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tu kolem třetí hodiny ranní za- -

a

vtáhly désoé výkřiky na konci

prosmyku
Kérabaa i Ahmet uchopili ihned

(tvé zbraně jež ležely na kalisku
a tentokráte Dfdovřfuje spolf
hlivoHtí svých pistol' uchopil

'
strýc ručnici

V témž okamžiku objevil ae

Nuib celý udýchauý na pokraji
prosmyku
"Ach panel"
'Co ae stalo Niiibař"
"Pane tam tam I'1

se nyní sám n nHvfisfeí opatrností "1k " Přccc Ahmete

blížil ao ku zvčdovi jenž nfmohl c precel" vybízel Kéraban ne

cj zpozorovali moha jiz svou netrpělivost pře
Na nefiícití neočtkávaaá náho moci

di upozornila ho na hrozícímu A Ahnaet otevlcv dopis Četl

následující:nctoípcií

Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní nápoj
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