
Ufftouli beztoho nemohu Z věnčí ozvalo te nové zaťu

kání
dnes
musím

nutí"
pátrati po nitkách tpík

"Volno!" ozvalo te konečné teCÍSAŘOVNA ALŽBĚTA "Zatčením hraUte tude pátrá rtů hraběte

Policejní míniSlr vstoupiloí velice ttíženo
V občanských latech nebylo lze"Ostrov te vyzni tám Já tamatocii i Vltfeii forob

ani ho poznatito vyt!hnu jenom roně to samé

tvéřle' "Hledám pana knížete Dupu

Carevna ukázala na křeslo
"Poaaďte te" pravila
"Děkují" odvětíl Ottrov "Ne-ttojí- m

přeďcarevnou ale před

nejlIechetnějSÍ paní t celého Bu-

ška před paní nejČistlí duSv Ne-sluíe- lo

by ae abych aedé t ní

mluvil"
"Tak? Vyjadřujete te o mně

tak hezky a přece jste nepřítelem
mého chotě! A zabijete-l- í jeho tu
usmrtíte tím i mne Dnet jsme
nallí v loži roziudek smrtí To

příilowd vásl''

"Nezapírám"
"Nenávidíte cara z plného srd

ve řekl ministr"Jak ráčíte poroučeli' pravíCar rnlčehMarie WÍJtová kdyby te nebyl
"To jsem já" odvětil Ostrov afctál f založenýma rukama uobávali íi tlí umí mrStiJa ty policejní ministr "Přivedu tedv

'I 11 II iktAna ítit llA nnrl
stolku a díval te áo plamen o tvědémantovým náramkem k zemíf

ty rozbil' "Budu vát očekávali ve tvé
bystrým zrakem pozov! návltěv
nika
"Přicházím v neobyčejném po

tel oa t vco u

pracovně Nebudu dnet tpáli ceAlt přemohla t Neřekla aoi "jenom to jsi neměl dělatí je
oom to nl" vzdychla ti carevna slání"lova jenoni it hryzla do rtu i 2 lou noc Chci účtovali t hrabě

tem Ostrovem"
"Pcllu ho oa Sibiř a bude

"Zabíjou-J- Í ti nepřátelé političtítyčela
"V jakém?"
"Jsem policejní ministr"
"Tímne"Trapný teoto výjev tyl vílk oplakávala bych té jako mucední

ce?"ním konto — více o něm nikdonáhle ukončen ka fíle ale usmrtí lí tě proto že

trbál květy 1 Jader jiných — to "Její veličenttvo carevaa přejeHa dvř latoy tylo z lebka z nepromluví nikdo te ho báti ne

bude"
"Nenávidím ho veličenstvo"
"Jakožto cara?"
"Na to nepřejte si odpovědi ve

ti a vtmi mluviti knize"mne neplBuje hořkostí a bolestiklepáno v nejblížlím okamžiku
nad památkou tvou tude se vznávstouplí provázen dvěma vysoký "Otrov musí být buď svoboden

anebo zahyne Pro nČho Sibiř ličenstvo"
"Se mnou?'' divil ae Ottrov
"Aao"
"Opravdu nechápu jak příchá

letí temný stíní Poslechni
mne vždyť te nulují látkou tak "Slylcl jste jíž o mé moci?"

I kdybych nebyl tlylel jest
není"
Policejní ministr te uklonil

mí důstojníky carův iyo
Svěží jíoocb příjemného zevnlj

ika pozdravil 0 úsměvem umělky
dí a vesele řekl

zim k takovému vysokému vyznávěrnou a tak nesmírně oddaoou
menání"odelcl aby zatkl hraběte OstrovaNestýkej te vícet knéžoou Dolgo skvělým důkazem moci Že zde

teď stojím""Jí také ne"rukou Bozluč te t ní nápadné"Jeho veličenstvo car vzkazuji KAPITOLA 7

Tajemství nocí "Kdy poroučíte abych tložil "Mohla bych vát dátí zatknout
Provdej Jí Mi aule naplní sevám po mol pozdrav a rád vis

hrabě Ostrove"tvou poklonu?''mírem a ncjvčtíí tvůj nepřítel Z bytu hraběte Ostrova odcháuvidí oa zítřejíím večírku"
Líce umělkyni í vlecb píítorn

"Ihned prosím K£te jiti te "Zasloužil bych ti toho protožehrabě Ostrov odřekne te také zel po půlnocí Muravév gardista
mnou její veličenstvo vat laskavě jsem přisel do carského palácepíklů proti tobě" carůvných rázem l vyjatníla a vlícuní

si myslili Že jeho velíčeostvo car očckívá' úplně bezbranný '"Buď klidoal Na v se to mohu "Podařilo te mně vpalovati
"Ale já ti přeji abyste se stalOstrov změřil pichlavým pobletyl večer mrzutý tí odpověděli jen jediným slovem

véroá a dobrá ženo" odpověděl

rozsudek emrti do dvorní lože 1

divadle'' pravil Muravév oa od věrným poddaným carovým ''dem policejního ministraZatím v xlmoím paláci itát car
"Upozorfiuji vás pane" pravilcar líbaje carevně ruku "Milují chodui carevnou vedle 'lehej před caro

hlasem zvučnéjfiím "že te nedám
"Není možná!"
"Proč?"
"Protože se již prohřelíl mno

tě z celé tvé duře Dobrotivostvým psacím Kolkem a tejittje- - "Mohu tí pomytlití jaké tam
tak lehce vlákati do pastí"tvá mne dojímá tvé utrpení mnenýra dechem chvěje ff po celém bylo překvapení! ' pravil Ostrov
"Vždyť ani nechci Nemám k hem více proli národu než abychbolí a mrzí Budu sílen a kněžnu "Car byl asi podělen"těle létli list jejž car nalezl

oa opěradle v loží List oocn tyl
mu mohl odpustiti"tomu příčiny Ji plním jen roz

Dolgcrukou provdám" "Proto odeíel po druhém jed
"A což oejvyjdete li více 1 tokaz jejího velíčenatva carevoy"nání Byl postralen''"Kněžna tě miluje?"

"Myslím Že ano"
tmrteloý roziudek carův

Byl napsán červeným íokou hoto paláce?""Kníže Dupuy není zbaběl"Cítíte te dosti tilným k prove
"Stal bych se obětí svého vlacem" pravil ustrov a dorazemdení útoku?''tteni f íotíorem tmíleným neboť "A za koho jí cbcel provdat!?"

stenectví a tvé důvěřivosti""Předstoupím před carevou ale
písmo ¥ temou zářilo jakoty "Za koho? Ah komu byl ji dal

íoému než Ottrovovil Ztratím-l- i celý dvůr zahyne kdyby mně jejívlečka jeho pftmcoe tyla z ohně

Když li přečetli výhrůžný liit

"V co jste důvěřoval?"
"V osobu vafieho veličenstva"
"Domníval jste se Že nechám

veličenstvo chtěla anad uchyttatikněžnu obrátím za to úhlavního

"Mám ruku velíce jistou"
"Kdy?"
"Zítra na dvorním pletu"
"Dobrá"
Murtvěv odetel

Naproti vratům hotelu seděl v

nějaké nepříjemnosti''pohlédl car tvé choti hluboko do tvého nepřítele"
"Ujišťuji vás kníže že ji vede"Oh můj zlatý choti!" leptala největlího nepřítele domu nsleho

běželi dostal i! se do mé moci?''en nejleplí cit"ctrevoa
"Dělám to k vůlí tobě Vil

očí a tázal tes

"Jsi tak dobrou pozorovateikou
dvoroícb piklů a znál vSecky mé

nepřátely koho chováf v podezře-o- í

% tétobinebootti?"
"Mnobé a nikoho Před kráť

kočáře policejní ministr a pozoro-
val dům

"Ano"
"A proč?"
"Protože považuji vale veličen

"Co rooě chce?"
"To opět íž nevím"
Ostrov váhal
Ale couvoe-l- í nevyhovi li vy

přece dobřeže bych mohl Ostrova

snadno te zbavítí Jest v Petro Muravěv oděný v občanské
stvo za světici za mučednicí zairtdě to jett jítto" laty a a límcem vysoko ohrnutým ženu utlapanou stejně jako celýzvání policejního ministra vzbudí"Cm tvůj bud rozhodně nej- -

vyíel ze vrat
národ"proti tobě podezřeníeplí Nechať jen Ostrov Iťasten

kou dobou na&Ia jsem podobný
liit zaloieoý v tvé modlitební

knize Vínník jest nám asi příiif
'Jim ten tedy též?" zabručel

Rozhodl te tedy že bude smě- -kněžnou a v trdcí jeho přestane si policejní ministr "První gar "Aj!"
"Ano veličenstvo"
"Dobré mínění vale mne pře

ýmpak vlečka nenávisť" dista Muravěv kamarádí te t hra
Odvážností tvou tpiete ty kdoCar objal tvou choť a odešel do étem Ostrovem? To tylo dobře

kvtpuje Na základě tohoto dobtntd po něm patoutvých komnat věděli Zítra v noci odvedu ho z
"Tento ministr policejní nazýváCarevna vsak neodebrala te na dvorního pietu a pollu ho přímo

oa Sibiř''odpočinek
Dala ti zavolali policejního mi Policejní ministr tyl úplně jíst

rého mínění vát prosím abyste
ustal ve svém tajném a vražedném
snažení Neubližujte carovi a ji
vie nedim nikdy pronisledovati
Car jest tak dobrý tak mírný tak
milostivý! Ao! on neschvaluje ab-

solutismus ncobmezenou moc ale

nistra a radila te t ním tím že Muravév vylel od hraběte

mne knížetem JJupuyem ačkoli
rnoe i osobně zni či byla by to
komedie? Ale vyhnutí nezbý
vil Půjdu a vyslechnu cařici
Co mni ati chce ta politická a

moudrá paní?'

"Car tpatříi dnet Ottrovt" Ostrova že mu ani nepřiilo na

pravila carevna policejnímu mini'

ttrovi
mysl mytlítí ti něco jinéfio Vy
tkočíl z kočáru a zamířil přímo k

důstojníkovi
id není jeltě zralý k dosažení"Jest tady Jeho veličenstvo Ostrov tihl po klobouku

"Ji půjdu několik kroků na ústavní svobodydobře viděl" "Dobrý večer Muravěvel" o- -

"Car že je dobrý?" — zvolalpřed" pravil policejní ministr
Ostrov rozhořčeně "A ieho dob'Nechal jsem tvůj kočár u vedlej-íb- o

domu"

"A vy jste ho nezatknul?'1

"Ne"
"Profi?"
"Protože chcí védéti co asi A aniž by vyčkal odpovědi

kvapně odelelchystá Chcí poznati jeho přátele
Spěchal před dům a dal dopro

vodit! gardového důttojníka Mu- -
toadruhy '

"Kdt bydlí?"
"V hotelu "liurope" pod jmé

nem kníže Dupuy Listiny má v

pořádku Byli asi v Paříži pravé-
mu knížeti ukradeny'
"Jest vale zpráva spolehlivá?'
"Přesvědčil jsem te na tvé oči

pravdě"
"Chci t hrabětem mluvití"

blízko ala tudu a míti na pozoru
a budu ftopovati každého a nímž

ta itýkáme Jeit to tmutoé ale

pravdivé osudu tvénu neujdel
Nepřátelé nalí pracují a podivu
hodnou lilou a ji jíl vpravila
do tobo že tebe ztratím"

"Vpravil jsem te též do tvého
osudu" řekl car pohlížeje temni

před tebe "Trůn rutkých cara

jett potřísněn krví to dobře vím

Dědictví otců mých ukládá mně

povinnost a ji tyto povinnosti

plním třeba to zaplatím Životem

Nehledám vínníky proto abych

bájil tvůj život ale abych ukázal

tvým nepřátelům žs te jich ani

tehdy nebojím když jiou mně tak
blízcí jako teď"
"Budeme pátrati a vyletííme

kdo nit pronásledují i v loži diva

dělní"
"Mám v podezření jednoho člo-

věka"
"Koho?"
"Podezřívám z tohoto linu hra-

běte Ostrova''

"Vždyť nepřichází ke dvoru"
"Ale dnea jsem ho viděl"
"Kde?"
"Před zimním paličem"
"Bylo by velikou tmělostí kdy-

by te zdržoval v Petrohradě"
"Viděl jiem ho dobře!"
"A co tomu říká policejní mi

istri"
"Jedl jsem 1 ním nemluvil"

"Dej ho ihned povolali neboť

Oitrov je ti úhlavním nepřítelem''
"Vím o tom"
"Musil te před nlrn nejvíce

chránili neboť Ostrov jest veden

politickým blouzněním'
"Co jiného by ho jelil nulka-lof- "

tástl te car jakoby oelulil
oč se jedná

"Ty oevflř" pravila carevna a

tmutal pohledíte na cara

"líh jit isse la tenlituentál
iioill" lekl iř prudce
"Oiliov miluje lllcnl knllou

Dolgorukou I knělua od nlblefé
dobv jest velmi hlfika lvímu
sfdil"

slovíl ho policejní ministr "Kde

pak chodil tak pozdě?"
Muravěv ttáhl hlavu do límce

skrčil te jeltě více a rychlými

kroky tpéchal dál jakoby ani ne-tlyl- el

pozdrav policejního míní

ttra
"Stůj!" zvolal za ním ministr

Muravěv te zachvěl a zastavil

se

"Kdo jtí?" tázal ae ministr za

raženého důstojníka
"Jsem Muravěv'' zaleptal
"Odkud pfíelházíS?"
"Ale Milostné dobrodruž

stvi"
"Tělí mne Počkej až se vrá

tím z tohoto domu pak mně po-

vil tvé dobrodružství"
Ministr zahvízdal
Z kočáru naproti hotelu vysko-

čili dva ozbrojeni vojáci
"Střežte tohoto pána než vy

jdu a hotelu" poručil ministr

"Co mně chcel?" tázal se Mu-

ravěv zaraženě "Nepřiváděj mne

do bezdůvodného podezřeni sict

lězabiju"
"Povil mně jen kde jsi byl Na

nic více nejsem zvědav odpově-

děl policejní ministr a zaláhl rvo-

uce v hotelu
Vrata te sáhy otevřeli

(iardislit carova střelili dva vo

jáci a tire tak le mu ani nedovo-

lili te hnout!
Otlrov te chystal ku tpaol
Zaťukáni ho vyrulilo
"Milion hromftť' aabručet sl do

tubo "kdo mne tak poidl výru-Ittje- ř

Kromě t Muravlvem jsem

te 1 nikým ani nesetkali"

rotivost asi je příčinou bledých
lící vafieho veličenstva' Oči vale

jsou pro jeho mírnoat uplakány?
Mrtmorovi tvář valeho velíčen-

atva jest živý boll Snad i ta ttala
te takovou z milosti carovy?"
"Hrabě Ostrove cara nesmíte

usmrtit! Já tama jsem vinna
Ano já Nemiluji cara jak te
sluli Ale chci ho milovali buď-te- Ž

toho svědkem Učiňte mně
sJib Že se oženíte 1 kněžnou Dol-goruk-

a já vám tuto dívku dám

za choť"
"Ne veličenstvo" pravit hrabě

a zavrtěl hlavou "Teď již ji
nechci "

"Nemluvte tak Ostrove! Já
chci tvého cholfi milovali lépe

mocněji a vřeleji než až posud!
Ale potřebuji věrných přátel Po-

třebuji poctivého pravého a lle
chetného přítele Vy nečiníte

pikle proti Životu mého chotě a

důvodů politických vy nechcete
zničit! cara ale svého askal Po-

mozte mně abych získala a! opět
lásky tvého manžela a jf vám

udělím milost"
Ostrov uchopit se ca hhvu
"Já? JI mám k tomu pomáhi'

li?" svolat napolo lllcuě "Úlohy
jsou rozděleny do nejmeolkh
podrobnosti Zítra o dvorním

plesu bude car mrtev Mrtevl"

"Před divili naaývét jíle mn
svllicl a mučedlníci Sliy carevoy
mučtdlnice vlmi nepohnou? ají

vis? Pohleďte mni do
píli 11 uChcwle abych taivonila a

ravěva do tvé úřadovny v mini-

sterstvu
Nežli Ostrov vylel na ulici byl

Muravěv již odveden

Policejní ministr uvedl tajnou
brankou Ottrova do zimního pa-

láce před carevou '

Carevnina postava mramorové'
ho líce teděia v pracovně u psací-
ho stolku

Mocná paní pohlížela bezvý-

znamným pohledem nevstupující
ho ministra i na Ostrova

"Podle nejvySKho nařízení va-le- ho

veličenstva přivedl jsem pana
knížete Dupuye" řekl ministr

ukazuje na Ostrova
A a ultěpalným posmélkem po-

kračovali

"Arci je pravda že tento pan
kníže Dupuy jest vlastně hrabětem

Ostrovem — ale to na věci nic ne-

mění

Ostrov te začervenal

Sáhl tl do kspsy jakoby hledal

bambitku neb dýku
"Dobře dobře" posmíval te

mu ministr "Petrohradského ml

niitra takoví mail darebáci ne-

spletou"
"Ministře'' svolala carevna ká-

ravým hlasem "V mé přítomno-
sti si vyprosím tikové spůsoby"

Ministr te uklonil a vsdilil te a

pokoje

Policejní ministr div ze ne

klesl při těchto slovech

"Vale veličenstvo? S Ottro-vem?- "

žasl ministr
"Ano Musím t ním mluviti a

také t ním promluvíml Zítra bude

dvorní hostina pdjdete k němu a

pozvete ho mým jménem na ve

čer"
"Ostrov prchne před toulo po-

ctou"
"Jste proto policejním mini

tlrern abyste mne# nedal uprch-
nout! Vymyslete al nějaký ipů-10- b

a přiveďte ho ifira večer k

hostině Tolik motele hraběti

říci ie hrozí mu nebezpečí pakli

nepřijde"
'Odpulllnf veličenstvo'1 ko-

ktat policejní minisir "mohl bych
t hrabětem Ostrovem promluvili

jen lenkrálo kdybych ho hned

islknul"
"Dobřil Zatkntie ho a přiveď-t- e

mol ho tem jako vlinl Pak

nemusíme ani čekali na shhjll
hostinu Přiveďte mni ho jlil


