲiewczynka ży e i zna du e się w e mocy. Zrobiłem testament na rzecz ǳiecka, zapisu ąc mu resztę ma ątku. Zna ǳiesz ten dokument
w kieszeni surduta. ǲiwnym sposobem, zamianowałem ciebie wykonawcą. Wiem teraz, że kochałeś e matkę, ale ak pragnę miłosierǳia boskiego, nie wieǳiałem o tem,
poślubia ąc ą. Teraz estem gotów.
Strzeliliśmy, ale niespoǳiewana nowina odebrała mi spokó , tak że zamiast w serce,
traﬁłem go w głowę. Oczywiście, przypadłem doń zaraz by go obandażować, i powstrzymać upływ krwi, potem zaś pobiegłem do pierwszego osiedla luǳkiego, po luǳi z noszami. Leżał przez dwa miesiące i ozdrowiał zwolna, ale duch ego pozostał zaćmionym,
tak żem go musiał umieścić w Nowym Orleanie, w zakłaǳie obłąkanych, gǳie dotąd
przebywa.
— Wszystko to est barǳo piękne, panie Mitchel, — rzekł Barnes — ale gǳież
dowody, że nie pan esteś o cem te ǳiewczynki, a umysłowo chory krewniak winy nie
ponosi, ak wielu mniema?
— Przedewszystkiem, niema pomięǳy nami śladu podobieństwa, poza tem samem
nazwiskiem. Mr. Neuilly przyzna chyba, że estem mu całkiem obcy, podczas, gdy znał
dobrze winowa cę. Nie trudno też bęǳie stwierǳić identyczność mo ą, gdyż zna mnie
mnóstwo osób w Nowym Orleanie. Ale o tem potem, teraz wracam do mego opowiadania.
Postanowiłem dostać w swe ręce ǳiecko, wieǳąc ednocześnie, że Montalbon nie
zgoǳi się dobrowolnie. Drogą ustawową nie mogłem nic sprawić, nie wy awia ąc pochoǳenia, czego pragnąłem uniknąć dla małe , oraz pamięci e matki. Dlatego porwałem ą
wprost z ulicy. Nastawiono na mnie moc detektywów, ale Mr. Barnes poświadczy chyba,
że się tego nie bo ę. Woǳiłem ich za nos przez dwa lata, aż zaprzestali śleǳtwa, prawdopodobnie z powodu, że Montalbon nie mogła uż płacić. Podniecenie to zrobiło mi
doskonale, mogłem zapomnieć o trosce mo e i miałem za ęcie. Dopiero gdy to zupełnie
ustało, udałem się w podróż i wróciłem z Europy do Nowego Jorku półtora zaledwo roku
temu. Niedługo potem otrzymałem list i fotografję, które pan znasz.
— Nie mam zamiaru wymuszać od pana pienięǳy — powieǳiała wchoǳąc — ale
posiadam coś, co pan zapewne chętnie kupi.
Na pytanie wy aśniła, że est to metryka e ślubu z moim krewniakiem, metryka ego
ślubu z matką ǳiecka, oraz metryka e ślubu z innym, ży ącym eszcze człowiekiem.
— Boże wielki! — wykrzyknął Mr. Neuilly. — Jeśli posiadała te dokumenty, to były
one dowodami, że e małżeństwo z krewniakiem pańskim est nieważne, natomiast ego
małżeństwo z matką Róży na zupełnie legalnie nastąpiło.
— Tak est istotnie. Dałem babie za to wszystko ǳiesięć tysięcy dolarów. Czy to nie
za drogo?
— Ależ nie! Ja dałbym dwa razy tyle!
— Dowieǳcież się panowie eszcze, ak bezczelną była ta baba. Zagroziła mi, na wypadek niezapłacenia żądane kwoty, że poda, na podstawie owe metryki, mnie ako swego
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męża, pozostawia ąc mi sprawę udowodnienia, że wyszła za mego chorego krewniaka, nie
za mnie. Skandal taki byłby mi wówczas barǳo nie na rękę, przeto zapłaciłem, gdyż papiery, zawiera ące uczciwe nazwisko mo e dawne narzeczone i e ǳiecka, warte były te
kwoty.
— Raz eszcze muszę spytać, — rzekł Barnes, — czy możesz pan dowieść, że nie pan
byłeś mężem Montalbon?
— Dowód stanowi sam fakt, że mi wydała te dokumenty.
— Wcale nie! — odparł detektyw. — Przypuśćmy, że byłeś pan istotnie e mężem, a chcąc we ść w związek z Miss Remsen, zapłaciłbyś pan każdą kwotę za dokument,
stwierǳa ący nielegalność małżeństwa pierwszego.
— Mr. Barnes, wiǳę, niewierny Tomasz z pana, przeto dam inny dowód eszcze.
Rzekłszy to, podszedł do biurka i wrócił z kilku papierami.
— Tu oto, masz pan zeznanie te osoby, akie spisaliśmy przy zawieraniu umowy.
Zgodne est one w zupełności, z tem co mówiłem. Ale ponieważ mógłbyś pan sąǳić, że
i to est wymuszone i nieprawǳiwe, dlatego dam inny eszcze dowód. Proszę zobaczyć! —
rzekł poda ąc papier starcowi. — Jest to metryka ślubu krewniaka mego z Montalbon. Jak
to czynią niektórzy, przykleiła ona do papieru obie fotografje. Pytam pana Mr. Neuilly,
czy est to człowiek, którego znałeś pan?
— Rac a zupełna, Mr. Mitchel! Pozna ę dobrze te rysy, podczas kiedy pańskie były
mi dotąd nieznane. Człowieka tego uważałem zawsze za męża Montalbon i ostatniego
szubrawca.
— Cóż pan na to, Mr. Barnes?
Odpowiedź Barnesa obliczona była na zaskoczenie słuchaczy. Ale nie powiodło mu
się wcale.
— Panie Mitchel, czy możesz mi pan powieǳieć, kto zamordował Różę Montalbon?
— Nie mam obowiązku odpowiadać na to! — rzekł spiesznie.
— W takim razie żegnam pana! — rzekł Barnes, wsta ąc. — Chodźmy uż, panie
Neuilly.
— Zostań pan, proszę! — wtrąciła Emiǉa, zanim staruszek mógł odpowieǳieć. —
Nie wiǳiał pan eszcze dobrze Rózi, a ucieszyłoby nas wielce, gdyby pan zechciał wziąć
uǳiał w nasze uczcie ślubne .
— Ha, ha, ha! Mr. Barnes, czyż ona nie est godną mnie małżonką? Zabiera panu
świadka! Panie Neuilly, racz pan przy ąć zaproszenie nasze!
— Z na większą przy emnością. Mr. Barnes, racz pan w tym razie przebaczyć i nie
brać mi tego za złe.
— Oczywiście! Masz pan zupełną rac ę, zosta ąc. Życzę państwu szczęścia, które oby
potrwało ak na dłuże ! Żegnam! — powieǳiał Barnes i wyszedł.
— To straszne, naprawdę, — zauważył Mitchel — do czego może doprowaǳić detektyw, idąc śladem przypuszczenia swego! Czy wiesz, królowo mo a, że Barnes wierzy,
a racze wierzył, iż to a zamordowałem ową kobietę! Cóż ty na to?
W odpowieǳi, pocałowała go bez słowa w czoło, wyszła, ale wróciła zaraz, wiodąc za
rączkę małą Rózię.
 .     
Naza utrz po ślubie wy echali nowożeńcy na Zachód, przyrzekłszy Mrs. Remsen i Dorze
spotkać się pod koniec lata w Białych Górach. Z początkiem lipca udały się panie Remsen
i państwo Rawlston do Jeﬀersonu, małego miasteczka w New Hampshire u stóp góry
Pliǌusza. Około połowy tegoż miesiąca po echał Randolph do te same mie scowości
i dotarł pocztą, około ósme do hotelu Woumbecka, ale został niemile zdumiony, gdy
go zaraz u we ścia pozdrowił Thauret, co dowoǳiło, że rywal ego nie pomĳał żadne
sposobności zbliżenia się do Dory Remsen, Thaureta również nie ucieszyło przybycie
Randolpha i uznał za stosowne doprowaǳić co pręǳe do rozstrzygnięcia. Zdarzyło się
tegoż wieczoru, że był sam z Dorą na weranǳie i postanowił mówić zaraz, nie oczeku ąc
inne sposobności.
— Miss Doro, — zaczął bez wstępu, siada ąc obok nie — czy pamięta pani naszą
rozmowę niedawną, na temat samotności i tęsknoty za towarzyszem?
— O tak! — przyznała otwarcie. — Czy chcesz ą pan wznowić?
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— Jeśli pani zezwoli. Wszakże musi pani pamiętać, że otrzymałem przyrzeczenie odpowieǳi po ślubie siostry.
— Sąǳiłam, że bęǳie mi e barǳo brakować i poczu ę się samotną. Czyż nie tak?
Brak mi e , coprawda, ale nie byłam samotna i to zawǳięczam panu właśnie. ǲięku ę
barǳo. Byłeś pan niezmiernie uprze my zawsze.
— Czy mówi pani to ser o? — spytał z ożywieniem.
— Oczywiście! Czemużbym nie miała wyznać tego co est prawdą?
— Tak, tak, ale młode damy ukrywa ą często istotne uczucia swo e, a nawet powiem,
że owo tłumienie uczuć uznawane bywa ǳiś za rzecz wskazaną.
— Tłumienie? — wykrzyknęła ze śmiechem. — Czy sąǳisz pan, że zgoǳiłabym się
kiedykolwiek na akiś przymus?
— Zaprawdę, nie! I mam naǳie ę, że nie za ǳie potrzeba obrony przeciw temu. Ale
eśli nie była pani osamotnioną, to może za mowały ą myśli inne, np. o miłości?
— Ach…
— Właśnie radbym posłyszeć zdanie pani w te sprawie. Czy, wyszedłszy za mąż,
czułaby się pani barǳie , czy mnie szczęśliwą?
— Trudno odpowieǳieć. Zależy to od tego, akim byłby mąż mó … nieprawdaż?
— Przypuśćmy tedy, że my obo e…
— Proszę nie mówić w sposób tak osobisty. Na to przystać nie mogę, gdyż przyrzekłam.
— Przyrzekła pani? Nie rozumiem.
— Uczyniłam, powieǳmy, zakład. Wszakże wolno zakładać się? Oczywiście, niema
w tem nic złego. Otóż założyłam się z Bobem, to est z Mitchelem, że do . stycznia nie
przyrzeknę nikomu ręki swo e . W razie wygrane , a chcę usilnie wygrać, musi mi Bob
wypłacić tysiąc dolarów. Jestem wszakże młoda i mogę czekać tak niedługo, zresztą.
— A eśliby konkurent nastawał na odpowiedź niezwłoczną?
— Nicby mnie to nie obchoǳiło. Jeśli mnie nie dość kocha, by czekać, obe dę się
bez niego.
— A więc nie… Miss Doro… nie będę pytał… proszę tylko, wieǳ pani, że ą kocham
do szaleństwa i…
— Dość tego! Jeśli mnie pan istotnie tak szalenie kochasz, to zgoǳisz się zaczekać
do Nowego Roku na odpowiedź! — słowa te, wypowieǳiane poniekąd oschle, obniżyły
naǳie ę Thaureta, ale nabrał znowu wielkie otuchy, gdy rzekła barǳo miękko: — Nie
chciałam pana dotknąć, proszę mnie nie uważać za kobietę bez serca, ale chcę wygrać
zakład. Nie tyle mi zależy na pieniąǳach, ile na pokazaniu szwagrowi, że potraﬁę władać
sobą. Jeśli mnie pan kochasz naprawdę, nie zechcesz unicestwić zwycięstwa mego.
— O nie, nie, słodka ǳiewczyno, niechże się stanie wedle woli pani. Radbym tylko
wieǳieć, czy posiadam akieś szansę?
— Oczywiście! Każdy posiada szansę. Nie mogę panu powieǳieć ak wielkie są pańskie, gdyż chcę wygrać zakład uczciwie. A teraz: Dobranoc!
Odeszła, a słowa e ostatnie długo tętniły mu w uszach, napełnia ąc otuchą.
W ciągu ostatnich tygodni Randolph przechoǳił tortury zazdrości. Ile razy był sam
na sam z Dorą, okazywała mu życzliwość i dobroć, i przybierała często ton, od którego
skakało mu serce w piersi, ale nie mógł z nie wydobyć odpowieǳi inne , prócz dawne ,
by czekał cierpliwie. Czekał tedy choć niecierpliwie.
Tymczasem Barnes czynił dale poszukiwania za związkiem zagadek, które zdawały się
wprost kpić z niego. Jedno tylko było asne, mianowicie, że Fisher nie miał nic wspólnego
z kraǳieżą w pociągu. Wprawǳie szpieg Barnesa wyśleǳił, że w czasie krytycznym nie
było go w Nowym Jorku, ale właśnie przez to została udowodniona niemożliwość współuǳiału, bowiem polował na kaczki w inne części kra u. Mógł co prawda być wplątany
w kraǳież rubinu, a chociaż poza ego obecnością na maskaraǳie nie było poszlak innych, nie wyłączył go detektyw poza krąg swych dochoǳeń.
Faktycznie nie uczynił Barnes żadnego postępu. Wkońcu wpadła mu myśl dobra, która wywierała nań pociąg tem większy, im dłuże się nią za mował. By ą atoli zrealizować,
musiał czekać na powrót Mitchela, będąc zdania, że zaszkoǳiłby sprawie, napastu ąc go
podczas podróży poślubne . Nastał uż listopad, gdy Mitchel wrócił nakoniec, a Barnes
udał się doń niezwłocznie.
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— Czy są wieści o rubinie żony mo e ? — spytał Mitchel, ściska ąc serdecznie dłoń
ego.
— Nie, przykro mi barǳo, że nie mogłem traﬁć na ślad kle notu, natomiast powziąłem postanowienie, które pana może zǳiwi. Przybywam z prośbą o pomoc pańską
w sprawie morderstwa.
— Oczywiście, goǳę się. Czyż nie przyrzekłem tego odrazu i czy nie byłem zawsze
gotów mówić o tem szczerze?
— Przyzna ę w zupełności, ale ak długo sąǳiłem, że pan est w to wmieszany, nie
mogłem, oczywiście, prosić o współǳiałanie.
— Nie masz pan tedy pode rzenia na mnie?
— Nie. Doszedłem wkońcu do przekonania, że pan esteś niewinny i żału ę tylko, iż
nie nastąpiło to wcześnie .
— Czy możesz mi pan powieǳieć, co go skłoniło do zmiany poglądu?
— Oczywiście. Wiadomo panu, że podsłuchałem zakład, zaraz potem nastąpiła kraǳież i morderstwo. Nieco późnie skraǳiono rubin, a wszystko to odbyło się w terminie
przez pana oznaczonym. Jedną z tych zbrodni musiałeś pan chyba popełnić i to prawdopodobnie kraǳież rubinu, za co, w danych okolicznościach, nie podlegasz pan karze.
Czy wnioskowałem niesłusznie?
— Wnioskowanie całkiem słuszne, chociaż nie przyzna ę faktów.
— Jestem zdecydowany wyśleǳić stosunek tych kraǳieży do morderstwa. Obecnie
sąǳę, że sprawca rabunku kle notów w pociągu est zarazem mordercą. Posiadam nitkę,
za którą dotąd iść nie mogłem. Ale pewny estem, że eśli ą pode mę, zaprowaǳi mnie
wprost do mordercy.
— Jakaż to nitka?
— Zgubiony guzik z kameą. Fakt, że w sposób tak ǳiwny przypomina garnitur
pański, musi rzucić światło wy aśnienia na sprawę.
— Jakie pomocy spoǳiewasz się pan stąd?
— Jak długo uważałem pana za winnego, sąǳiłem, że pan kłamiesz, mówiąc, iż siódmy guzik garnituru, z głową Szekspira zna du e się w posiadaniu żony pańskie . Dlatego
uznałem za rzecz konieczną posiąść go zpowrotem. Teraz atoli, gdy uważam pana za niewinnego morderstwa, przyszła mi myśl inna. W chwili, gdym panu ozna mił o znalezieniu
guzika, chciałeś go pan obe rzeć, przed uǳieleniem wy aśnień, potem zaś zwróciłeś go
pan z uśmiechem uspoko enia. Gdyby był dla pana niebezpieczny, trzebaby na to niesłychanego panowania nad sobą, by przybrać wyraz tak swobodny i oddać mi ten przedmiot.
Otóż radbym uzyskać odpowiedź, po czem poznałeś pan zaraz, że guzik nie zalicza się do
pańskiego garnituru?
— Mr. Barnes! Przedewszystkiem wieǳiałem dobrze, że istnie ą tylko trzy takie,
ponieważ zaś miałem e, czułem się bezpiecznym. Atoli zachoǳi pewna różnica pomięǳy
guzikami. Czy masz pan swó przy sobie?
— Tak, proszę!
— Zatrzyma go pan. Gdy Miss Remsen zamawiała te guziki, dała polecenie, by na
każdym, we włosach dane postaci wycięto maleńką literkę, a mianowicie: na włosach
Romea, albowiem zwała mnie: „Roy”, zaś na włosach Juǉi, gdyż zwałem ą „królową”.
Z pozoru liter tych nie widać, ale spo rzawszy przez szkło powiększa ące, łatwo e potem
dostrzeże każdy gołem okiem. Weź pan, proszę, to szkło i obe rzy swó guzik w mie scu,
gǳie zaczyna ą się włosy na karku. No i cóż pan wiǳisz?
— Na miłość boską! — wykrzyknął detektyw. — To rzecz wielkie wagi! Mam tuta
głowę Juǉi, przeto powinnaby być litera:
Wyda e mi się, że usiłowano nawet wyciąć
tę literę, ale dłuto ześliznęło się, odrywa ąc część kamienia. Litera est zniekształcona.
Wątpię, czy mógłbym to do rzeć gołem okiem.
— Masz pan rac ę. Swego czasu szukałem tylko te litery, a nie znalazłszy e , byłem
całkiem spoko ny.
— Guzik sporząǳił wyraźnie ten sam człowiek, który ciął garnitur pański. Snycerz,
albo człowiek, w którego posiadanie dostało się to, powinien i musi nawet wy aśnić mi,
w aki sposób kamea znalazła się w poko u zamordowane . Pan zaś zechce mi powieǳieć,
skąd te rzeczy pochoǳą.
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— Uczynię to pod warunkiem, że bez względu na wynik dochoǳeń pańskich przyrzekniesz mi pan nie przedsiębrać niczego przed dniem . stycznia, o ile to nie bęǳie
wprost niezbędne.
— To znaczy, że nie mam nikogo aresztować?
— Tak właśnie. Możesz mi pan dać z całym spoko em to przyrzeczenie, bowiem
gwarantu ę, że człowiek ten nie u ǳie pan. Znam go.
— Jakto? Znasz go pan? — wykrzyknął Barnes, zdumiony, że Mitchel to przyzna e.
— Tak est, znam go. To znaczy posiadam przekonanie wewnętrzne. Wieǳąc, że
estem niewinny, zyskałem wielką nad panem przewagę i śleǳiłem odtąd bez przerwy
danego osobnika. Zebrałem dużo doskonałych poszlak, ale nie wystarcza ą one eszcze
do aresztowania. Jeśli pan pó ǳiesz tym śladem, dotrzesz napewno do odkrycia i u ęcia
zbrodniarza.
— Proszę mi wymienić nazwisko.
— Nie, lepie bęǳie, eśli bez porozumienia do ǳiesz pan do tego samego wyniku.
Pracu pan raźnie i sam. Radbym barǳo, by rzecz została załatwiona w ǳień . stycznia.
— Dlaczegóż to?
— W tym dniu wygram zakład i wydam ucztę, która mi sprawi dużo przy emności,
ak sąǳę. Proszę także nie zapomnieć, że przegrałem do pana kolac ę i zapraszam na ǳień
. stycznia. Jeśli zdołasz pan u ąć w tym czasie ptaszka, tem lepie .
— Wezmę się z całym zapałem do roboty, ale zechcie pan podać mi adres ubilera,
który dostarczył wiadomych guzików.
Mitchel napisał nazwisko i adres ﬁrmy paryskie , podał Barnesowi kartkę i ął zaraz
pisać na drugie .
— Mr. Mitchel! — wykrzyknął detektyw. — Jest to wszakże ta sama ﬁrma, w które
kupiłeś pan pańskie kamienie, tak barǳo podobne do skraǳionych. Nawiązałem z tymi
ludźmi korespondenc ę, ale odpowieǳieli, że nic o tem nie wieǳą.
— Wiem dobrze. Stało się to na zlecenie mo e! — odparł Mitchel z uśmiechem,
a Barnes nabrał raz eszcze przekonania, że walczył z człowiekiem, pamięta ącym o każdym szczególe. — Byłem pewny, żeś pan zanotował ﬁrmę, widnie ącą na rachunku, i poprosiłem, by nie dawano żadnych informacy . Ale odnośnie do tego guzika nie mogłem
sam zasięgnąć żadnych wy aśnień. Bęǳie to możliwe na mie scu, a list ninie szy dopomoże panu niewątpliwie.
Rozstali się zaraz, zadowoleni wza emnie z wyniku rozmowy.
 .  
Nastał Nowy Rok, a Mitchel wieǳiał o Barnesie tyle tylko, że est nieobecny i niewiadomo kiedy wróci. Było mu niemiłem, iż musi nań chyba czekać z kolac ą, ale nie mogąc
przeciągać dłuże przygotowań, miał naǳie ę zobaczyć detektywa w chwili ostatnie .
Miano biesiadować o ǳiewiąte u Dolmenika, gǳie Mitchel zamówił salkę, a goście
zebrali się na ǳiesięć minut przed oznaczonym czasem. Byli obecni Van Rawlston, Randolph, Fisher, Neuilly, który postanowił spęǳić zimę w Nowym Jorku, Thauret i kilku
eszcze panów.
Pół minuty przed ǳiewiątą wszedł Barnes. Mitchel rozpromieniał triumfem na ego
widok, pozdrowił i podczas, gdy goście udawali się do adalni, zdążył zamienić słów kilka
z detektywem.
— Mów pan prędko, czy est sukces?
— Zupełny.
— Dobrze. Napisz mi pan na kartce nazwisko tego człowieka, a zaś dam panu drugą,
gǳie go zanotowałem.
Barnes uczynił to, zamienili kartki, a spo rzawszy, uścisnęli sobie znacząco dłonie.
Na obu kartach widniało to samo nazwisko. Barnes za ął przy stole mie sce pomięǳy
Thauretem, a Adr anem Fisherem.
Podobnie, ak czytelnik czeka z napięciem rozwikłania, czekało na to samo całe towarzystwo, to też nie bęǳiemy opisywać wyśmienite uczty.
O oznaczone goǳinie, stał na stole uż tylko deser, owoce i orzechy. Mitchel wstał
i ął mówić wśród ciszy głębokie .
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— Łaskawi panowie! Byliście tak dobrzy przybyć na zaproszenie mo e, będące rozstrzygnięciem zawartego przed trzynastu miesiącami, nieco lekkomyślnego zresztą, zakładu. Ponieważ kilku z obecnych nie wie może o co iǳie, przeto ob aśnię pokrótce.
Opowieǳiawszy to, o czem wiemy z pierwszego rozǳiału, ciągnął dale :
— Wygrałem zakład, albowiem popełniłem zbrodnię. Zdarzyło się przed laty, że
skutkiem pewnych okoliczności zapoznałem się dokładnie z metodami detektywów, śleǳących winowa cę i to mnie napełniło przekonaniem, że zbrodniarz, który dokonywa
czynu swego bez świadków, z zupełnym spoko em, rozmysłem i zimną krwią, bezpieczny est mnie więce przed śleǳtwem. Pragnąłem uzyskać sposobność stwierǳenia tego
przypuszczenia, to znaczy chciałem dokonać zbrodni, w tym tylko celu, by wystawić na
próbę zręczność detektywów. Główną trudność stanowiło to, że człowiek honoru est
barǳo ograniczony w wyborze zbrodni, akie chce popełnić. Przez cały szereg lat nie
mogłem znaleźć sposobu zaspoko enia tego mego zamysłu, aż wkońcu przypadek nadarzył mi upragnioną sposobność. Proszę napełnić szklanki!
Milczał, podczas gdy spełniano rozkaz ego. Kelnerzy nalewali szampana, gdy zaś eden
z nich przystąpił do Thaureta, Francuz zażądał burgunda a Barnes uczynił to samo.
— Jak panowie wiecie może, — pod ął po ode ściu kelnerów — mam pas ę zbierania kle notów. Przed paru laty doniesiono mi, że est do nabycia mała, ale barǳo cenna
kolekc a, prawǳiwe arcyǳieła w swoim roǳa u i to w podwó nych egzemplarzach, równych wielkością, szlifem i barwą. Kolekc a ta, pierwotnie własność pewnego księcia hinduskiego, została po ego śmierci rozǳielona pomięǳy dwie córki, bliźniaczki, przez co
wartość e została znacznie zredukowaną, bowiem wiadomo, że parę zupełnie podobnych
kle notów płaci się nierównie wyże , niż każdy z nich po edynczo. Zmienne kole e losu
zmusiły edną z księżniczek do sprzedania kamieni. Zwróciła się do paryskiego ubilera,
z którym uż nieraz miałem sprawy, a on odprzedał mi tę kolekc ę nieoprawnych kle notów. Przykład siostry odǳiałał na drugą księżniczkę, która zwróciła się do tego samego
pośrednika. Oczywiście, zależało mi barǳo na posiadaniu duplikatów, zwiększa ących
znacznie wartość zbioru, przeto kupiłem e także.
Umilkł na chwilę, by goście ochłonęli z wrażenia, iż skraǳione kle noty były także
ego własnością.
— Poleciłem ubilerowi, by drugą przesyłkę wysłał przez Boston, gǳie, ak wiem
z doświadczenia, szybcie odbywa się ekspedyc a celna, a gdy mnie o tem zawiadomił, poechałem do Bostonu, po odbiór kle notów. Puzderko włożyłem do torebki, sporząǳone
spec alnie wedle zleceń moich, i zamknąłem w szuﬂaǳie biurka w hotelu Vendome. Pod
wieczór, spotkawszy Randolpha, poszedłem z nim do teatru. Chciał pociągiem o dwunaste wracać do Nowego Jorku, przeto odprowaǳiłem go na dworzec. Możecie sobie,
panowie, wyobrazić mo e zdumienie, gdy sto ąc przy kasie u rzałem akąś kobietę, która
przechoǳiła tuż obok z torebką mo ą. Pomyłka była wykluczona, bowiem torebka była
niezwykła co do kształtu i barwy, ak to uż zaznaczyłem. Wieǳiałem, oczywiście, niezwłocznie, że mnie okraǳiono. Próżną stratą czasu było wracać do hotelu, gdyż cudem
tylko mogły się zdarzyć dwie takie torebki. Podczas kiedym dumał co czynić dale , zaczął
Randolph piać hymny pochwalne ku czci Mr. Barnesa. Po zawarciu zakładu błysnęło mi,
że mam oto pożądaną zdawna sposobność odkraǳenia złoǳie ce własności mo e . Na
wypadek schwytania, nie mogłem być karany, w przeciwnym razie wygrywałem zakład,
ma ąc ponadto miłą emoc ę. Randolph zasnął zaraz, a atoli spać nie mogłem, myśląc
o kle notach wartości stu tysięcy dolarów. Duma ąc co czynić, musiałem zdrzemnąć się
trochę, gdy nagle pociąg stanął. Była to pierwsza stac a New Hawen i zaraz mi przyszło na
myśl, że złoǳie ka może tuta wysiąść. Już miałem wstać, gdy spostrzegłem przez okno,
przy którem się mieściło na szczęście mie sce mo e, po stronie pociągu odwrócone od
peronu, akiegoś człowieka, który skradał się w sposób pode rzany. Zwróciło to uwagę
mo ą — i gdy mĳał okno, zauważyłem przy świetle latarni, że ma w ręku wiadomą torebkę. Złoǳie ka została tedy ze swe strony okraǳiona. Człowiek ten podszedł ostrożnie do
stosu brykiet węgla przy torze, wy ął dwie, wsunął torebkę, zatkał otwór edną, a drugą
odrzucił. Potem wrócił do pociągu i wsiadł. — To mistrz wielki! — pomyślałem. — Pozostanie w pociągu aż do odkrycia kraǳieży, pozwoli się na spoko nie w razie potrzeby
zrewidować, potem zaś wróci pota emnie i zabierze torebkę z kle notami! Trzeba było
ǳiałać spiesznie. Opuszcza ąc wagon w sposób zwycza ny, mogłem zostać spostrzeżony.
  Guzik z kamei



Dlatego spuściłem cicho okno, wylazłem na zewnątrz, odnalazłem torebkę i pobiegłszy
na koniec dworca, wsunąłem ą pod podest towarowy, zbudowany z kloców drzewa, gǳie
łatwo mi było odnaleźć własność mo ą. Zaręczam wam, panowie, że przez resztę podróży
spałem wyśmienicie.
Zebrani dali oklaski, a Mitchel poǳiękował ukłonem.
— Droǳy przy aciele, — rzekł — nie skończyłem eszcze. Dama, którą wiǳiałem
z torebką mo ą, była na tyle bezczelna, że zgłosiła stratę. Gdyśmy się zbliżali do Nowego
Jorku, kazał Mr. Barnes zrewidować wszystkich. Domyślałem się, że podsłuchał mó zakład z Randolphem, że miał mnie w pode rzeniu i byłem wielce rozradowany. Z drugie
strony ednak, obecność detektywa była mi niezbyt miłą, gdyż miałam zamiar wracać co
pręǳe do New Hawen, celem zabezpieczenia kle notów.
Zaprosiłem go na śniadanie, a w ciągu rozmowy udawałem, iż go namawiam, by mi
nie nasyłał na kark innych eszcze detektywów. W rzeczywistości ednak chciałem wybadać, czy może zaraz wysłać za mną szpiega, to est, czy ma akiegoś pomocnika na dworcu
centralnym. Przekonałem się, że tak było w istocie. Dlatego musiałem zrazu udać się do
mieszkania i czynić wszystko tak, akbym nie miał zamiaru opuszczać miasta. Potem
udało mi się, przy pomocy barǳo do tego celu sposobnych mostów kolei naǳiemne ,
umknąć przed pościgiem i po echać do New Hawen. Tam znalazłem torebkę i oddałem ą
w przechowanie płatniczemu pobliskie stac i gospody. Łatwo odgadnąć cel, aki miałem.
Wieǳąc, że sprawę podniosą ǳienniki, chciałem przez ǳiwne zachowanie… oczywiście,
będąc przebrany… skierować tam uwagę. Stało się to i kle noty zostały oddane pod opiekę polic i. Trudno było o mie sce bezpiecznie sze. Oto, moi panowie, ǳie e dokonane
zbrodni. Wystarczy mi pokazać pokwitowanie bostońskiego urzędu cłowego i rachunek
paryskiego ubilera, a własność mo a zostanie mi wydaną. Czyś teraz zadowolony, Randolphie?
— Na zupełnie . Wygrałeś zakład uczciwie. Mam przy sobie czek na wiadomą kwotę,
którą przy ąć musisz, wraz ze szczerą gratulac ą z powodu powoǳenia.
— ǲięku ę ci! — powieǳiał Mitchel, biorąc czek. — Uży ę te sumy w sposób,
o którym dowiesz się zaraz. Przedtem ednak opowiem histor ę drugie kraǳieży.
Na te słowa spo rzeli wszyscy ze zdumieniem, a Thauret zdawał się podnieconym
nerwowo. Popił łyk burgunda, a dłoń ego spoczęła przez chwilę na brzegu szklanki.
— Pamiętacie panowie pewnie — ciągnął dale Mitchel — że w dniu festynu Ali Baby leżałem chory w Filadelfji i pochlebiam sobie, była to sztuczka na większa, dokazana
przeze mnie wciągu te całe histor i. Wieǳąc, że po echał za mną szpieg, przedsięwziąłem
środki ostrożności, by nie być śleǳonym. Z drugie strony spoǳiewałem się przy azdu
do Filadelfji Mr. Barnesa, który pewnie chciał mnie zobaczyć, to też przy pomocy lekarza postarałem się nabrać wyglądu chorego naprawdę. Ale nie uprzeǳa my faktów. Po
kraǳieży kole owe , nastąpiło morderstwo. ǲiwnym zbiegiem okoliczności, mieszkała
zamordowana i mo a ówczesna narzeczona w tym samym domu.
Dowieǳiałem się, że tegoż wieczoru, kiedy dokonano morderstwa, szpieg szedł za
mną podczas mego powrotu z teatru. Także inne okoliczności wzmacniały pode rzenie
przeciw mnie, natomiast miałem wyższość nad detektywem, wieǳąc że człowiek, który
owe kobiecie skradł kle noty, musi być wściekły, nie znalazłszy, po powrocie do New
Hawen, łupu swego. Osąǳa ąc tę kobietę według siebie, mógł przypuszczać, że ona sama
wy ęła kle noty z torebki. Na tem się opiera ąc, poszedł… przypuśćmy… do nie , przyznał
się do kraǳieży i usiłował doprowaǳić do zeznania, że posiada eszcze kle noty. Wyobraźmy sobie, że mu się to nie udało. Tedy zakatrupił ą, by nie dopuścić do wy awienia
sprawy.
— Mr. Mitchel, mylisz się pan w tym wypadku! — wtrącił Barnes. — Ta kobieta
zamordowana została podczas snu. Żadna walka nie miała mie sca.
— Nawet w takim razie możemy przypuścić, że zbrodniarz wśliznął się do mieszkania
i zabił ą, by z całym spoko em szukać kamieni, pozbywa ąc się ednocześnie świadka, uż
nie potrzebnego. Takie mi się nasuwało przypuszczenie, tem więce , że znałem, rzekomo,
tego człowieka.
W te chwili sięgnął Thauret po szklankę swo ą, atoli zanim u ął, chwycił ą Barnes
i wychylił niemal do dna. Pozieleniały z wściekłości, zwrócił się doń Thauret, ale nastąpił
epizod, którego nie zauważyli goście. Barnes pokazał sąsiadowi lśniącą lufę rewolweru,
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trzymanego pod stołem. Cała rzecz trwała zaledwo ułamek sekundy, poczem oba zdali
się uważnie słuchać opowiadania Mitchela, który ciągnął dale :
— Twierǳąc, że znałem danego osobnika, muszę rzecz dokładnie wy aśnić. Przedewszystkiem obserwowałem go, gdy skrywał w New Hawen torebkę. Ale rozpoznanie byłoby niedostateczne, ponieważ wiǳiałem go przelotnie tylko. Małe wydarzenia wywołu ą
nieraz pode rzenie, wiodące do rozwikłania zagadki, eśli się e śleǳi bacznie. Jeszcze
przed kraǳieżą kole ową wiǳiałem w klubie pewnego pana, który grał w karty zdaniem
mo em fałszywie. W kilka dni późnie spotkałem go przy pewne okaz i, a Mr. Barnes był
także obecny. Łamałem sobie głowę, gǳiem mógł wiǳieć tego człowieka. Oczywiście,
w klubie, ale miałem wrażenie, że eszcze gǳieinǳie . Za chwilę usłyszałem, ak mówił,
że był w wiadomym pociągu i został pierwszy zrewidowany.
To mnie przekonało, że mam przed sobą złoǳie a. O morderstwie nie wieǳiałem
wówczas eszcze. Proszę nie zapominać, że sam tkwiłem w sieci poszlak i dlatego, zarówno dla bezpieczeństwa własnego, ak też i dobra ogółu winienem był dowieść winy tego
człowieka. W tym celu nakreśliłem plan śmiały pozyskania ego przy aźni. Pewnego wieczoru, zaprosiwszy do siebie, obwiniłem go bez ogródek o grę fałszywą. Zrazu oburzał się,
a ednak, całkiem będąc spoko ny, zaskoczyłem go, proponu ąc spółkę. Powieǳiałem,
że nie estem tak bogaty, ak luǳie myślą, a wszystko co posiadam, zyskałem u stołów
gry w Europie. Słysząc to, przyznał, że posiada pewien „system” i odtąd byliśmy wobec
świata zażyłymi przy aciółmi, chociaż estem przekonany, że mi nigdy w pełni nie zaufał.
Wszedłszy w ten sposób w stosunki z tym osobnikiem, byłem gotów do wymierzenia
wielkiego ciosu, który miał cel podwó ny, mianowicie wprowaǳenie w błąd detektywa,
przez co wygrywałem zakład, oraz wciągnięcie pode rzanego w pułapkę. Pewnego dnia
pokazałem panu Barnesowi rubin, późnie oﬁarowany narzeczone . Jednocześnie powieǳiałem mu, że eśli mnie uważa za niewinnego kraǳieży kole owe , winien pamiętać, iż
muszę w oznaczonym terminie dokonać zbrodni.
Teraz ułożyłem plan maskarady Ali Baby, naznacza ąc termin na wieczór przed dniem
Nowego Roku, kiedy czas mó upływał właśnie. Wieǳiałem, że detektyw nabierze przekonania, iż chcę okraść narzeczoną, to znaczy popełnić zbrodnię, za którą nie zostanę
ukarany, o ile będę z nią w porozumieniu. W tym punkcie atoli źle mnie osąǳił Mr.
Barnes, gdyż za żadną cenę nie byłbym wplątywał nazwiska Emiǉi w tę sprawę. Nie wieǳiała nic. Ponieważ ednak nie znała eszcze szczegółów kraǳieży kole owe , a przeto
nie miała po ęcia, iż dokonałem uż zbrodni wymagane zakładem, umyśliła nie stawiać
oporu złoǳie owi, za którego uważała mnie.
Następnie po echałem do Filadelfji, zachorowałem, umknąłem szpiegowi i z awiłem
się na zabawie. Oczekiwałem tego, że Mr. Barnes bęǳie obecny, to też urząǳiłem wszystko w ten sposób, by mu przypadł kost um rozbó nika. Pode rzanego poprosiłem, by wziął
mó kost um Ali Baby, ale spryciarz ten podsunął go zna omemu, sam biorąc przebranie
rozbó nika.
To mnie zmusiło zagadnąć wszystkich w ten sposób przebranych i zdołałem poznać
po głosie zarówno mego ptaszka, ak i pana Barnesa. W czasie ostatniego obrazu usiłował
detektyw, pilnu ący wyraźnie Ali Baby dostać się w ego pobliże, ale stanął przypadkowo
za moim pode rzanym. Zd ęty obawą, że pokrzyżu e plany mo e przecisnąłem się doń.
Chciałem doprowaǳić do kraǳieży rubinu, bowiem dałoby mi to osobisty, przyna mnie , dowód, że pode rzenie mo e est uzasadnione. Plan ten, przyzna ę szalony, udał
się. Obserwowałem mego ptaszka, gdy składał salaam sułtanowi i Szecherezaǳie i wyciągnął te ostatnie kle not z włosów. Mr. Barnes, który to wiǳiał także, spróbował
chwycić złoǳie a zaraz, ale przytrzymałem go ztyłu, a potem pchnąwszy w gęstwę stłoczonych gości, opuściłem niepostrzeżenie dom, korzysta ąc z zamieszania.
Mitchel umilkł. Nastała cisza, a zebrani czuli racze , niż wieǳieli, że nastąpi traged a.
— Może pan wymieni nazwisko złoczyńcy? — spytał wkońcu Thauret.
— Nie! — oświadczył Mitchel spiesznie. — Nie mam bowiem niezbitych dowodów
winy ego.
— Wszakże mówiłeś pan, żeś wiǳiał ak kradł rubin! — zauważył Thauret.
— Tak est. Ponieważ ednak sam zostałem o to posąǳony, nie mógłbym dać dostatecznie ważkiego zeznania. Oto com uczynił dale w te sprawie. Szło głównie o uniemożliwienie sprzedaży rubinu, co nie było rzeczą trudną, gdyż zna ą go handlarze całego
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świata. Zawiadomiłem ich a ednocześnie i mego pode rzanego. Życzeniem mo em było
także przesunąć wy awienie aż do ǳisie szego wieczoru, kiedy wygrać miałem zakład.
Zauważyłem dawnie uż, że mó ptaszek radby zaślubić bogatą Amerykankę, gdyż wypytywał zręcznie o ma ątek mo e młode szwagierki. Dałem odpowiedź tego roǳa u, że
mogłem iść o zakład, iż bęǳie się starał pozyskać ą sobie. Potem uczyniłem coś może
niewłaściwego, ale czu ąc się panem sytuac i, chciałem kierować wydarzeniami. Założyłem się z Dorą, że do ǳiś nie przyrzeknie nikomu ręki swo e , podkreśla ąc, że eśli wygra
zakład, dopomoże mi znacznie do wygrania mego.
Gdy Dora uczyniła ten zakład, Randolph cofnął się potrosze, skutkiem pode rzenia
przeciw Mitchelowi, tak że była nań zła, nie uważa ąc go uż niemal za konkurenta. To
też z wielkim niepoko em wysłuchała niespoǳianych oświadczyn ego. Ale zdecydowana
wygrać zakład, postąpiła ak uż wiemy. Chociaż Mitchel nie wymienił nazwiska zbrodniarza, wszyscy niemal obecni wieǳieli kogo ma na myśli.
— To więc wy aśnia… — wykrzyknął Randolph gwałtownie i urwał wpół zdania.
— Tak! — odparł Mitchel. — To wy aśnia wszystko. Nie gniewa się, że musiałeś
czekać, bowiem zysku esz nietylko wybrankę serca swego, ale i ten czek, który e wręczyć
muszę, ako kwotę zakładu. Moi panowie, wnoszę toast ku czci zwycięskiego Randolpha.
Wypito w milczeniu, gdyż zmieszani goście wieǳieli, że nastąpi coś poważnego i czekali na to w napięciu.
— Droǳy przy aciele, skończyłem opowieść swo ą — rzekł Mitchel — i dodam tylko,
że poprosiłem pana Barnesa, by pod ął tę nić i o ile zdoła rozwikłał ą. Posłucha myż teraz
ego sprawozdania.
  .  
Panowie! — zaczął Barnes, powstawszy. — Jestem zwycza nym sobie człowiekiem, wykonu ącym zawód mó , którym wielu pomiata, a atoli ma ąc konieczne do tego uzdolnienie,
uważam go za swó obowiązek. Nasz szanowny gospodarz byłby niezrównanym detektywem, to też ma ąc opowieǳieć to co uczynić zdołałem, podkreślam, że niczegobym był
nie dokonał bez cenne ego pomocy.
W poko u, gǳie dokonano morderstwa znalazłem ǳiwny guzik, tak podobny do
garnituru posiadanego przez Mr. Mitchela, żem go zaczął pode rzewać o tę zbrodnię.
Dużo zużyłem czasu na wykrycie danego związku, ale nie był on stracony, gdyż odkryłem prawǳiwe nazwisko nieboszczki, Róży Montalbon, co mi barǳo pomogło w dalsze pracy. Następnie, stwierǳiwszy niewinność pana Mitchela, przyznałem to otwarcie
i otrzymałem od niego adres paryskiego ubilera, który dostarczył guzików. Po echałem
tam.
Guzik posiadany przeze mnie miał błąd i z tego punktu wyszedłem. Jubiler podał
mi nazwisko rzeźbiarza, który ciął dla niego kame e, ale o guziku z wadą nie wieǳiał
nic. Dopiero przy pomocy polic i paryskie , po całym miesiącu poszukiwań odnalazłem
tego człowieka. Powieǳiał mi, że go sprzedał przy acielowi. Tenże podarował go pewne damie, a gdy ą także odnalazłem, wyszło na aw, że guzik, który poznała, został e
skraǳiony przez pewną kobietę, którą nazwała Kreolką. W ten sposób natraﬁłem na
ślad Montalbon. Niedługo wywieǳiałem się, że ma przy aciela, Jana Molitaire. Był to
funkc onar usz pewne paryskie ﬁrmy ubilerskie i miał za zadanie wysyłkę kupionych
kle notów. On to właśnie sporząǳił spis drogich kamieni. Jeden egzemplarz znalazłem
w sukni zamordowane , a drugi pokazał mi Mr. Mitchel. Okoliczność ta była mi wówczas
barǳo zagadkową, a ednocześnie pode rzaną.
Mr. Mitchel kupił podobno dawnie od te kobiety cenne dlań dokumenty, zapłacił
brylantami i poraǳił sprzedać e pewne ﬁrmie paryskie , da ąc w tym celu list poleca ący.
— Tak się stało! — wtrącił Mitchel. — Chciałem wydalić tę osobę z Ameryki, a także
oǳyskać brylanty, co mi się powiodło za pośrednictwem owe ﬁrmy.
— Przy sposobności sprzedaży tych brylantów, zobaczyła Molitaire’a — ciągnął dale Barnes. — Niedługo potem kupił Mr. Mitchel drugą kolekc ę, a Molitaire wieǳiał
o tem, oczywiście, gdyż musiał zapakować kamienie, celem wysyłki do Bostonu. Prawdopodobnie, ma ąc zamiar skraść e po odbiorze z cła, namówił on tę kobietę, by mu
towarzyszyła za ocean, czego dowodem est, że w dniu wysyłki kle notów zaniechał swych
funkcy w ﬁrmie, poczem ślad obo ga znikł z Paryża.
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— Wniosku esz pan, że po echali za kamieniami?
— Oczywiście. Po przybyciu, rozstali się, by u ść łatwie pode rzeniu, a Montalbon
zdołała podstępem za ąć mieszkanie w domu, gǳie przebywała pańska ówczesna narzeczona. Molitaire zamieszkał w hotelu Hoﬀmana. W ten sposób mogli spiskowcy łatwo
obserwować pana i wybadać, kiedy udasz się do Bostonu. Po echali za panem i wzięli
ten sam hotel. Gdyś pan, po odbiorze kolekc i, poszedł do teatru, para złoǳie ska, skorzystawszy z tego, skradła pańskie kamienie. Sąǳę, poza tem, że masz pan może rac ę,
określa ąc w ten sposób postępowanie mordercy. Udał on się do te osoby w naǳiei, że
wy ęła kamienie z torebki, zanim e została skraǳiona. To wy aśnia wszystko.
— Przepraszam, że się poważę sprzeciwić! — wtrącił Thauret. — Zdaniem mo em,
cała sprawa nie ma żadnego związku z tym człowiekiem… akżeś go pan nazwał… acha…
z tym Janem Molitaire. Nie mogę zgoǳić się na to, że dostarczyłeś pan istotnie dowodu
ego współuǳiału w zbrodni.
— Mnie się zaś wyda e, że to udowodniłem! — oświadczył Barnes.
— Nie estem tego zdania! — pod ął Thauret tak spoko nie, akgdyby szło o sprawę interesu ącą go powierzchownie tylko. — Powieǳiałeś pan, że ta kobieta zapoznała
się z Molitaire’em przy sposobności sprzedaży brylantów, poczem obo e znikli z Paryża.
Potem ona z awiła się w Nowym Jorku, skądże wiesz pan ednak, czy on nie wy echał
gǳieinǳie , np. do Ros i.
— Nie wy echał do Ros i! — odrzekł Barnes. — Wieǳ pan, że nazwisko Molitaire
było przybrane, a rzeczywiste est: Montalbon, zaś fakt wycięcia znaków z bielizny, o czem
wszyscy wieǳą, nabiera w tem oświetleniu nowego znaczenia.
Słowa te obuǳiły zainteresowanie ogólne, ale Thauret pozostał spoko nym.
— Każdy fakt est pełen znaczenia! — oświadczył chłodno. — Jakże atoli ob aśnisz
go pan, o ile wogóle zdołasz pan to udowodnić?
— Molitaire był istotnie mężem zamordowane . Przed laty uż poróżnili się, ona zaś
po echała do Nowego Orleanu, gǳie założyła askinię gry. Podczas spotkania w Paryżu
poznała go, gdy zaś ten ptaszek powziął zamiar echać za kle notami, było mu na rękę
udawać zgodliwego, by użyć byłe żony za narzęǳie. Po dokonanem morderstwie, miał
interes w zata eniu nazwiska Montalbon przez wycięcie znaków z bielizny i sukien.
— Proszę wybaczyć, że kontynuu ę tę rozmowę — rzekł Thauret — ale interesu e
mnie to wielce. Poǳiwiam szczerze szybkość, z aką przenikasz pan czyny luǳkie, czyż
ednak est to rzecz całkiem pewna? Czyż przypuszczenie pańskie nie straciłoby dużo na
wypadek, gdyby kobieta owa wycięła dawno uż przedtem znaki, ży ąc pod przybranem
nazwiskiem. Dowody poszlakowe nie są nigdy bez zarzutu, a w razie stracenia tego ogniwa,
akże zdołasz pan udowodnić winę owego Molitaire’a, czy Montalbona? To, że był mężem
te kobiety, nie est przecież samo w sobie zbrodnią.
— Nie! — odparł Barnes, czu ąc, że trzeba położyć kres utarczce słowne . — To że
był e mężem est drobnostką, natomiast niezmierne znaczenie ma ą fakty takie, ak odnalezienie w Paryżu fotografji owego Molitaire’a, którą przypadkowo zostawił w mieszkaniu, dale rozpoznanie w nie człowieka, którego Mr. Mitchel uważa za złoǳie a rubinu,
a wkońcu odnalezienie przeze mnie, po powrocie do Nowego Jorku, tegoż kle notu…
— Jakto? — wykrzyknął Mitchel. — Znalazłeś go pan?
— Proszę! — rzekł detektyw, poda ąc mu kamień, a Thauret zagryzł usta, z trudnością eno zachowu ąc równowagę.
— Przykro mi barǳo, że muszę panu sprawić rozczarowanie, Mr. Barnes, — rzekł
Mitchel, obe rzawszy kamień — ale nie est to mó rubin.
— Czyś pan całkiem pewny? — spytał detektyw z uśmiechem zwycięskim.
— Tak est, chociaż należy się panu pełne uznanie, bowiem chociaż nie rubin, est to
kamień skraǳiony. Posiadam imitac e cennie szych kamieni moich, a czyniąc swą małą
próbkę, nie chciałem używać za przynętę drogiego kle notu, tylko imitac ę, która est tu
oto. Ale akżeś to pan zdobył?
— Od kilku uż dni estem zpowrotem w Nowym Jorku i przez cały czas śleǳiłem
osobiście owego Montalbona. Ku memu zdumieniu udał on się wczora na polic ę i uzyskał zezwolenie na obe rzenie kamieni, pod pozorem, że może zdoła przyczynić się do
wyświetlenia zagadki. Czu ąc zdradę, uzyskałem takie samo zezwolenie, a rzeczoznawcy
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stwierǳili, że podczas oglądania łotr ten zamienił rubin prawǳiwy na skraǳioną imitac ę.
— Na Boga! — wykrzyknął Mitchel. — Ten człowiek, to mistrz swego roǳa u!
Zawǳięczam panu tedy oǳyskanie rubinu prawǳiwego! Ale proszę opowieǳieć, w aki
sposób zdołałeś pan tego dokazać?
— Słyszałem swego czasu, ak Montalbon twierǳił, że roztropny złoǳie powinien
nosić przy sobie przedmiot skraǳiony, by go mieć ciągle pod ręką i pewny byłem, że
bęǳie się trzymał te metody. W chwili gdy było asnem, że wszystko zostanie wykryte,
człowiek ten, obecny tuta , wpuścił rubin do szklanki burgunda, gǳieby go napewno
nie szukano, on zaś mógł oǳyskać z łatwością łup, albo połknąć go w razie na gorszym.
Spróbował to nawet uczynić, ale a wypiłem ego szklankę i dostałem rubin na ęzyk.
A teraz, panie Montalbon, aresztu ę pana w imię prawa! — zakończył, kładąc rękę na
ramieniu Thaureta.
Ku ogólnemu zdumieniu sieǳiał Thauret przez chwilę całkiem spoko nie, poczem
rzekł powoli i wyraźnie:
— Szanowni Panowie! Słyszeliśmy tego wieczoru rozmaite opowieści, proszę tedy
poświęcić także i mo e uwagę, wstrzymu ąc się narazie od wydania sądu.
— Posłuchamy na chętnie ! — powieǳiał Mitchel, poǳiwia ąc spokó tego człowieka, a goście za ęli zpowrotem mie sca, z wy ątkiem detektywa, który stanął za więźniem
swoim.
— Proszę mi nalać! — zwrócił się Thauret do ednego z kelnerów, a gdy się to stało,
pociągnął łyk.
— Nie będę panów nuǳił długiem opowiadaniem, — rzekł — chcę tylko wyrazić
pewien pogląd. Kulturalne społeczeństwo współczesne pomiata tak zwaną klasą zbrodniczą i karze winowa ców, ale mało kto badał istnie ące warunki i przyczyny, które powodu ą istnienie zbrodniarza wogóle. Życie takiego człowieka nie est zgoła ponętne i nie
obiera go z wolne woli nikt, posiada ący boda instynkty moralne. U zwyrodnialców
sprawa przedstawia się, oczywiście, inacze . Jeśli ednak przy ǳie na świat ktoś pozbawiony z natury moralności, czy ąż est to winą? Danego człowieka, czy przeszłości, to
znaczy przodków ego i warunków wśród których żyli? Litu emy się nad tym, kto cierpi
na chorobę ǳieǳiczną, a potępiamy człowieka niemoralnego z natury, mimo że stan
ego est wynikiem tych samych przyczyn. Ja estem takim właśnie człowiekiem i byłem
zawsze zbrodniarzem, to znaczy, zdobywałem środki do życia na droǳe, ak się to zowie,
niedozwolone . Ale pan, panie Barnes, — zwrócił się do detektywa, zwraca ąc na siebie
uwagę ego, tak że mógł wpuścić do szklanki niewielką, białą pigułkę — pan powiesz
zapewne, iż pracowałem uczciwie w ﬁrmie ubilerskie . Hm… tak czy owak, starałem się
zawsze postępować artystycznie, co Mr. Mitchel przyznał niedawno. Czyniąc tak i zarabia ąc uczciwie na życie, ćmiłem bystre oczy polic i paryskie , która mogła mnie nieraz
pode rzewać, ale zawsze byłem bezpieczny od dowodu winy. Wiǳicie, łaskawi panowie,
że i teraz, ak zawsze właściwie niczego nie wy aśniłem, chcąc wy aśnić wszystko. Pragnąłem tylko umknąć dowieǳenia mi zbrodni zarzucanych i czynię to właśnie w taki
sposób.
Szybkim gestem chwycili opróżnił szklankę swo ą, mimo że Barnes usiłował przeszkoǳić temu. W ǳiesięć minut potem był uż trupem.
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