Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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— Ależ a pana nie kocham ani pan mnie — rzekła Verity cichym głosem, z wyrazem
zarzutu w smętnych oczach — a takie małżeństwo byłaby to nie święta rzecz: straszna
zbrodnia, które cały pański ma ątek nie zdołałby okupić.
Wstała.
— Proszę chwilę poczekać, barǳo o to proszę.
Usiadła z powrotem. W głosie Bella brzmiała prośba, niemal zamieranie.
Sieǳiała w milczeniu, podczas gdy on mówił. W połowie ego opowiadania wstała
i zamknęła drzwi. Mówił uż to pełen naǳiei, uż to z gorzkim wyrazem, aż światło na
niebie zbladło i Verity mogła wiǳieć tylko ciemne kontury człowieka, który choǳił tam
i z powrotem po poko u, mówiąc z rękami nerwowo gestykulu ącymi.
Było uż całkiem ciemno, gdy ą żegnał. Wyszedł z nią bez kapelusza na głowie i wsaǳił
ą do dorożki.
— Do utra? — powieǳiał.
— Do utra — powtórzyła. Podała mu rękę, którą podniósł do ust.
*
Gold przyszedł do klubu Terriersów, aby spożyć kolac ę.
Zastał list pisany na maszynie i poznał charakterystyczne pismo Comstocka Bella.
Otworzył list i zaczął uważnie czytać. Przeszedł do wielkie sali i przeczytał go eszcze raz. Schował list z całą starannością do wewnętrzne kieszeni marynarki, z wyrazem
zupełnego osłupienia na twarzy.
Wszedł do sali stołowe i z adł pospiesznie, co mu się zresztą często w tych dniach zdarzało. Bywał bowiem barǳo za ęty, do tego stopnia, że nawet nie miał czasu na rozmowę
z Helderem, który przytrzymał go za butonierkę w korytarzu po kolac i.
— Słucha pan, panie Gold, chciałem właśnie z panem pomówić.
— A a właśnie z panem nie chciałem mówić. O cóż choǳi?
— Sąǳę, że pana zainteresu e to, co panu chciałem donieść.
Gold westchnął ciężko.
— Pan esteś ǳisia setnym z rzędu człowiekiem, I guess¹, który chce mi coś donieść,
co by mnie zainteresowało. Prędko, panie Helder, nie mam bowiem wiele czasu.
Helder skłonił ku niemu głowę i zniża ąc głos, rzekł:
— Willettsa ma ą ǳisia aresztować.
Detektyw rzucił na niego bystre spo rzenie.
— Kto to panu powieǳiał… i co pan wiesz o Willettsie?
— Mnie sza o to, kto mi to powieǳiał, to w każdym razie zgodne z prawdą. Co do
mnie, to wiem, że Willetts est hersztem te bandy puszcza ące w obieg fałszowane bilety:
hersztem bandy, która uprowaǳiła pańskiego przy aciela Maple’a.
— Panu to wiadomo, a skąd?
W oczach Golda błyszczała ciekawość.
— To wszak całkiem asne — ciągnął Helder dale — Willetts est skazany na fałszowanie pienięǳy. Ma biuro w mieście, które służy mu na widocznie ako płaszczyk, pod
którego osłoną uprawia swó proceder. Oświadczam panu, że to est zwycza ny oszust.
— Czy pan go zna? — zapytał Gold z zaciekawieniem.
— Wiǳiałem go — odpowieǳiał — i przypominam go sobie z czasów, gdy był
studentem w Paryżu i moim rówieśnikiem.
— Czy Comstock Bell był pańskim rówieśnikiem? — spytał Gold.
— Tak, a Bell i Willetts choǳili do te same szkoły. Willetts był spoko nym, słabowitym chłopcem w porze robocze , ale za to w nocy był wcale żywy, a nawet gwałtowny.
Zniknął z Paryża po wiadomym skandalu i odtąd nie słyszałem nic o nim. Dopiero niedawno dowieǳiałem się, że ży e w Londynie.
— I pan sąǳi, że to on puszcza w obieg te banknoty?

¹I guess (ang.) — tu: ak sąǳę. [przypis edytorski]
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Małżeństwo

— Jestem o tym przekonany — podchwycił Helder — estem tego tak pewny, ak
i tego, że Bell stał zawsze za nim.
— To est absurd — powieǳiał Gold z naciskiem. — Bell est człowiekiem niezmiernie bogatym. Być może, że dla akiegoś szalonego kaprysu w młodości bawił się
tym, lecz obecnie nie ma na mnie szego powodu do grania roli zbrodniarza. Skąd panu
wiadomo, że Willettsa ma ą aresztować?
Helder potrząsnął głową, przy czym się uśmiechał.
— To pan musi sam wynaleźć — rzekł. — Wiadomo mi.
*
Późną porą te same nocy przez Finsbury Square² szedł wolnym, kule ącym krokiem
akiś człowiek z lekka przygarbiony.
Mało luǳi było na skwerze i edynym, który obserwował tego ǳiwnego przechodnia,
był polic ant będący na służbie. Czynił to ednak racze z nudów aniżeli z chęci sumiennego dopełniania swego obowiązku — zwracania baczne uwagi na wszelkiego roǳa u
niezwykłe okoliczności i osoby.
Człowiek ten zwracał uwagę swą ułomnością. Nosił czarny płaszcz, kapelusz o szerokich brzegach i długie czarne włosy, zaczesane z tyłu tak, że zwisały mu na karku, przez
co przypominał muzyka.
Doszedł do Broad Street³ — o te porze nocne na całe ulicy nie było nikogo poza
parą spóźnionych pieszych, którzy zmierzali ku stac i kole owe — i skierował się ku
brzegowi.
Gdyby ktoś zadał sobie trud śleǳenia go, musiałby niemal się zǳiwić, czemu obrał
tak okrężną drogę, o ile edynym powodem nie była prosta chęć zabicia czasu. Gdy zegar kościelny wybił edenastą, zna dował się na obszernym placu za Giełdą Królewską⁴.
W trakcie drogi przyłączył się doń akiś człowiek, który czekał uż na niego od akiegoś
czasu, powoli przechaǳa ąc się po chodniku Threadneedle Street⁵.
— Ach, Clark — przywitał go — nie masz listu?
Mówił po ancusku.
— Nie, panie Willetts — odparł. — Czy ma pan dla mnie akieś za ęcie?
Jego ancuszczyzna była szkolna; poprawna w budowie zdania, lecz wymowa wyraźnie
angielska.
Człowiek nazwany Willettsem potrząsnął głową.
— Te nocy… nie mam nic — rzekł.
— Był ktoś u pana — mówił Clark — i rozpytywał się o pańskie stosunki i za ęcia.
— Och! — niedbale odpowieǳiał — to się nie ednokrotnie może przydarzyć. Powiesz
im, że estem za granicą. Nic poza tym?
— Nie, m’sieur⁶.
— W takim razie dobranoc.
Człowiek w czarnym płaszczu oddalił się i pokulał dale w kierunku Cheapside⁷.
Dwa luǳie szli za nim. Nie mieli trudności w obserwowaniu go, albowiem ulice były
zupełnie puste, a on szedł nader wolno.
Nie uszedł daleko ulicą Cheapside, gdy prze echała taksówka, które natychmiast dał
znak ręką.
Jeden z obserwatorów wysunął się szybko naprzód i zrównał się z nim niemal w te
same chwili, gdy podawał szoferowi kierunek azdy.
Obrócił się ku swemu towarzyszowi z tyłu i rzekł szybko zniżonym głosem:
— Jeǳie do ambasady amerykańskie .
Przywołali drugą taksówkę.
²Finsbury Square — plac w centralnym Londynie. [przypis edytorski]
³Broad Street — ulica oraz okręg wyborczy w londyńskim City. [przypis edytorski]
⁴Giełda Królewska — dawnie giełda towarowo-ﬁnansowa w centrum Londynu, aktualnie budynek mieszczący centrum handlowe. [przypis edytorski]
⁵Threadneedle Street — edna z ulic londyńskiego City, prowaǳąca do historycznego i ﬁnansowego centrum
miasta. [przypis edytorski]
⁶m’sieur (. monsieur) — pan. [przypis edytorski]
⁷Cheapside — edna z głównych ulic centralnego Londynu, dawnie ośrodek handlowy. [przypis edytorski]
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— Jedź pan za tym wozem przed nami — polecił ten z nich, który wydawał się nieco
tęższy — nie trać go pan z oczu.
Szofer dotknął ręką czapki i echał za pierwszym w odległości akichś sześciu ardów⁸.
Sieǳący w drugim wozie zauważyli, że pierwszy obrał kierunek, który mógł ich zawieźć ku Park Lane⁹. Byli przygotowani na zmianę kierunku po stronie adącego przodem, lecz ten nie dawał żadnego znaku. Na Piccadilly¹⁰ człowiek w drugim wozie wysunął
głowę.
— Stanie pan z te strony, z pięćǳiesiąt ardów od amerykańskie ambasady, inacze
nam ucieknie — szepnął szoferowi.
Gdy zbliżono się do ambasady, pierwszy wóz obrócił się na mie scu i zwolnił bieg, ak
gdyby w celu zatrzymania się.
Był to zręczny wybieg. Drugi wóz stanął zgodnie z poleceniem i eden z sieǳących
wyskoczył z niego, by się rychło spostrzec, że światła ściganego wozu momentalnie znikały ze wzrasta ącą szybkością. Jechano przez różne arystokratyczne uliczki, których w te
ǳielnicy est całe mnóstwo, i ściga ący z zapartym oddechem usiłowali nie tracić ściganego z oczu.
Stracili go wreszcie w wirze ruchu kołowego na Oxford Street i z ust silnie zbudowanego gentlemana w drugim wozie dobyło się siarczyste przekleństwo.
Wysiadł z wozu, płacąc szoferowi, i oba , unika ąc lepie oświetlonych ulic, skierowali
się pieszo w swo ą stronę.
— Dał nam szkołę ak się patrzy — rzekł ten z nich, który wydawał polecenia kierowcy taksówki.
Drugi mruknął coś niezrozumiałego. Był to małomówny, niegolony drab z blizną na
podbródku.
— Wróćcie lepie z powrotem — rzekł pierwszy i sięgnąwszy ręką do kieszeni, dał
mu trochę pienięǳy. — Ja idę do starego.
Korneliusz Helder szedł bezczynnie po Upper Brook Street, gdy w pół goǳiny po
opisanym wyże zdarzeniu ów silnie zbudowany mężczyzna przypadł do niego.
— Zgubiłem go — zagaił.
— Jesteś pan cymbałem — odparł Helder z ǳikim wyrazem w głosie — prawdopodobnie pokazałeś pan też swo ą wstrętną gębę wszystkim agentom policy nym w Londynie.
— Da pan spokó — przerwał tamten. — Zrobiłem dla pana dość w ostatnim czasie… za dużo nawet, mogę powieǳieć. W tym tygodniu dość strachu się nabawiłem,
wiǳąc rysopis w ǳiennikach.
— Nie ma się o co strachać — rzekł Helder. — Nie zdarzyło się to panu po raz
pierwszy i mogli uż pana rozpoznać.
— Ale a nie chcę w ogóle być rozpoznany — odpowieǳiał tamten. — Na wspomnienie o tym drżę cały.
— Wstydź się pan — zauważył Helder. — Pańskim zadaniem est tylko skłonić tego
starucha do tego, żeby nam raczył sprzedać swó materiał za akąś cenę.
— Jestem nerwowy — przyznał drugi. — Słucha pan! — schwycił Heldera za ramię
— pan esteś tu główną osobą, prawda? A gdyby nas tak przyłapali, mógłby nas pan
wydostać?
— I guess nie — chłodno odparł Helder.
— W takim razie, na Boga, wsypię pana! — ǳiko zawył drugi.
— I guess nie — powtórzył Helder — a o niczym nie wiem. Pan esteś zwariowany, że
się obawiasz, ale pan esteś nim stokroć barǳie , skoro próbu esz mi grozić. Robię sobie
z pana tyle — prztyknął palcami przy tych słowach. — Nie ma na mnie szych poszlak,
które by mogły przemawiać przeciw mnie w sprawie zniknięcia tego starucha Maple’a.
Nie bęǳie pan mógł pisnąć ani słowa.

⁸jard — ard angielski równa się , m. [przypis tłumacza]
⁹Park Lane — główna ulica Westminsteru, londyńskie ǳielnicy o statusie miasta, na które terenie zna du e
się m.in. Pałac Westminsterski — sieǳiba parlamentu bryty skiego. [przypis edytorski]
¹⁰Piccadilly — ulica w Westminsterze, biegnąca mięǳy Hyde Parkiem a Piccadilly Circus, skrzyżowaniem,
stanowiącym część centrum teatralno-kulturalnego miasta. [przypis edytorski]
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W świetle latarni uliczne u rzał twarz tamtego. Kąpała się w pocie, przy czym usta
drgały kurczowo.
— Ja nie miałem z tym nic do czynienia — nagle odezwał się. — Karol był posłuszny
pańskiemu rozkazowi, on to zrobił. Zrobił to tak samo ak a co do tego starego Golda.
Pana przy tym również nie było, I guess nie!
Na szczęście szli całkiem bezludną ulicą. Głos mówiącego był uniesiony gniewem.
— Mam tego uż dość — zakończył — dość mam te gry. Świadkiem mi Bóg na
niebie, że robię z tym koniec.
— To się nie sprawǳi — spoko nie wtrącił Helder.
— Tak, koniec — rzekł tamten podniecony — nie mam uż z panem nic wspólnego.
Helder zaczął się śmiać, nie było potrzeby zmiany taktyki.
— Sta ecie się religĳny, wy! — rzekł. — Nie lubię słuchać tego roǳa u mowy z ust
chicagowskiego człowieka ak pan, który szczyci się zawsze przydomkiem człowieka „silnych ramion”. Nie macie się czego obawiać, Billy — poklepał go po ramieniu — natomiast mamy widoki wielkiego powoǳenia. Od ǳiś za dwa lata bęǳiecie sobie mogli
fundować na elegantsze lokale w Nowym Jorku i luksusowy automobil na prze ażdżki
nieǳielne do Coney Island¹¹.
Tamten nie dawał się tak łatwo udobruchać. Znalazł się w ǳiwnie obcym kra u o ǳiwacznych ustawach i borykał się z niesamowitymi ego siłami.
Helder musiał go dopiero uprowaǳić do zacisznego kąta akiegoś baru, gǳie tamten
wreszcie oǳyskał równowagę umysłu. Stał się nawet wesoły i rozmowny.

 .    
Są dni w życiu przeciętnego mężczyzny i przeciętne kobiety tak ednosta ne i tak niedaące się odróżnić od innych, że człowiek nie może ich sobie przypomnieć lub wymienić
choćby chwilowego zdarzenia z owych dni. Podobnie znów są dni, gdy każda chwila da się
dokładnie oznaczyć ako chwila czy to tragedii, czy też wybitnych epizodów życiowych,
wyróżnia ących się spośród całe reszty innych. Taki ǳień dla wszystkich osób ǳiałaących w naszym opowiadaniu stanowił czternasty ma a. Przebieg ego możemy podać
w niemal chronologiczne kole ności.
O goǳinie siódme rano Korneliusz Helder wyszedł ze swego mieszkania przy Curzon
Street.
Był piękny wiosenny ǳień, bez chmurki na niebie. Helder wyglądał na człowieka,
który spęǳił noc bezsenną; twarz ego miała ów bezbarwny wyraz, ak u kogoś, kto
spęǳa noce w niewietrzonych palarniach. A ednak Heldera nie można posąǳić o tego
roǳa u eskapadę. Był starannie ogolony i ubrany.
Szedł wolnym krokiem w stronę Śródmieścia. Ulicę ożywiali o te wczesne goǳinie
edynie przekupnie, mleczarze i zamiatacze ulic. Nieliczne sklepy, i to same mnie sze,
miały podniesione okiennice. Na Regent Street¹² wiǳiał tylko spieszące kobiety i ǳiewczęta sklepowe z paczkami pod pachą, idące pieszo do swych za ęć.
Zastanawiał się z nie aką goryczą, ak Comstock Bell spęǳił ostatnią noc. A ǳiewczyna — gǳie mogła się zna dować? Kupiła bilet trzecie klasy, zapewne akiegoś robotniczego pociągu, by wziąć ślub z ednym z na większych bogaczy Londynu.
Przebłyski trywialnych reﬂeks i przeszły mu przez myśl. Kupił ranną gazetę, edną
z tych, które zazwycza poda ą na świeższe wiadomości. Przerzucił wzrokiem wszystkie
szpalty ǳiennika, aby stwierǳić, czy est coś o aresztowaniu Willettsa. Nie było o tym
żadne wzmianki.
Więc Comstock Bell zamierzał wyczekać chwili ślubu i wy azdu z kra u, zanim miał
wykonać swó zdraǳiecki plan. Co za właǳę miała nad nim ta ǳiewczyna? Na czym
polega ta emnica tego nagłego ślubu? Nie wiǳiał e od czasu, gdy ostatnio była u niego
w biurze, a Comstock Bell nie należał do luǳi, którzy tracą głowę na widok przysto ne
niewiasty.
¹¹Coney Island — ǳielnica rozrywkowa i mieszkalna na półwyspie będącym częścią nowo orskiego Brooklynu. [przypis edytorski]
¹²Regent Street — główna ulica handlowa w ǳielnicy West End w Londynie. [przypis edytorski]
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Coś poważnie szego musiało tkwić w tym małżeństwie. Co to było takiego? Nie zdawał sobie sam sprawy ze swe ponure miny, z aką szedł szybkim krokiem po słonecznym
trotuarze Regent Street.
O goǳinie ósme znalazł się w Green Park¹³, wciąż eszcze zaprząta ąc swó umysł
niezrozumiałą sprawą ślubu Bella. Musi znaleźć wy aśnienie. Helder miał zazwycza rychłe
informac e; nie było dlań trudności w dowieǳeniu się, że ślub milionera miał się odbyć
w Marylebone Parish Church¹⁴, a wyznaczony był na goǳinę ǳiewiątą. Gold, Comstock
Bell i ǳiewczyna mieli się spotkać w Great Central na śniadaniu. Od eżdżali z Londynu
do Europy pociągiem odchoǳącym o goǳinie edenaste .
Nie odczuwał nic względem Verity Maple. Nie był ani zazdrosny, ani zmartwiony
z tego powodu, że ta, która go nie znosiła, czuła do Bella dość sympatii, by wy ść niemal
na zawołanie za niego za mąż. Miał swo ą teorię, że w ǳiewięciu wypadkach na ǳiesięć
na gorsze przypuszczenia odnośnie ǳiałań luǳkich się sprawǳa ą i tłumaczył sobie e
predylekc ę prostym procesem porównywania ego własnego konta bankowego z kontem
Bella, przy czym nie żywił względem nie nigdy zamiarów matrymonialnych i w ogóle
zresztą nie myślał o małżeństwie.
Sąǳił, że spotka Golda, gdyż Green Park był ranną porą wiosenną ulubionym mie scem przechaǳki detektywa. Gold był w wieku, w którym niełatwo zmienia się przyzwycza enia. Helder spoǳiewał się, że spotka go spaceru ącego nad stawem, i nie zawiódł
się w swym oczekiwaniu. Gdy Big Ben wyǳwonił kwadrans na ǳiewiątą, Helder u rzał
Amerykanina, nadchoǳącego z przeciwne strony.
Golda nigdy nic nie zaǳiwiało; nie zǳiwił się też byna mnie , wiǳąc Heldera. Przystanęli, by wszcząć rozmowę. Gold trzymał garść okruchów, które rzucał bezstronnie
ptactwu wodnemu i wróblom.
— Pan bęǳie zapewne drużbował? — rzekł Helder po akimś czasie, zwraca ąc się ku
niemu z uśmiechem.
— Coś w tym roǳa u — odpowieǳiał Gold, nie odwraca ąc wzroku i uwagi od
wróbli.
— Co to ma oznaczać?
— Co? Ten ślub?
— To coś niespoǳiewanego, nieprawda?
— Wszystkie śluby są niespoǳiewane dla tego i owego — odparł Gold.
— Czy pan uważa, że bęǳie z nich dobrana para?
— Boże broń — rzekł Gold prędko i z namaszczeniem — edyną parą, o które słyszałem, a które towarzyszył zgodny chór wszystkich ich przy aciół i zna omych, będących
zdania, że są stworzeni dla siebie, byli Adam i Ewa, lecz to było, zanim a się uroǳiłem.
Powinowatych dosta ą pary małżeńskie dopiero w pewien czas po zaślubieniu… kogoś do
roǳiny nienależącego.
Helder zaśmiał się. Jego nie było trudno rozśmieszyć.
— Pan to tak powieǳiał, ak prawǳiwy uczony — rzekł — czy pan stwierǳił prawǳiwość tego, com panu mówił o Willettsie?
Gold skinął głową.
— Tak, ma być aresztowany te nocy.
— Gdy Comstock bęǳie całkiem bezpieczny, co? — Helder wyszczerzył zęby w uśmiechu. — Wie pan, nie szczycę się, że estem ego ziomkiem.
Gold spo rzał nań z ukosa.
— Nie słyszałem też, by on to czynił ze swo e strony — rzekł — w pewnych sprawach
est zamknięty w sobie.
Wy ął zegarek.
— Muszę uż iść — powieǳiał — pan niedobrze wygląda.
— Oh, czu ę się doskonale — odpowieǳiał Helder — cierpię tylko nieco na bezsenność.
¹³Green Park (ang. Zielony Park) — eden z królewskich parków (ang. Royal Parks) w Westminsterze,
w przeszłości teren rekreacy ny roǳiny królewskie . [przypis edytorski]
¹⁴Marylebone Parish Church — XIX-wieczny kościół anglikański przy ulicy Marylebone w Londynie. [przypis edytorski]
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— Winien by pan za ąć się czytaniem literatury uszlachetnia ące — zauważył Gold.
— Raǳiłbym panu przeczytać barǳo ciekawe ǳiełko, na które zwróciłem onegda uwagę.
— Jaki est tytuł?
— Kodeks polic i stołeczne — powieǳiał Gold — est to repertorium¹⁵ dla młodych
konstablów i cieszy się niezwykłą poczytnością w sferach kryminalistycznych.
Śmiał się ze swego konceptu. Co do Heldera, nie wieǳiał, czy ma się śmiać, czy być
przestraszonym, względnie oburzyć się.
*
Pierwszymi, którzy znaleźli się w hotelu, byli Comstock Bell i ǳiewczyna. Nadeszli
niemal równocześnie. Przywitał ą z uśmiechem. Wyglądała poważnie i — tak mu się
przyna mnie wydało — niezwykle pięknie. Wyda e się ǳiwne, że aż do te właśnie chwili
spotkania w wielkim palm court¹⁶ hotelowym nigdy przedtem nie myślał o e piękności.
Miał akieś nie asne po ęcie o tym, że było w nie coś takiego, co mile bawi oko, że e
obecność stanowi pewną przy emność i pociąga ku sobie, lecz nie zdawał sobie dotąd
sprawy z tego czegoś, co ku nie pociąga i co stanowi tę przy emność.
Comstock Bell nie żywił w sercu miłości względem żadne kobiety, a ednak miał się
oto ożenić z tą ǳiewczyną. Można to porównać z małżeństwem z rozsądku, o ile w ogóle
istniało podobne kiedyś na świecie. A ednak było mu akoś miło z tym, dawało mu
to poczucie zadowolenia, że kobieta, która miała nosić ego nazwisko i ǳielić z nim stół,
a od które tak wiele zależało, była tak szczodrze obdarzona przez naturę. Nosiła zwycza ny
biały kostium wełniany z lekkim odcieniem koloru lila w staniczku oraz szeroki cienisty
czarno-biały kapelusik.
— Mamy eszcze około pięciu minut do przy ścia tamtych — rzekł, prosząc ą, by
usiadła. — Czy pani nie żału e tego kroku, który pani czyni?
— Nie ma mowy o żałowaniu — odpowieǳiała ze stanowczością — postanowienie,
które powzięłam zeszłe nocy, est stanowcze i nieodwołalne.
— Ja… — zaczął.
— Wiem — odparła — że pan ma mi coś do powieǳenia i że to coś bęǳie dla
mnie straszne. Wiem, że mogę panu pomóc i że pan żeni się ze mną dlatego, że a mogę
panu pomóc, i że a pana nie kocham ani pan mnie nie kocha. Wchoǳimy w tę rzecz
z otwartymi oczyma: oby się Bogu podobało, aby wyszło na dobre.
— Mogę tylko dodać do tego: amen — rzekł uroczyście. — Oto est Gold.
Detektyw przedstawiał ǳiwny widok, nosił bowiem niezwykły u niego cylinder, i to
o tak wczesne goǳinie poranne . Przeszli do sali stołowe . Śniadanie odbyło się na zwycza nie w świecie: nie warto nad nim się rozwoǳić. ǲiewczyna nie miała wielkiego
apetytu, a Comstock Bell adł również z umiarkowaniem. Jedyny Gold, który nie miał
poczucia odpowieǳialności, przy tym nie miał się żenić, adł z całego serca. Miał bowiem
doskonały żołądek i żelazne zdrowie, ak przystoi detektywowi. Wstał zresztą tego dnia
uż o czwarte goǳinie nad ranem, o czym ani edno z obo ga współbiesiadników nie
miało po ęcia.
— Dokąd zamierzasz echać? — spytał.
— Stąd wy eżdżam do Paryża — rzekł Comstock Bell z rozwagą — następnie uda ę
się do Monachium, dale do Wiednia, może i do Budapesztu; dalsze mo e kroki nie są
eszcze pewne.
— Szkoda, że palec eszcze się nie poprawił — rzekł Gold, pokazu ąc na zabandażowaną rękę.
Comstock Bell uśmiechnął się.
— Prawie że nie odczuwam tego — odpowieǳiał — i wprawiłem się uż do tego
stopnia w pisaniu na maszynie, że prawdopodobnie nigdy uż więce nie wrócę do starego
systemu ręcznego pisania listów.
— Czy zabierasz ze sobą maszynę do pisania? — spytał Gold.
¹⁵repertorium — spis, skorowiǳ. [przypis edytorski]
¹⁶Palm court — atrium z palmami, zazwycza w luksusowych hotelach. [przypis edytorski]
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— Owszem, kazałem sobie sporząǳić spec alną maszynę podróżną — wy aśnił —
chociaż nigdy nie przypuszczałem, że będę musiał sam na nie pisać.
— Pani przypuszczalnie bęǳie panu mogła pomagać w pisaniu — rzekł Gold, uśmiecha ąc się do ǳiewczyny.
— Na nieszczęście, albo racze na szczęście dla nie — rzekł Comstock Bell — nie
zna się na tym typie. Nie est to typ uniwersalny.
Zrobiła się przerwa w rozmowie. Bell dał znak kelnerowi.
— Proszę mi przynieść blankiet telegraﬁczny — polecił.
W parę minut kelner wrócił z blankietem telegraﬁcznym i podkładką do pisania.
— Czy mam napisać? — oﬁarował się Gold.
— Nie, dam sobie sam radę — rzekł Bell z lekkim zarumienieniem.
Zabrał się pracowicie do wypisywania. Adres brzmiał: „Lauder, Landview Cottage,
Gravesend¹⁷”, a za całą treść służyło edyne słowo — „wdrożyć”.
Gold był z lekka ciekawy, akiego roǳa u telegram może wysyłać człowiek w dniu
swo ego ślubu, lecz nie wiǳiał go, gdyż zaraz po napisaniu Bell złożył papier we dwo e
i wręczył go wraz z pieniąǳmi kelnerowi.
— Proszę to wysłać bezzwłocznie — polecił kelnerowi — i przynieść mi rachunek.
W parę minut późnie byli na ulicy. Bell nie wziął taksówki. Nie było daleko do
kościoła i wolał tych parę kroków odbyć pieszo.
Nie licząc zakrystiana i eszcze ednego sługi kościelnego, było pusto i odgłos kroków
rozlegał się po całym kościele, gdy szli krużgankiem chórowym. Sto ąc przed ołtarzem
w oczekiwaniu księǳa, słyszeli gwar miasta buǳącego się do coǳienne pracy. O ile
Comstock Bell myślał kiedykolwiek o dniu swo ego ślubu, na pewno nie wyobrażał sobie nigdy czegoś podobnego. Co do ǳiewczyny, w obliczu na ważnie szego wydarzenia
w życiu stała znieruchomiała wprost nierealnością sytuac i.
Rozległ się eszcze eden odgłos kroków: nadszedł ksiąǳ. Trzymał w ręku książeczkę
i wypowiadał uroczyste słowa, które miały sko arzyć ich, głosem całkiem mechanicznym,
bez na mnie szego za ąknienia. Zadawał pytania i otrzymywał odpowieǳi. Złota obrączka wślizgnęła się na palec Verity, po czym przeszli razem do zakrystii dla umieszczenia
podpisów. Ksiąǳ mówił coś o piękne pogoǳie i że est naǳie a, że w tym roku bęǳiemy wreszcie mieli prawǳiwe angielskie lato. Comstock Bell odpowieǳiał zgodnie
z konwenansem. Gold złożył opłatę i dał napiwek zakrystianowi, który służył za świadka
ceremonii ślubne . W ten sposób para wyszła na ulicę ako pełni uroku państwo Comstockowie Bellowie.
Wiǳąc ich, nikt nie mógłby przypuścić, że tu zacznie się edna z na ciekawszych
ta emnic Londynu.
Bell spo rzał na zegarek.
— Mamy goǳinę czasu — rzekł. — Pani rzeczy są wszystkie na stac i, prawda?
Skinęła głową. Uśmiechnął się do nie przymila ąco.
— Będę panią nazywał Verity, dobrze?
— Bęǳie mi barǳo miło — odpowieǳiała.
Wentworth Gold słuchał z wielkim zainteresowaniem. Było to coś naǳwycza nego,
myślał. Podobnie ak ǳiewczynę, ego również uderzyła nierealność położenia.
Oto było dwo e luǳi, sko arzonych ze sobą na całe życie. On milioner, ona prosta
ǳiewczyna, znacznie niże społecznie postawiona. Mówili do siebie ak luǳie, co zostali
niedawno sobie przedstawieni i nie mieli ze sobą nic wspólnego poza węzłami świeże
zna omości. Zastanawiał się, ak długo trwały zaloty, o ile w ogóle akieś zaloty miały
mie sce. Myślał też o e wyprawie: ak mogła ą zebrać, eśli nie miała nawet chwili czasu,
by o tym pomyśleć. Wszelkie ego wątpliwości na tym punkcie rozwiały słowa, z którymi
Bell właśnie w te chwili się do nie zwrócił.
— Może pani wszystko sprawić sobie w Paryżu.
— Nie będę wiele potrzebowała — spoko nie odrzekła.
Comstock Bell śmiał się z zegarkiem w ręku, a ǳiewczyna uśmiechała się wǳięcznie.

¹⁷Gravesend — angielskie miasto w hrabstwie Kent na brzegu Tamizy. [przypis edytorski]
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— Nie mamy przez całą goǳinę nic do czynienia¹⁸ — rzekł Bell. — Chodźmy do
parku. Pó ǳiesz z nami, Gold?
Wentworth Gold był ignorantem na punkcie zwycza ów towarzyskich i nie miał poęcia o małżeństwie i o stosunkach mięǳy małżonkami. Szczególnie w tego roǳa u sytuac i ak obecna nigdy się eszcze nie zna dował. Żył sam, bez roǳiny. Gdy doszedł do
stopnia magistra, małżeństwo wyobrażał sobie w postaci ta emniczych konferenc i mięǳy mężem a żoną o tym, co będą edli na obiad. Mimo to wroǳony takt dyktował mu,
że winien w te chwili pozostawić szczęśliwą parę samym sobie i pożegnać ich.
Zmyślił akieś pilne za ęcie i właśnie miał wyrazić swó żal, że nie może dłuże korzystać
z ich przemiłego towarzystwa, gdy Bell wybawił go z konieczności popełnienia kłamstwa.
— Pozostań z nami do od azdu — powieǳiał Bell — eśli możesz nam poświęcić
eszcze goǳinkę. Bęǳie nam nader miło.
Dorożka samochodowa powiozła ich do Regent Parku¹⁹, gǳie przechaǳali się nad
malowniczym stawem, gawęǳąc o wszystkim innym, tylko nie o na bliższych planach
Bella.
Gdy zbliżał się czas od azdu, Bell zdawał się zaniepoko ony i roztargniony.
Nagle, bez uprzedniego wstępu, zwrócił się do Golda.
— Sąǳę — rzekł — że Helder mówił ci, że zdraǳiłem tego Willettsa?
Gold był zaskoczony; nie po mował, w aki sposób Bell mógł był się o tym dowieǳieć.
— Mówił mi coś w tym roǳa u — przyznał — nie przywiązu ę ednak wagi do słów
Heldera.
— W tym wypadku zgaǳa się z prawdą — spoko nie zauważył Bell. — Zdraǳiłem
Willettsa i nie zrobiłem tego bez poważnych powodów.
— Czy go uż aresztowali?
— Jeszcze nie — odpowieǳiał — gdyż urząǳiłem to tak, żeby to się stało dopiero
po moim wy eźǳie z Anglii.
Brzmiało to nielitościwie, bez serca, w ustach człowieka o zasadach Bella. Gold przyznał się w duszy do rozczarowania. Było coś brudnego w tym planie milionera: zdraǳić
człowieka, bez względu na pobudki, by następnie czmychnąć z kra u dla uniknięcia wszelkich następstw mogących wyniknąć z te zdrady.
— Cieszy mnie, że to usłyszałem — chłodno zauważył.
Comstock Bell spo rzał nań i wyczytał w ego obliczu wyrok skazu ący.
— Stara się myśleć o tym możliwie na lepie — powieǳiał.
Doszli do Wiktorii²⁰. Wóz²¹ był rezerwowany dla młode pary.
— Au revoir! — powieǳiał Gold, wyciąga ąc dłoń.
Bell uścisnął ą z mocą.
— Spotkamy się eszcze?
— Spoǳiewam się — powieǳiał Bell.
Był roztargniony. Do tego stopnia myślał o czymś innym, że Gold był nieco zirytowany. Rzucił okiem na młodą panią Bell. Trudno było powieǳieć — tak ǳiwnie cudowna
była cera e twarzy — czy była blada, czy nie. Uważał, że była nieco bladawa, oczy miała
z lekka podkrążone z niewyspania.
Uścisnął e dłoń i wyraził im życzenia, których należało oczekiwać od drużby żegna ącego się z nowo zaślubioną parą, po czym stał na peronie, aż pociąg zniknął mu
z oczu.
Zwrócił się ku wy ściu i opuścił stac ę. Nieomal wpadł na Heldera, który był również
świadkiem pożegnania.
Gold spo rzał nań z naganą w oczach.
— Gdybym skądinąd nie znał pana ako na szacownie szego i na spoko nie szego człowieka w całym świecie — powieǳiał z wielką rozwagą i obraźliwością przy każdym słowie
— powieǳiałbym, że pan nas śleǳiłeś.
¹⁸nic do czynienia — ǳiś racze : nic do zrobienia a. nic do roboty. [przypis edytorski]
¹⁹Regent Park — eden z królewskich parków w Londynie, na północy którego zna du e się zoo. [przypis
edytorski]
²⁰Wiktoria — tu: Victoria Station, edna z głównych stac i kole owych w londyńskim City. [przypis edytorski]
²¹wóz (ang. car) — tu: wagon. [przypis edytorski]
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Tamten zaczął się uśmiechać.
— Byłby pan prawdę powieǳiał — otwarcie przyznał — obserwowałem was. Małżeństwo Comstocka Bella stanowi dla mnie przedmiot zainteresowania nie mnie ak dla
pana i powiem panu szczerze (może mi pan dać wiarę lub nie), że sam nie wiem nawet,
dlaczego tak est.
— Pan mnie zdumiewasz — sucho odparł Gold. — Tego roǳa u typy luǳi, do
akich pan należysz, nie czynią niczego bez gruntownego rozważenia.
Helder śmiał się.
— W tym wypadku mo e postępowanie było całkiem wy ątkowe — rzucił.
Byłby szedł za Goldem, gǳiekolwiek temu ostatniemu się podobało, lecz detektyw
ambasadorski dał mu do zrozumienia, że życzy sobie zostać sam. Dlatego właśnie nie
poszedł do klubu, wieǳąc, że mógł tam spotkać Heldera; dlatego też zabrał się do akie ś
zalega ące pracy i do przygotowania sprawozdania dla Skarbu waszyngtońskiego.
Poszedł ednak do Klubu na obiad i znalazł dwa telegramy do niego zaadresowane.
Oba pochoǳiły od Bella. Jeden był nadany w Dover i zawierał wyrazy poǳiękowania za
grzeczności świadczone tego dnia przez Golda. Drugi był z Calais²², a nadany był o trzecie
po południu. Wiadomość, którą wyczytał, zastanowiła go. Telegram brzmiał: „Bądź łaskaw
utro zobaczyć mo ego Parkera — ǳiś dałem mu urlop — i kazać mu wysłać mo e listy”.
Gold opuścił telegram na stół. Czemu nie telegrafował wprost do Parkera? I ak to
wytłumaczyć, że człowiek tak metodyczny, Bell, zapomniał o pouczeniu służącego przed
wy azdem? Uśmiechnął się.
— Sąǳę — rzekł do siebie — że młoǳi luǳie zwykle z powodu ślubu zapomina ą o na ważnie szych rzeczach, co dopiero o takich drobnostkach ak przeadresowanie
nadeszłych²³ listów.
Zrobił sobie notatkę w książeczce podręczne , że ma wypełnić dane mu zlecenie, i zabrał się do obiadu. Miał eszcze wiele listów do przeczytania, przeważnie z ambasady,
niezbyt przy emnych. Przeczytał e z ﬁlozoﬁcznym spoko em, złożył z powrotem i schował do kieszeni.
W sali stołowe niedaleko sieǳiał Helder, ostentacy nie przerzuca ąc wieczorną gazetę. Gold wieǳiał z góry, że gazeta była eno²⁴ pozorem. Cóż Helder znów miał mu do
powieǳenia? Nie należał wszak do luǳi, którzy mozolą się często nad różnymi rzeczami edynie dla zabicia czasu. Gold postanowił przyspieszyć sprawę. Przystąpił do stolika
Heldera.
— Idę na spacer — powieǳiał doń — chce się pan prze ść ze mną?
— Z przy emnością — odpowieǳiał tamten i wstał z pośpiechem.
Gold przypomniał sobie, że nie bęǳie miał naza utrz czasu, by pó ść do Parkera.
Wziął w sali do pisania kopertę, włożył do nie telegram Bella i zaadresował ą. Była to
wymówka dla urząǳenia przechaǳki. Trzeba bęǳie pó ść na Cadogan Square²⁵ i wrzucić
list do skrzynki.
Wyszli razem z klubu.
— A teraz chciałbym zadać panu asne pytanie — rzekł Gold — i żądam asne odpowieǳi.
— To brzmi strasznie — odpowieǳiał Helder — ale postaram się zadośćuczynić
pańskiemu życzeniu. Co chciałby pan wieǳieć?
Gold skinął głową.
— Dlaczego pan interesu esz się krokami Bella aż tak intensywnie? — zapytał.
— Ja się interesu ę wszystkim — odparł Helder.
— Ale nie do tego stopnia, by aż tracić swó drogi czas, o ile pana nieco znam —
rzekł Gold. — Jest tam coś w tym pańskim interesowaniu się Comstockiem Bellem.
Szli pewną część drogi w milczeniu. Helder pod ął z niechęcią.
— Pan est ego przy acielem, więc nie chcę pana niepokoić.

²²Calais — miasto w płn.-wsch. Franc i, ważny ośrodek transportowy i pasażerski; z brzegu morskiego u stóp
Calais widać Wielką Brytanię, mianowicie Dover. [przypis edytorski]
²³nadeszły — tu: nadesłany. [przypis edytorski]
²⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²⁵Cadogan Square — plac mieszkalny w zachodnim Londynie. [przypis edytorski]
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— Pan mnie eszcze barǳie niepokoi — rzekł Gold — robiąc pewne aluz e do spraw,
których pan nie chce skonkretyzować.
— A więc powiem panu — po chwili Helder powieǳiał — uważam Comstocka Bella
za człowieka, którego Anglicy zowią mianem „przewrotny”.
— Czy to est wszystko? — oschle zapytał Gold.
— Czy to nie wystarczy?
— Sama okoliczność, że pan uważasz Bella za „przewrotnego” nie wystarczy, aby
mnie przekonać, że est on tym, za co pan go uważasz — ciągnął Gold tym samym
tonem. — I guess, eślibyśmy mieli zależeć od prywatnych zdań naszych bliźnich o nas
samych, wątpię, czy starczyłoby w Anglii więzień dla pomieszczenia wszystkich ła daków,
którzy wykroczyli przeciw temu, co nazywamy dobrym smakiem. Czy pan nie ma nic
konkretnie szego?
— Mogę dodać tyle tylko, że okupu e on swo ą wolność kosztem swego bliźniego —
rzekł Helder uroczystym tonem.
Gold uśmiechnął się.
— Sąǳę, że prawdą est to — zauważył — że Bell wie o panu coś, co pan wolałby,
aby nie miało mie sca, i że pan nie bęǳie miał poko u, póki nie przekona się pan, że
wy echał z Anglii. Stąd pańskie ǳisie sze zainteresowanie ego podróżą.
W półmroku twarz Heldera pokryła się czerwienią.
— To niedorzeczna insynuac a — zaprzeczył.
Zna dowali się uż na Cadogan Square i gdy zbliżali się do domu Comstocka Bella,
Gold wydobył list z kieszeni.
— Chcę to wrzucić do skrzynki na listy — powieǳiał. — Jest to pouczenie dla
służącego Bella.
Doszli do domu. Była to staromodna budowla zbudowana w czasach, gdy pani domu
uważała, że dom nie odpowiada wszelkim wymogom, o ile nie da e e z okna pełnego
widoku na schody do drzwi we ściowych.
— Ktoś tam na schodach czeka — rzekł nagle Helder.
Gold spo rzał przed siebie.
W cieniu stał młody człowiek.
Przyszedł widocznie dopiero co, gdyż usiłował przycisnąć ǳwonek elektryczny, nie
mogąc go w ciemności do rzeć.
— Czy pan Comstock Bell? — zapytał.
Gold zaczął się spoko nie śmiać.
— Nie. Pana Comstocka Bella nie ma w ogóle w mieście.
— Czy pan est ego przy acielem? — spytał niezna omy.
— Nie wiem, dlaczego… — zaczął Gold.
Młody człowiek okazał mu swo ą wizytówkę.
— Nazywam się Jackson, estem przedstawicielem „Post Journal” — powieǳiał. —
Zostaliśmy powiadomieni, że pan Bell wziął ślub ǳisie szego dnia.
— Reporter, he?
Gold wrzucił przede wszystkim do skrzynki list, który przyniósł ze sobą, zanim uǳielił dalszych wiadomości reporterowi.
— Tak est — rzekł w dobrym humorze — mogę panu dać takie informac e, akich
sąǳę, sam pan Bell panu raczyłby uǳielić. ǲiś wziął ślub i eszcze tego samego rana
wy echał do Paryża.
— Czy zechciałby pan łaskawie podać mi imię i nazwisko te pani? To dość ważne,
nieprawdaż? — uśmiechnął się. — Wie pan, że nasza publiczność est nader ciekawa
wszelkich szczegółów dotyczących milionerów i ich narzeczonych.
Gold zawahał się. Ostatecznie, pomyślał, nie ma powodu, by prasa nie wieǳiała.
Zresztą o ile by on sam nie powieǳiał, dowieǳą się sami skądinąd.
— Ożenił się z panną Verity Maple — odpowieǳiał.
Reporter gwizdnął.
— Czy to nie bratanica tego, co…?
Gold skinął głową.
— O tym nie musi pan pamiętać, młody panie — rzekł.
ǲiennikarz włożył notes do kieszeni.
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ǲiennikarz

— Mam zbyt dobrą pamięć, abym miał zapomnieć o pannie Maple — oschle rzekł. —
To est młoda osoba, którą raz zobaczywszy, trudno zapomnieć, i wiǳiałem ą niedawno
temu, gdy e wu dokonał ta emniczego zniknięcia.
Stali na schodach, gdy toczyła się ta rozmowa. Helder kroczył tymczasem tam i z powrotem po chodniku, czeka ąc niecierpliwie na koniec interview.
— ǲięku ę panu serdecznie za pańską łaskawość — zakończył reporter, zwraca ąc
się do Golda. Schoǳili na dół, gdy nagle na okrzyk Heldera musieli się zatrzymać na
mie scu.
Helder patrzył ponad nich w kierunku środkowego okna.
— Patrzcie! — szepnął.
Gold powiódł okiem w tę stronę i stanął ak wryty ze zdumienia.
Albowiem w oknie stała, z wyrazem napięcia na przestraszone twarzy, Verity Comstock Bell, która eszcze tego samego poranka była Verity Maple.
Stała, obe mu ąc wzrokiem ulicę. Światło lampy uliczne odsłaniało e zagadkowe
oblicze. Usta miała skurczone, a oczy wytrzeszczała, ak gdyby na coś, czego nie mogła
do rzeć, marszcząc brwi, ak ktoś, kogo nagle spotkała straszliwa, dręcząca z awa.
Chwilę tak stała. Następnie zwróciła oczy ku trzem mężczyznom sto ącym na dole
i zawróciła w głąb ciemnego poko u.

 .  
— Wiǳieliście? — zadyszał Helder. Wydał się niepotrzebnie przerażony z awiskiem.
Gold czuł przyspieszony oddech i zimny pot na czole. Było coś niesamowitego, a zarazem absurdalnego w tym z awieniu się nagłym kobiety, która, wedle ego rachuby, winna
się w te chwili zna dować gǳieś za morzem, w oddaleniu trzystu mil od Londynu.
Stał niezdecydowany na na niższym stopniu schodów. Uczynił ruch, ak gdyby chciał
wy ść na górę, i zatrzymał się. Nie ego rzeczą było mieszać się w tę sprawę, akkolwiek
nie wątpił w to, że ǳiewczyna była naǳwycza nie zmieszana, co dawało mu dostateczny
powód do interwenc i.
Przypomniał sobie nagle o obecności reportera.
Jackson był milczącym świadkiem całego za ścia.
Gold spostrzegł ego świecące się z zaciekawienia oczy. Wyżeł węszący świeży ślad est
niczym w porównaniu z reporterem, któremu wpadł w ręce wątek tłuste historii. Ów
wątek wypadł mu teraz z rąk, myślał Gold z przykrością.
Położył rękę na ramieniu ǳiennikarza.
— Panie Jackson — rzekł — ta historia nie powinna być rozwlekana. Pan Comstock
Bell est moim przy acielem i to nagłe po awienie się ego małżonki da się niewątpliwie
z łatwością wytłumaczyć.
— Jestem przekonany o tym — odparł reporter uprze mie.
Rzucił okiem na zegarek, a Goldowi serce zmalało.
Można przekupić luǳi, po których na mnie można by się tego spoǳiewać, nawet
w nieprzekupnym Londynie. Można ugłaskać polic ę — po trosze; zyskać przychylność
w nieoczekiwany sposób, o ile się postępu e dyskretnie, ale nigǳie na całym obszarze
panowania ęzyka angielskiego, w Nelsonie²⁶, B. C.²⁷ czy Nowym Jorku, w Johannesburgu²⁸ czy Londynie, nie kupisz milczenia zapalonego reportera, który zwąchał tłustą
historię.
Gold zmienił taktykę.
— Pan Comstock Bell — rzekł z naciskiem — est człowiekiem barǳo bogatym
i akkolwiek okoliczności ǳisie sze nocy są niezwykłe, daǳą się, ak powieǳiałem, łatwo
wytłumaczyć. Mogę pana tylko przestrzec w ego imieniu, że on est gotów przedsięwziąć
kroki przeciw wszelkim osobom lub ǳiennikom, które odważyłyby się pod ąć coś w celu
skompromitowania go.

²⁶Nelson — region w Nowe Zelandii. [przypis edytorski]
²⁷B. C. (ang. British Columbia) — Kolumbia Bryty ska, prowinc a Kanady. [przypis edytorski]
²⁸Johannesburg — miasto w Republice Południowe Ayki. [przypis edytorski]
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ǲiennikarz, Przekupstwo

— Jestem o tym przekonany — odparł reporter eszcze grzecznie aniżeli przedtem
oraz z pewną dozą patosu — bądź pan ze swe strony przekonany, że to, co mam pisać,
bęǳie pisane w duchu swobodne pogawędki, cechu ące zwykle nasz ǳiennik.
Skinął głową na pożegnanie i odszedł. Gold uświadomił sobie, że na nic nie zdałoby
się dalsze nakłanianie reportera.
Stał, póki ten nie zniknął mu z oczu, po czym zabrał się w drogę, ma ąc nieodstępnego
Heldera obok siebie.
Nie mówił ani słowa. Nie było co mówić. Milczał przez akieś ǳiesięć minut.
— Co to ma oznaczać? — zapytał Helder podnieconym tonem. — Coś w tym musi
być. Powiadam panu, że coś est nie w porządku. Znam Comstocka Bella. To człowiek
zdolny do pewnych rzeczy. Muszę się tym za ąć.
Gold schwycił go za ramię w chwili, gdy odwracał się, by ode ść.
— Dokąd pan zmierza? — zapytał rozkazu ącym tonem.
— Idę na polic ę.
— Może pan oszczęǳić sobie trudu — zwrócił się doń szorstko. — Znam się nieco
na ǳiennikarstwie, więc powiem, że polic a uż bęǳie miała wszystko, czego e potrzeba.
A przy tym — dodał oschle — na co panu opowiadać prasie history kę, która mogłaby
edynie zaciemnić całą sprawę po awienia się pani Comstock Bell?
Słowa te wypowieǳiał w ten sposób, że nie ulegało na mnie sze wątpliwości, że
mieszczą w sobie groźbę.
— Nie wiem, co pan ma na myśli — rzekł tamten ochrypłym głosem.
— Przekona się pan w na bliższych dniach, Helderze — wy aśnił detektyw. — Niech
sobie Bell pracu e nad swoim własnym ocaleniem, a pan pracu nad swoim.
— Co pan ma na myśli? — spytał tamten po raz drugi.
— Pracu pan nad swoim — powtórzył Gold, znacząco kiwa ąc głową przy każdym
słowie. Helder zniżył twarz ku tamtemu; nie było przy emnością oglądać ą.
— Gold — wyceǳił mięǳy zębami — mówią, że pan esteś detektywem, czymś
w roǳa u gentlemana-szpicla, i że pańskim zadaniem est wykrywanie spraw tam, gǳie
zwykle luǳie w pańskim gatunku nie ma ą przystępu. Jeśli ednak pan spróbu esz pisnąć
słowo na szkodę mo e reputac i, każę pana wyszczuć z wszystkich klubów Londynu. Czy
pan zrozumiał?
Gold zaczął się śmiać.
— Ja wiem, że pan esteś fałszerzem — spoko nie odpowieǳiał — i że pan esteś
w zmowie z bandą, która obecnie zalewa Stany Z ednoczone fałszywymi pięciodolarówkami. Otwarcie panu mówię, że nie posiadam żadnych dowodów przeciw panu, i tak samo otwarcie mówię panu, że gdybym miał na drobnie szą wskazówkę, za pomocą które
mógłbym pana sko arzyć z tym zbrodniczym ǳiałaniem, nie spocząłbym, póki bym nie
zobaczył pana w ednym z więzień Stanów Z ednoczonych. Uważam, że pańska drukarenka w Shropshire²⁹, które zadaniem ma być rzekomo popieranie interesów uciskanego
rosy skiego chłopstwa, nie est niczym innym ak płaszczykiem, pod którym uprawia pan
fałszerstwa na wielką skalę. Teraz pan dobrze wiesz, akie est mo e zdanie o panu, wobec
czego możesz pan pod ąć kroki, akie uważasz za stosowne.
— Pan nie masz dowodów — zadyszał Helder.
— Dowodów! — Gold gorzko zaśmiał się. — Gdybym miał w ręku dowody, czy pan
przypuszcza, że mówiłbym z panem inacze aniżeli przez kratki więzienne? Potrzeba mi
tylko za grosz dowodu, aby pana unieszkodliwić.
Stali w świetle latarni i twarz Golda była blada. Pierwszy raz w życiu przyłapał się
na tym, że wprost i bezpośrednio przestrzegał na zawziętszego wroga, aby miał się na
baczności. Wyrzucał sobie tę nieuwagę i czuł zdenerwowanie. Otrzymał właśnie od szefa
listy, które wprawiły go w zaniepoko enie: wyǳiał śledczy, któremu dotąd zawsze był tak
wiernie i skutecznie oddany, stracił całkiem głowę z powodu te sprawy falsyﬁkatów.
— Rozumiem! — rzekł Helder bez pośpiechu. — Teraz, gdy znam pański pogląd,
poczynię konieczne kroki dla swo e obrony.
Gold skinął głową.

²⁹Shropshire — hrabstwo angielskie graniczące z Walią. [przypis edytorski]
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— Pan esteś na lepszym sęǳią w te sprawie — powieǳiał. — Co się zaś tyczy pani
Comstock Bell, powiem panu, że wolno panu pó ść na polic ę, edynie z pańskiego punktu
wiǳenia nie uważam za barǳo mądre, aby pan miał zwracać na siebie zbytnią uwagę.
Odszedł od niego, przeklina ąc się w droǳe za swą porywczość i za przedwcześnie
rzucone na Heldera pode rzenie, z którym się zdraǳił. Było to rzeczywiście faux pas³⁰,
którego nie mógł sobie przebaczyć.
Utrudni mu to niezmiernie dalsze postępowanie. Popełnił w ogóle błąd. Należało
uprzednio zarząǳić rewiz ę drukarni w Shropshire, zanim „Czerwony Monitor” przestanie wychoǳić i wraz z nim drukarnia rosy ska bęǳie zlikwidowana. Teraz było uż za
późno. Helder był główną sprężyną te maszyny puszcza ące w obieg fałszywe banknoty,
a ǳiałalność swo ą rozwĳał z akiegoś ta nego mie sca, którego nie udało się Goldowi ani
ego luǳiom wykryć.
Znalazłszy się w mieszkaniu, przypomniał sobie, że ego służący zna Parkera. Zaǳwonił na niego.
— Cole — rzekł — znasz Parkera, prawda?
— Parkera, sir? — spytał służący.
— Tak, służącego pana Comstocka Bella.
— Owszem! Znam go doskonale, sir.
— Pan Bell dał mu ǳisia urlop; gǳie on może teraz być? Potrzebu ę go.
— W te chwili, sir? — zǳiwiony zapytał.
— Te nocy.
— Prawdopodobnie poszedł do swo e siostry — odpowieǳiał — nie ma więce
krewnych w Londynie.
— Gǳie ona mieszka?
— W Dalston³¹, sir. Mam gǳieś e adres — przypomniał sobie.
Wyszedł z poko u i po chwili wrócił z adresem na kawałku papieru. Gold tymczasem
ułożył cały plan.
Rzucił okiem na adres.
— Weź auto i przy edź tu z Parkerem, eżeli tam est. O ile go nie zastaniesz, a mógłbyś
go wyszukać gǳie inǳie , przyprowadź mi go, o które kolwiek goǳinie wśród nocy.
— Mogę załatwić wszystko bezzwłocznie — powieǳiał Gold do siebie, gdy służący
uż poszedł. — Inacze utro gazety byłyby przepełnione opowiadaniami Heldera.
Zabrał się do czytania, lecz przestraszona twarz ǳiewczyny, którą u rzał był wcześnie tego dnia w oknie, stanęła mięǳy nim a książką. Odłożył książkę na bok i zaczął
przechaǳać się po poko u.
Zgrzyt klucza w zamku zwrócił uwagę Golda na wraca ącego Cole’a. Poszedł na korytarz. Parker czekał w swym odświętnym ubraniu.
— Czy macie klucz od domu pana Bella? — spytał go.
— Tak, sir — odpowieǳiał Parker.
— Chcę, żebyście poszli ze mną do domu waszego pana.
— Czy coś zaszło, sir? — Parker zapytał przestraszony.
— Nic, nic — niecierpliwie rzucił Gold. Nie uważał za stosowne wta emniczać tego
człowieka.
Po echali na Cadogan Square. Było dużo po północy i ulice były puste. Parker otworzył
drzwi.
— Chwileczkę, sir — rzekł, by włączyć światło elektryczne.
— Idźcie wprzód na górę, zapuka cie do pana i przekona cie się, czy est u siebie.
— Ależ, sir…
— Idźcie! — rozkazał Gold.
Parker pobiegł na górę. W kilka chwil był uż z powrotem.
— Byliście w poko u? — spytał Gold.
— Tak, sir.
— Czy był ktoś?
— Nikogo nie wiǳiałem, sir — odparł Cole.
³⁰faux pas (.) — fałszywy krok; niezręczność. [przypis edytorski]
³¹Dalston — ǳielnica Londynu. [przypis edytorski]
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— Co to za pokó ? — zapytał Gold, wskazu ąc na drzwi.
— To salon, sir.
— Proszę otworzyć.
Drzwi były otwarte.
— To ǳiwne — rzekł Parker.
— Co takiego? — spiesznie zapytał Gold.
— Te drzwi były na klucz zamknięte, gdy wychoǳiłem z domu.
— Czy ma ktoś eszcze klucz?
— Pan Comstock Bell — odpowieǳiał Parker. — Wszystkie drzwi ma ą yale’owskie
zamki³² tkwiące tak, że trudno do rzeć zamek. Czy pan go wiǳi?
Gold przyglądał się drzwiom. Były całe zrobione z różanego drzewa i, ak Parker powieǳiał, było niełatwo do rzeć, gǳie wsaǳić klucz. Wy ął z kieszeni latarkę elektryczną
i oświetlił to mie sce. ǲiurkę od klucza stanowiła cieniutka szczelina na politurowane
powierzchni drzewa. Gold poddał ą pilne obserwac i. Znalazł mnóstwo ledwo dostrzegalnych draśnięć, które musiały być świeże daty.
— Ten, co ostatnio posługiwał się kluczem, nie znał się dobrze na tych drzwiach —
powieǳiał.
— Chcieliście właśnie powieǳieć, że pan Comstock Bell ma podwó ny klucz?
— Tak est, sir — potwierǳił Cole.
Gold otworzył drzwi i wszedł do poko u. Nakręcił wielki guzik elektryczny i pokó
zalały potoki światła. Nie było nikogo. Nozdrza detektywa wydęły się.
— Czy czu ecie coś, Parker? — spytał.
— Tak, sir — powieǳiał Parker — akiś zapach w poko u.
Czuć było lekki zapach ﬁołków.
Zabrał się pilnie do poszukiwania. Meble, powleczone płótnem, stały na swoim mie scu. Na oknach umieszczone były sygnały alarmowe przed włamywaczami; były zupełnie
nienaruszone. W oknie u rzał płaską szkatułkę wielkości około czterech calów kwadratowych. Sięgnął po nią i schował do kieszeni. Poznał zaraz na pierwszy rzut oka, do czego
służyła. Była to szkatułka, w które biuro Cooksa umieszcza bilety kole owe własnego
wydawnictwa, wieǳiał zaś, że Comstock Bell w tym biurze zakupił bilety azdy aż do
Wiednia.
Dalsze poszukiwania nie dały żadnego rezultatu. W całym domu nie było nikogo.
Pani Comstock Bell zniknęła.
— Sąǳę, że to wystarczy, Parker — powieǳiał.
— Niczego nie ruszono, sir? — zapytał służący, który myślał o możliwości włamania.
— Nie — uspokoił go Gold — nie ruszono niczego.
Opuścił dom Bella i po echał z powrotem do mieszkania. Myślał, że może ǳiewczyna
była u niego pod ego nieobecność, ednakże nikt się nie zgłaszał.
Był tylko telegram i list ekspresowy.
Otworzył list z zaciekawieniem, spoǳiewa ąc się, że pochoǳi od ǳiewczyny. Nadawcą był Scotland Yard — od inspektora Graysona.
„Willetts aresztowany o edenaste w nocy”, brzmiała wiadomość.
Gold skinął głową: zwrócił się był do Scotland Yardu z prośbą o informac e odnośnie
ta emniczego Willettsa.
Telegram zawierał więce słów aniżeli list ekspresowy i był poważnie sze natury. Wysyła ącym był szef wyǳiału w Waszyngtonie. Telegram brzmiał:
„Przybyć natychmiast do Waszyngtonu. Narada. Wy echać okrętem Turanic”.
Gold zaklął z cicha. Turanic miał opuścić rzekę Mersey³³ następnego dnia, spęǳił
więc resztę nocy na pakowaniu walizek i wy echał z Londynu o goǳinie szóste rano.
*

³²yale’owskie zamki — roǳa zamka bębenkowego, który można otworzyć edynie za pomocą pasu ącego
klucza. Nazwa pochoǳi od ego wynalazcy Linusa Yale seniora. [przypis edytorski]
³³Mersey — rzeka w zachodnie Anglii, uchoǳąca do Morza Irlanǳkiego. [przypis edytorski]
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Helder dowieǳiał się o aresztowaniu w klubie. Wiadomość otrzymał telefonicznie od
ednego ze swoich agentów. Sieǳiał w sali czytelniane , myśląc o wypadkach te nocy, gdy
przyniesiono mu telegram, który był nadany w Nowym Yorku dwie goǳiny przedtem.
Treść ego była całkiem prosta:
„Pilne, przybyć do Nowego Jorku Turanikiem”.
Podpisany był człowiek, którego słowo było dla Heldera rozkazem, wstał więc i poszedł do domu, aby poczynić przygotowania.
W ten sposób Gold spotkał na peronie stac i w Euston³⁴ człowieka, którego na mnie
życzył sobie lub spoǳiewał się spotkać. W ten sposób oba ci luǳie echali razem przez
ocean na tym samym statku, nie wymienia ąc podczas całe podróży ani słowa ze sobą.
*
Podczas gdy Gold i Helder oddawali się swym za ęciom w Nowym Yorku, cały Londyn był zaintrygowany pytaniem:
„Gǳie są Comstockowie Bellowie?”
„Post Journal” zadawał to pytanie w formie nagłówka olbrzymimi literami, powtarzał
eszcze dwukrotnie mnie szymi. Nazywał zaistniałe zdarzenie „niezwykłym”, „niesamowitymi odwieǳinami”, posunął się nawet tak daleko, że opisywał e ako „ta emnicę”. Jako
rozsądne pismo, ǳiennik ten wyraźnie snuł domysły na temat niemożliwości, by nie
miało się do czynienia z akąś niewyraźną grą. Zadawał sobie pytanie, czy Comstockowie
Bellowie nie wrócili przypadkiem do Londynu, aby tu spęǳić swó miodowy miesiąc,
i poświęcił nawet artykulik Londynowi, będącemu ra em miodowych miesięcy. Robił
aluz e do z awisk nadprzyroǳonych i wyrażał naǳie ę, że młode parze nie przydarzyło
się nic złego. W następnych numerach stawał się zuchwalszy, albowiem ego pilni korespondenci rozrzuceni po całym kontynencie europe skim robili poszukiwania za młodą
parą i daremnie się truǳili.
Gǳież Pan Comstock Bell się poǳiewał?
Jego przy aciele uważali to za żart, a konkurency ne pisma twierǳiły, że reporter
uległ złuǳeniu wzrokowemu lub pragnął stworzyć małą sensac ę ze względu na słaby
sezon w ǳiennikarstwie. Wobec tego Jackson zmuszony był do przywołania owych dwóch
panów, którzy byli obecni owe nocy przy po awieniu się Verity. Z przykrością przyszło
mu ednak dowieǳieć się, że oba zniknęli z Londynu.
Szóstego dnia po ogłoszeniu ego opowiadania do redakc i „Post Journala” przyszedł
list datowany: „Lucerna³⁵”, pisany na maszynie na papierze listowym z nagłówkiem Swizerhof Hotel, którego treść poda emy ak następu e:
„Szanowny Panie! Z wielką ciekawością, nieznacznym zaniepoko eniem i pewną dozą
rozbawienia czytaliśmy rozważania pańskiego przedstawiciela na temat mie sca naszych
wywczasów, akkolwiek musimy przyznać, że nie zdawaliśmy sobie sprawy, iż nasze poruszenia wywoła ą tyle zainteresowania.
Bylibyśmy Panu wielce zobowiązani, gdyby Pan był łaskaw zostawić nam swobodę
przysługu ącą nam ako prywatnym ednostkom. Tuszymy³⁶, że Pan raczy podać to do
wiadomości naszym licznym przy aciołom londyńskim i że Pańskie zainteresowanie naszym powoǳeniem ograniczy się obecnie do milczącego zainteresowania, będącego, ak
się tego spoǳiewamy, uǳiałem wszystkich Pańskich czytelników.”
List był podpisany „Comstock Bell”, a poniże , kobiecą ręką — „Verity Bell”.
Wydawca „Post Journala” wręczył ten list upadłemu na duchu Jacksonowi. Wydawcą
był mężczyzna dużego wzrostu, barczysty, szpakowaty, o tubalnym głosie podobnym do
huku fal morskich. Rzucił garść soczystych przekleństw na głowę swo ego podwładnego.
— Zrobił pan z nas wariatów, Jacksonie, ładnie teraz wyglądamy — zakończył swo ą
perorę.
Jackson był na tyle mądry, że nic nie odpowieǳiał. Wydawca przycisnął ǳwonek
i wszedł ego zastępca. Szef wręczył mu list.
³⁴Euston — edna z głównych stac i kole owych w Londynie, w ǳielnicy London Borough of Camden.
[przypis edytorski]
³⁵Lucerna — miasto w Szwa carii, ośrodek wypoczynkowy. [przypis edytorski]
³⁶tuszyć (daw.) — mieć naǳie ę. [przypis edytorski]
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— Proszę to ubrać w słowa — powieǳiał do niego — wy aśnić, że będąc zawsze
przekonani o tym, że panu Bellowi powoǳi się ak na lepie , przy czym nie było dla nas
żadne ta emnicy w ego zniknięciu, nie chcieliśmy o tym wcześnie donosić, zaciekawiała
nas psychiczna strona…
— Ale — przerwał Jackson — czy nie należałoby może zapytać naszego korespondenta w Lucernie, czy fakt przebywania państwa Bellów w te mie scowości pokrywa się
z prawdą?
Wydawca spo rzał nań zachmurzony.
— Nie wiem, w akim celu mielibyśmy tracić w dalszym ciągu pieniąǳe i energię dla
te sprawy — powieǳiał z namysłem. — Jeżeli się dowieǳą o naszych poszukiwaniach,
gotowi są wziąć nam to za złe. Teraz est ósma, to znaczy w Szwa carii ǳiewiąta: zanim
dostaniemy odpowiedź, bęǳie za późno.
— Możemy ednakowoż spróbować.
O goǳinie edenaste minut trzyǳieści zastępca szefa wszedł do biura swego przełożonego.
— Szkoda, że ta emnica Comstocka Bella tak akby się skończyła — rzekł, siada ąc
naprzeciw szefa. — Nie ma prawie niczego nowego, co by warto puścić do tego numeru.
— Jestem tego samego zdania — sucho odrzekł szef. — Nie ma tam co nowego z sali
sądowe ?
— Drobnostki — odpowieǳiał niedbale. — Nie akiego Willettsa aresztowanego
przed paru dniami oskarżono o sfałszowanie banknotu -funtowego.
— To niezwykły wypadek. Mógłby pan z tego coś zrobić? — zaproponował szef.
Zastępca potrząsnął głową.
— To było gǳieś przed ǳiesięciu laty — powieǳiał — i ten człowiek przyznał się.
Nie było żadnych sensacy nych okoliczności. Fałszerstwo popełniono w Paryżu i zda e się,
że było ono edyne w swoim roǳa u.
— Co dostał za to? — spytał wydawca.
— Rok ciężkie pracy.
— Niechże pan poczeka! — Wydawca potarł podbródek z zastanowieniem. — Czy
to nie było wtedy, gdy grupka młoǳieży założyła Klub Zbrodniarzy?
Zastępca szefa skinął głową.
— Nie wyszło na aw, więc nie możemy tego dać — rzekł. — Na lepie bęǳie zrobić
z parlamentu na aktualnie szą sprawę dnia.
Chłopiec redakcy ny przyniósł telegram i wręczył go zastępcy szefa. Ten rzucił nań
okiem, następnie podał go szefowi.
— Hm — rzekł wydawca — to ǳiwna rzecz.
Telegram brzmiał:
„Ani pan, ani pani Comstock Bell nie byli wiǳiani w Lucernie i ani nie są, ani nie
byli w Swizerhoﬁe.”
Sieǳieli przez dłuższą chwilę, nie mówiąc nic do siebie.
— Od kogo to est? — zapytał wydawca.
— Od ednego z naszych własnych luǳi, który est na urlopie w Lucernie. Uważałem,
że lepie w tym wypadku nie polegać na mie scowym korespondencie.
Wydawca przycisnął ǳwonek.
— Barǳo dobrze — rzekł. — Powieǳ panu Jacksonowi, że chcę go wiǳieć —
powieǳiał do chłopca, który zgłosił się na głos ǳwonka. — Jackson może to opracować.
Bęǳiemy mieli aktualność dnia i nie zabraknie materiału.
W te chwili wszedł Jackson i wydawca podał mu telegram.
— Zrobi pan z tego całą szpaltę, ale szybko!

 .   
Wentworth Gold wrócił do Anglii z końcem ma a. Pobyt w Waszyngtonie zadowolił go
barǳie , niż się tego spoǳiewał. Przełożeni przekonali się o trudności zadania i nieomal
współczuli mu. Dowieǳiał się, że telegrafowano po niego z Białego Domu na skutek
nieoczekiwanego zawiadomienia, które ednak nie dawało powodu do zawezwania go, więc
poprzestano na stanowczym poleceniu natychmiastowego sprowaǳenia go do Ameryki.
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ǲiennikarz, Wiadomość

Heldera nie wiǳiał w Waszyngtonie, ale wieǳiał, że ten człowiek spęǳał większą
część życia na prze azdach tam i z powrotem mięǳy Liverpoolem a Nowym Yorkiem.
Tacy luǳie często wcale nie wychoǳą poza granice miasta, Helder był więc zapewne
przez cały czas w Nowym Yorku.
Nie wieǳiał o tym, że pobyt Heldera tym razem miał szczególne znaczenie; że zbrodnicza organizac a była w wielkim popłochu z powodu ostatnich wydarzeń, mianowicie że
Helder wybrał się do Nowego Yorku na podstawie tak krótkie notatki telegraﬁczne dlatego, że przywódcy organizac i otrzymali deﬁnitywne wiadomości, że grozi im wykrycie,
o ile nie zmienią planu ǳiałania.
Helder wyprzeǳił Golda o parę dni.
W czasie powrotu do Anglii Gold miał sposobność do rozważenia ta emnicy Comstocka Bella. Amerykańskie gazety brały sprawę zniknięcia milionera barǳie do serca
aniżeli prasa londyńska, a Gold nie mógł zapomnieć, że est serdecznym przy acielem
Comstocka Bella. Ta okoliczność czyniła sprawę tym drażliwszą dla detektywa.
Głównym wątkiem, którym operował Gold, było odkrycie, którego dokonał w domu
na Cadogan Square. Był nim bloczek biura podróży Cooka, który znalazł w szkatułce. Dwa
bilety były zupełnie nieużyte, edynie kartki kontrolne dla prze azdu pasażerów z Londynu
do Dover³⁷ i z Dover do Calais były wyrwane. Reszta biletów podróży aż do Wiednia
była nietknięta. Fakt, że kupon kole owy i bilet okrętowy były oderwane, wskazywał na
prawdopodobieństwo, że Bell użył ich. Bilet z Calais do Amiens³⁸ był perforowany, być
może, że przypadkiem, przez kontrolera w Wiktorii. Bilety nieużyte musiał Bell zostawić
w pośpiechu.
Gold spoǳiewał się, że za przybyciem do Londynu dowie się, że Bell uż wrócił.
Zǳiwił się też niezmiernie, gdy przybywszy do mieszkania, zastał w nim aż pół tuzina
listów od niego samego. Jeden był adresowany z Paryża naza utrz po przy eźǳie młode
pary. Drugi, noszący datę pocztową z Lucerny, pisany na maszynie na papierze listowym
hotelu Swizerhof, podawał szczegóły podróży, opisywał pogodę i wyrażał naǳie ę, w sposób zresztą wcale konwenc onalny, że Londynowi sprzy a lepsza pogoda. Trzeci list był
z Wiednia — było to całkiem niezrozumiałe. Żaden z listów nie wspominał o zagubieniu
biletów — est to drobnostka, która ednak stanowi zwykle przykrość w podróży, choćby
się było bezgranicznie bogatym. Gold musiał się otwarcie przyznać wobec siebie, że nie
mógł tego po ąć.
Zawodowy detektyw, który by się liczył w służbie z przy aźnią, est do niczego.
A Wentworth Gold był detektywem z zawodu; nie dlatego, że zapewniało mu to stanowisko społeczne lub dlatego, że miał ǳięki temu przystęp do wyższych sfer. Posiadał
on instynkt prawny barǳie wyrobiony od kogo innego. Gdyby Comstock Bell był ego
roǳonym bratem, nie zawahałby się pod ąć z tym samym oddaniem żmudnych poszukiwań i badań, które by go naprowaǳiły na akiekolwiek wytłumaczenie ego ǳiwnego
zachowania.
Pismo ze Scotland Yardu sprowaǳiło go do biura zastępcy komisarza.
Kapitan Symons był człowiekiem o wybitnych zdolnościach. Zdobył stanowisko szefa
wyǳiału śledczego ǳięki znamienitym usługom, akie oddał kryminalistyce. Był to suchy, szczupły człowiek, łysawy, o parze stalowobłękitnych oczu, których wzrok przenikał
do głębi, i małym wąsiku. Był ednym z na sławnie szych luǳi w Londynie.
Wstał na powitanie wchoǳącego Golda i przysunął mu krzesło.
— Proszę spocząć, panie Gold — rzekł. — Sprowaǳiłem pana, aby pana poprosić
o pomoc w sprawie Comstocka Bella. Gazety narobiły wielkie wrzawy w te sprawie,
a wiadomo panu, że podniosłyby alarm, gdyby wieǳiały tyle, ile my wiemy o Comstocku
Bellu.
Gold wyglądał oknem w stronę nadbrzeża Tamizy.
— Ściśle rzecz biorąc — powieǳiał z oznaką pewnego zirytowania — nie po mu ę,
co skłania gazety do mieszania się w tę sprawę, która nie da e im, moim zdaniem, żadnego
powodu do zainteresowania.
Komisarz skrzywił się w uśmiechu.
³⁷Dover — port bryty ski w hrabstwie Kent, nad kanałem La Manche. [przypis edytorski]
³⁸Amiens — miasto w północne Franc i. [przypis edytorski]
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— Czy żadna okoliczność nie wyda e się panu ǳiwna? — zapytał.
— Są nieco ǳiwne, ale co pan przez to rozumie?
— Uważam, że sprawa ta est w związku z pewnymi innymi zagadnieniami, które
pana właśnie mocno interesu ą.
— Pan ma na myśli fałszerstwa? — Gold udał zǳiwienie. — Nie, dlaczego?
— Z reguły — rzekł komisarz w zamyśleniu — nie przywiązu ę wagi do listów anonimowych; ednakże w ostatnich dniach otrzymałem tak wyczerpu ące listy rzuca ące
światło na sprawę, przy czym zawiera ące tyle prawǳiwych szczegółów, że nie mogę sobie pozwolić na ich zupełne zignorowanie. Przy tym zna du ę w nich pewne wzmianki,
które zmusza ą do poważnego wzięcia ich w rachubę.
— Mianowicie? — spytał Gold.
— Czy nie wyda e się ǳiwne — powtórzył komisarz wypowiadane przez siebie słowa
— że oba luǳie, którzy mogliby rzeczywiście przyczynić się do wykrycia sprawców tych
fałszerstw, zniknęli? Jednym był Maple…
— A drugim? — spytał Gold.
— Drugim — rzekł komisarz — est oczywiście ego bratanica.
— Ależ ona…
— Znała prawdopodobnie arkana ta emniczych przygotowań Maple’a. Wyda e się
nieprawdopodobieństwem, by ona, mieszka ąc w tym samym domu i ciesząc się ego zaufaniem, nie znała dokładnie składu tego preparatu. W siedem dni po zniknięciu Maple’a
Comstock Bell nieoczekiwanie i bez wytłumaczalne przyczyny bierze ślub z ǳiewczyną
znacznie niże od niego społecznie postawioną.
Gold słuchał z zainteresowaniem. I on żywił podobne pode rzenie, akkolwiek odsuwał
e od siebie z lo alności względem nieobecnego przy aciela.
— Jest ǳiwne — przyznał — a ednak istnie e chyba akieś proste wytłumaczenie
te sprawy.
— Owszem, chciałbym e usłyszeć — odparł komisarz. — Na wszelki wypadek est
naszym obowiązkiem o nie się wystarać. ǲienniki żąda ą wy aśnienia te sprawy, w szczególności odnośnie pani Comstock Bell, która opuściła Londyn w dniu samego ślubu,
a mimo to była te same eszcze nocy wiǳiana w Londynie, akkolwiek winna była zna dować się wówczas w Paryżu. Była też, według stwierǳenia Bella wobec prasy, w Paryżu.
Tymczasem pan wiǳiał ą w Londynie, prawda?
Spo rzał Goldowi bystro w oczy.
Gold skinął głową.
— Tak, wiǳiałem ą w Londynie — odpowieǳiał z poważną miną.
Sytuac a zmieniła się w ten sposób, że przy aźń musiała ustąpić na drugi plan.
— Nasze zadanie est podwó ne — rzekł szef polic i. — Primo, wy aśnić sprawę Verity Maple, obecne Verity Bell, secundo, odszukać e osławionego wu a. I mo e zdanie
w tym wzglęǳie est następu ące: o ile zdołamy wy aśnić te dwie sprawy, droga do wyaśnienia zagadkowych fałszerstw na wielką skalę, które narobiły tyle wrzawy w życiu
ekonomicznym pańskiego kra u, bęǳie utorowana…
— Przypuszczam — dodał po chwili, gdy Gold nic nie odpowieǳiał — że panu
zależałoby na tym, aby pozostać w ścisłym kontakcie z nami, z drugie strony spoǳiewam
się, że pan pó ǳie nam na rękę w te sprawie.
Gold skłonił głowę.
— Tak est, panie komisarzu, nie spocznę, póki nie doprowaǳę te sprawy do końca
— rzekł. — Będę potrzebował eszcze dwóch luǳi do pomocy.
— Dam panu, ile panu potrzeba — odpowieǳiał komisarz. — Czy dać ich panu uż
teraz?
— Niech przy dą do mnie te nocy. Chcę, aby wzięli pod obserwac ę nie akiego Heldera.
— Heldera? — Komisarz podniósł nieco brwi.
— Tak — spoko nie odrzekł Gold — autora tych anonimów.
Patrzyli na siebie przez chwilę w milczeniu, po czym na obliczu komisarza po awił się
lekki uśmiech.
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— Mówiąc o anonimach — rzekł, ważąc każde słowo — odnosiłem to do każdego
innego poza mną samym. Mo a zna omość z panem, panie Gold, znacznie zwiększyła
mo e uznanie dla polic i amerykańskie .
— To był oczywiście Helder? — spytał Gold.
Tamten poprowaǳił go ku drzwiom i otworzył e przed nim.
— Zapominam — rzekł niepewnie. — Nie mogę nigdy spamiętać nazwisk.
Gold wyszedł na ludną ulicę. Miał plany dawno przygotowane i nie chciał tracić ani
chwili.
Metody polic i angielskie są dobre, ednakże on miał swo ą metodę. Mógł im śmiało
powierzyć śleǳenie Heldera, sam był ednak przygotowany na ǳiałanie przeciwne prawu,
aby ukarać bezprawie. A eżeli rzeczywiście Comstock Bell był głową te organizac i…
Zacisnął zęby.
Znał takie wypadki. Spotykał się z ludźmi, których ma ątek zwalniał z przymusu
zbytniego wysilania się, którzy ednak, ulega ąc przekornemu instynktowi, dobĳali się
kariery w obszarze bezprawia, z początku dla zabawy, a następnie, gdy wiǳieli się tak
oplątani dobrowolnie narzuconą na siebie siecią, że nie mogli uż więce z e ob ęć się
wydostać, brnęli dale w bezprawiach w rozpaczliwe naǳiei, że uda im się przerzucić
ciężar swego szaleństwa na obce barki.
Przez całe popołudnie wysyłał depesze na różne strony. Agenci, rozproszeni po wszystkich częściach Europy, odpowiadali eden za drugim.
O ǳiewiąte wieczór wyruszył wraz z dwoma ludźmi. Noc była zimna, chłodny wiatr
wschodni zmuszał do wǳiania na cieple szego płaszcza. Wsiedli wszyscy trze do automobilu czeka ącego na nich w zaułku z dala od brzegu. Bez żadnych poleceń szofer puścił
maszynę w ruch.
— Macie nakaz? — zwrócił się Gold do swych dwóch luǳi.
Większy skinął głową.
— To ten Ros anin? — zapytał Gold nagle.
— Tak, sir — rzekł eden z luǳi. — Trudno było się pomylić: miał bliznę na podbródku. Był pĳany, zda e się. Szedłem za nim od Soho do stac i Great Central. Tam
spotkał się z Amerykaninem.
— I stamtąd szedłeś pan za nimi aż do domu?
— Nie — odparł krótko — zgubiliśmy tego Amerykanina.
Wóz biegł na wschód przez City³⁹. Minął gęsto zaludnioną High Street z Whitechapel, potem Commercial Road, słynną Sidney Street⁴⁰ i zatrzymał się na rogu wąskie
przecznicy.
— Wybrałem to mie sce — wy aśnił Gold — na dole są drzwi prowaǳące na scenę
kabaretu i po awienie się auta nie wywoła żadnego naǳwycza nego zǳiwienia.
Jeden z luǳi prowaǳił. Minęli drzwi prowaǳące na scenę, skręcili w inną uliczkę
i znaleźli się w edne z tych ludnych małych przecznic, których pełno w londyńskim
East End⁴¹.
Wszystkie te ulice należą do na biednie szych i na brudnie szych z całego Londynu.
Mimo spóźnione goǳiny tłumy ǳieci cisnęły się na bruku i na trotuarach. Na poły
wszystkie drzwi były otwarte, ukazu ąc czarne, nieoświetlone nory. W niektórych stały
kobiety grupkami prowaǳąc rozhowor⁴² na wielkie i małe tematy bieżące, które zapełniały
ich nęǳne życie.
Ukazanie się trzech luǳi na ulicy, gǳie odwieǳiny polic i nie należały do rzadkości,
nie wywołało zbytnie sensac i.
Idąc ostro, detektywi zaprowaǳili Golda na ulicę, która wydawała się eszcze nęǳnie sza i barǳie zapadła aniżeli pierwsze. Luǳi tu nie było wiele; parę drzwi było zamkniętych, a przed ednymi stał człowiek.
³⁹City — część Londynu stanowiąca centrum ﬁnansowo-handlowo-ubezpieczeniowe Wielkie Brytanii, historyczne centrum miasta. [przypis edytorski]
⁴⁰Sidney Street — ulica w Londynie, mie sce oblężenia Sidney Street w  r., strzelaniny mięǳy siłami policy nymi i wo skowymi oraz łotewskimi imigrantami. Była to kulminac a wcześnie szych wydarzeń związanych
z próbą kraǳieży biżuterii przez gang łotewskich imigrantów, która zakończyła się zabiciem trzech polic antów
i przywódcy gangu. [przypis edytorski]
⁴¹East End (ang. Wschodnia ǲielnica) — uboższe, wschodnie ǳielnice Londynu. [przypis edytorski]
⁴²rozhowor — rozmowa. [przypis edytorski]
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Bieda

— To tuta — powieǳiał.
Gold postąpił wprzód i pchnął z lekka drzwi. Drzwi za poruszeniem rozwarły się.
W tych małych domkach, zamieszkałych przez dwie, trzy, czasem cztery roǳiny, nie ma
potrzeby zamykania drzwi na klucz.
Gold wszedł; tamci weszli za nim. Nie uczynił eszcze kroku, gdy drzwi prowaǳące
z sieni do ubikac i, którą uważał za pierwszy pokó , otworzyły się i akiś człowiek ukazał
się w nich.
— Hallo! — zawołał pode rzliwie.
Gold błysnął nań latarką trzymaną w ręku.
— Gǳie Ros anin? — spytał.
Wieǳiał, że wśród tego roǳa u luǳi nazwiska nie ma ą znaczenia i że na lepszym
odróżnieniem ednych od drugich są ich odrębności narodowe lub ﬁzyczne.
— Na górze — odparł widocznie zadowolony, że nie choǳiło o niego.
— W tyle czy na przoǳie? — spytał Gold.
— W tyle, panie — rzekł człowiek. — Pierwszy pokó w prze ściu mięǳy schodami.
Gold wspiął się po schodach, biorąc dwa stopnie za ednym razem. Tamci szli za nim.
Doszedł do drzwi i spróbował e otworzyć. Były na klucz zamknięte. Zapukał. Nie
było odpowieǳi. Zapukał ponownie. Usłyszeli trzeszczenie łóżka i stąpanie po podłoǳe.
Zapukał po raz trzeci.
Gold szepnął coś dość głośno w ęzyku, którego dwa luǳie nie zrozumieli.
Czekał. Drzwi zostały otwarte kluczem i nieco się uchyliły.
Gold pchnął drzwi i wszedł. Był to ego człowiek — poznał go z opisu. Był pĳany
i widocznie spał powalony pĳaństwem, gdy pukali.
— Kim panowie esteście? — spytał.
— Niech ktoś zapali lampę — rozkazał detektyw.
Jeden z luǳi potarł zapałkę i znalazł cynową lampkę naową, zd ął umbrę⁴³ i zapalił
knot.
Była to nęǳna nora, w które poza brudnym legowiskiem, które służyło za łóżko, nie
było niemal żadnych innych sprzętów.
— Jesteście mi potrzebni — rzekł Gold po rosy sku. — Wy mĳcie ręce z kieszeni.
— Powieǳiał to spoko nie, ale rewolwer, który przyłożył do piersi Ros anina, uzupełniał
resztę, która była w dane chwili wskazana.
— Podnieście ręce do góry!
Ponuro wzniósł ręce nad głowę i Gold wraz z towarzyszami umie ętnie rozbroili go.
Para stalowych obręczy szczęknęła z tyłu na przegubach ego rąk.
— Siada cie tu na krześle — powieǳiał Gold. — Nie zrobimy wam nic złego, za to
musicie nam powoli opowieǳieć wszystko, co wiecie.
— Nie powiem nic — rzekł.
Przeszukali szybko całą izbę, ak również zawartość kieszeni więźnia. Nie było nic,
co by wskazywało na akieś wspólnictwo z innymi osobami, ani listów lub zapisanych
papierów. Jeden z luǳi zniknął w czasie rewiz i i gdy Gold zdmuchnął lampę i sprowaǳił
więźnia na dół, znaleźli czeka ący na nich automobil.
Wpakowali doń Ros anina. Wóz poszybował w kierunku zachodnim, zanim mieszkańcy Little John Street uprzytomnili sobie, że dokonano wśród nich aresztowania.

 .    
Pokó był obszerny. Służył pierwotnie za warsztat artystyczno-stolarski, póki właściciel
nie przeniósł się skutkiem napływu obce ludności i wynikłego stąd wzrostu wartości
czynszowych dale na wschód do Poplar i Canning Town⁴⁴.
Przy małych stolikach sieǳieli luǳie, pracu ąc w milczeniu, z wielką uwagą. Słychać
tylko było monotonny klekot małe maszyny sto ące za przepierzeniem w rogu poko u:
— klik — klik — klik.
Robotnicy byli przeważnie cuǳoziemcami, a pracę swą pełnili ako na legalnie sze
za ęcie rytowania płyt do artystyczne reprodukc i, która to czynność wymaga znaczne
⁴³umbra (daw.) — abażur. [przypis edytorski]
⁴⁴Poplar i Canning Town — ǳielnice wschodniego Londynu. [przypis edytorski]
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zręczności i pewnego oka. Płyty i wizerunki miały zna dować rynek zbytu w Europie —
nie nadawały się dla angielskiego odbiorcy.
Małe podłużne paski papieru zadrukowanego, które maszyna umieszczona za przepierzeniem regularnie wyrzucała, nie miały popytu w Anglii, były to bowiem doskonale
reprodukowane banknoty pięciodolarowe.
Maszyna była mała, o wiele mnie sza od zwycza ne maszyny do drukowania banknotów. Miała mnóstwo walców i tłumików oraz przewodów na czerń drukarską z matematyczną dokładnością ograniczonych do potrzebnych rozmiarów, tak że noty⁴⁵, które
z nie wychoǳiły, były absolutnie bez zarzutu.
Krępy mężczyzna sieǳiał na wysokim krześle obok maszyny, z cygarem w kąciku ust
i rękami głęboko wpartymi w kieszenie od spodni.
Przyglądał się funkc onu ące maszynie z powagą, śleǳąc każdy ruch robotnika w białe koszuli, który układał noty w małe paczki i wiązał z wprawą. Gdy setka takich paczek
została związana, wyciągnął rękę, by wyłączyć prąd, i maszyna stanęła.
— Na ǳiś wystarczy — rzekł.
Odsunął noty na bok i czekał, aż zd ęto płyty, starannie e wyczyszczono i zawinięto
w papier. Wziął płyty i schował e do kieszeni wewnętrzne . Zabrał też resztę papieru
banknotowego i gotowe noty, otworzył drzwiczki, prowaǳące do ubikac i, w które ongiś
było biuro artysty stolarza.
Otworzył kluczem schowek sto ący w rogu i umieścił w nim paczki nowych not,
zamyka ąc potem starannie drzwi stalowe.
Wy ął z kredensu ﬂaszkę i szklankę. Fałszerstwa banknotowe, uprawiane na wielką
skalę ak dotąd, zaczynały wchoǳić w stan niepewności⁴⁶. Czuł się tym podenerwowany:
za wiele było wokół słychać bicia na alarm, za wiele było tych chwil nieustanne obawy.
Nalał sobie pełną szklankę i wypił duszkiem.
Zakręcił światło, otworzył drzwi i wyglądnął⁴⁷ na pole. Następnie zamknął drzwi z powrotem na klucz.
Naza utrz te noty, starannie zapakowane w dwustu osobnych paczkach, adresowane
przez dwu różnych agentów, będą wysłane pocztą do Stanów Z ednoczonych. Coǳiennie
w ciągu tego tygodnia paczki będą nadawane.
Miał tym razem większy zapas not aniżeli zazwycza . Płyty starczą eszcze na dłuższy
czas. Następnie będą w użyciu nowe płyty, które są w opracowaniu niechętnego rzemieślnika.
Spo rzał na zegarek. Było trzy kwadranse na ǳiewiątą. Przeszedł przez małe biuro do
większego poko u.
— Możecie na ǳiś zakończyć — powieǳiał do luǳi.
Goǳiny pracy były nieregularne.
Jego intenc i odpowiadał tego roǳa u plan pracy, że podczas gdy maszynka była za ęta
wykonywaniem niecnego ǳieła, personel miał się zna dować faktycznie przy pracy.
Dwa luǳie tylko byli wta emniczeni w interes oprócz niego i ego bezpośredniego
przełożonego. Jednym był drukarz: ten miał za dnia za ęcie gǳie inǳie i był absolutnie
pewny. Helder sam wybrał go po należytym wybadaniu ego kwaliﬁkac i.
Co do drugiego wta emniczonego, Tiger Brown potrząsał głową z nachmurzeniem,
ten był bowiem powodem nie edne nocy bezsenne Browna, który wiǳiał się skutkiem
tego zmuszony do coraz częstszego uciekania się do ﬂaszki sto ące na kredensie.
Usłyszał lekkie pukanie w drzwi. Zgasił ponownie światło i otworzył z przezornością.
— Wszystko w porządku — Helder wszedł i zamknął za sobą drzwi. — Pracu ecie?
— Właśnie skończyłem — odparł.
— Trzeba te nocy usunąć możliwie wszystko — rzekł Helder widocznie zdenerwowany.
— Co się stało? — spytał drugi ostro.
— Nie wiem — mrukliwie odpowieǳiał — lecz mam przeczucie, że mnie śleǳą.
— Po co więc pan tu przychoǳi? — gniewnie rzucił Brown.
⁴⁵nota — tu: banknot. [przypis edytorski]
⁴⁶zaczynały wchoǳić w stan niepewności — t . zaczynały stanowić niepewny interes. [przypis edytorski]
⁴⁷wyglądnął — ǳiś popr. forma: wy rzał. [przypis edytorski]
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— Musiałem się z wami koniecznie zobaczyć — odpowieǳiał Helder pospiesznie. —
Brown, ta historia zaczyna mi się nie podobać. Zadruku cie wszystek papier, aki macie
na skłaǳie, i zniszczcie płytę. Chcę zamknąć uż przedsiębiorstwo.
Tamten skinął głową.
— Nareszcie — rzekł — a także mam tego dość. Iwan został aresztowany.
— Aresztowany? — Helder aż podskoczył. — Kto go aresztował? Kiedy?
Twarz ego była śmiertelnie blada, ręce na przemian zaciskał i rozcapierzał ze zdenerwowania.
— Jeżeli się wyda — rzekł — esteśmy zgubieni, a o ile tego Golda znam, ten zmusi
go do tego. Gǳież on est?
— Iwan? Nie wiem. Czy a estem do tego, żeby obchoǳić wszystkie biura policy ne?
To nie mo a rzecz. Jutro bęǳiemy wszystko wieǳieć.
— Czemu nie daliście mi ani słowem znać o tym? — spytał Helder, zaklął przy tym
z cicha. — Jeżeli Iwan zachowa milczenie, może nam się na pewno udać. Polic a est na
poły przekonana, że to sprawa Comstocka Bella. Szuka ą go po całe Europie i ak długo
nie zna dą go, daǳą nam spokó .
— A eżeli wróci? — zapytał Brown.
— Ja mam wrażenie, że nie wróci — odparł drugi z lekkim uśmiechem. — Mam
pode rzenie i utro będę miał zupełną pewność. Już cały Londyn, przyna mnie ta ego
część, o które warto mówić, wierzy, że Comstock Bell est wmieszany w fałszerstwa.
— Co Londynowi wiadomo o fałszerstwach?
Helder spo rzał na niego zdumiony.
— Jak to? Nic nie wiecie? Nie czytacie gazet, oczywiście, inacze wieǳielibyście. Rząd
amerykański oﬁarował…
Tu zatrzymał się. Nie było zbyt mądrze opowiadać temu człowiekowi, że oﬁarowano
milion dolarów za wykrycie przywódców ta nych fabryk dolarów.
— Co oﬁarował? — spytał znów Brown.
— Oﬁarował wielką nagrodę — powieǳiał Helder. Przecież ten człowiek musi się
bez niego też o tym dowieǳieć. — Komukolwiek, z wy ątkiem tych, co biorą czynny
uǳiał w fałszerstwach. — Podkreślił to ostatnie zdanie. — To znaczy, że my esteśmy
wykluczeni.
Tiger Brown podszedł do kredensu, wydobył swo ą ﬂaszkę i niemal automatycznie
napełnił szklankę. Helder obserwował go z zainteresowaniem. Brown stanowił zagadkę.
Stanowił też niebezpieczeństwo i Helder nie zamierzał wyrzekać się swe osobiste wolności i tracić wszystkiego, co z takim nakładem pracy i przebiegłości dotąd zdobył, dla
tego swo ego nieokrzesanego kompana.
— Co pan zrobi z Maple’em? — zapytał Brown.
— W tym celu właśnie tu przyszedłem — odparł Helder — ażeby z wami o nim
pomówić.
Zaczął się przechaǳać niecierpliwie po pokoiku, ma ąc ręce w tył założone.
— Pó ǳiemy do niego teraz. — Przystanął i zaczął nadsłuchiwać. — Co to było? —
spytał.
— Nic nie słyszałem — odparł drugi z irytac ą — luǳie odchoǳą, więc est trochę
ruchu.
Helder podszedł cichym krokiem ku drzwiom prowaǳącym ku schodom zewnętrznym i nasłuchiwał.
— Ktoś tam est na dworze — szepnął.
— Pan zwariował — odparł drugi — nikt tam nie stoi.
Zgasił światło, przekręcił klucz i rozwarł prędko drzwi na oścież.
Na dworze nie było nikogo. Helder nie zadowolił się tym i wpatrzył się eszcze raz
przenikliwie w mrok podwórza.
— Ktoś tam est na dole — rzekł.
Wiǳiał akąś postać sunącą wzdłuż ciemnego muru. Dążyła do furtki, prowaǳące
na tylną uliczkę za ogroǳeniem domu. Brown wydobył rewolwer, lecz tamten schwycił
go za rękę.
— Szalony — powieǳiał — chcecie sprowaǳić na nas cały Londyn? Za nim!
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Zbiegł szybko ze schodów. Będąc na dole, usłyszał trzask zamku i przez edną chwilę
wiǳiał otwieranie furtki, przez którą przemknęła się mała postać w płaszczu. Przystanął
i rzucił okrzyk za zbiegiem. Przebiegł ǳielącą go przestrzeń, by spotkać się z zatrzaśnięciem furtki w te właśnie chwili, gdy do nie dopadł.
— Macie klucz? — zawołał.
Brown obszukał swe kieszenie, wydobył klucz, włożył go w zamek ręką drżącą ze
zdenerwowania i otworzył furtkę.
Oba wypadli na ulicę i rzucili wzrokiem na prawo i na lewo. Helder pierwszy w oddali
zauważył ucieka ącą postać zbiega w chwili, gdy mĳał latarnię uliczną.
— To chłopiec — rzekł — musimy go dostać. Biegiem!
Postać zniknęła w narożniku i oba pobiegli za nią. Skręcili na rogu i znaleźli się na
dłuższe ulicy. W połowie, tuż przy trotuarze, stał automobil. Ścigany ednym skokiem
znalazł się w wozie, który ruszył z mie sca.
— Prędko! — rozkazał Helder — mó wóz est na drugim rogu te ulicy.
Biegł z całą szybkością, na aką mógł się zdobyć. Dopadł wozu i odetchnął, by wydać
zadyszany polecenie, nie był bowiem przyzwycza ony do nadmiernych wysiłków cielesnych. Następnie wskoczył, a za nim Brown.
Dłuższą chwilę nie mógł eszcze tchu dostać⁴⁸.
— Szczęście eszcze — odezwał się wreszcie — że mó wóz czekał; bęǳiemy mogli
wytropić naszego młodego przy aciela.
— Czy myśli pan, że coś słyszał?
— Jestem tego pewny — odparł Helder — stał na schodach tuż pod drzwiami.
— Co mógł słyszeć takiego? — zapytał Brown.
— Sam fakt, że podsłuchiwał, wystarczy dla mnie — odmruknął Helder.
Opuścił przednie okienko ǳielące ich od szofera.
— Trzyma go pan na widoku? — spytał.
— Tak, sir — odpowieǳiał — musiał się zatrzymać przed zaporą wozów koło Aldgate⁴⁹.
Jechali przez City na Queen Victoria Street wzdłuż brzegu.
Helderowi serce zabiło szybcie , gdy zbliżali się do rogu wielkiego bulwaru koło Westminsteru. Po prawe stronie zna dował się duży blok gmachów o światowe sławie.
— Jeśli za eǳie do Scotland Yardu — rzekł — musimy uciekać dale , i to ak na pręǳe .
Automobil nie skręcił w łukowatą bramę główne sieǳiby polic i. Obrócił się natomiast pod ostrym kątem w lewo, na most Westminsterski. Po stronie Surrey⁵⁰ przystanął;
ściga ący nad echali w chwili, gdy pasażer-zbieg szybko wysiadł i dostał się do schodów
prowaǳących na dół do rzeki.
— Mamy go — zawołał Helder.
Zbiegł po schodach za małą postacią, dotarł do obszerne terasy ǳielące schody i zatrzymał się. Albowiem na dole, tam gǳie się kończyły schody, w asnym oświetleniu
lampy łukowe stała Verity Comstock Bell; za nią niewielki okręt z dwoma ludźmi w nim
sieǳącymi.
— Uważam, że lepie pan zrobi, cofa ąc się, panie Helder — powieǳiała.
Trzymała niedbale pistolet automatyczny, oburącz, tak ak kobiety trzyma ą wachlarz
złożony.
— I sąǳę — dodała — że byłoby na rozsądnie z pańskie strony, gdyby pan postarał
się odrobić póki czas zło, które pan popełnił, identyﬁku ąc mo ego męża ze swo ą nęǳną
robotą.

⁴⁸tchu dostać nie móc — ǳiś popr. racze : nie móc tchu złapać. [przypis edytorski]
⁴⁹Aldgate — edna z bram byłego muru obronnego wokół Londynu, aktualnie stac a metra. [przypis edytorski]
⁵⁰Surrey — hrabstwo na południe od Londynu. [przypis edytorski]
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Dnia  lipca roku … kas er pełniący służbę w paryskim biurze Cooka na placu Opery⁵¹
otrzymał pięć not ancuskich tysiącankowych i osiem amerykańskich, opiewa ących na
sto dolarów, do wymiany na walutę angielską.
Policzył e uważnie, dokonał pewnych obliczeń na kawałku papieru i wy ął z teczki,
którą miał pod ladą, odpowiednią ilość angielskich banknotów celem wydania klientowi.
Należało dodać eszcze dwa funty, parę szylingów i dwa do trzech pensów, aby rachunek
się zgaǳał.
Położył pieniąǳe angielskie przed sobą i przeliczył eszcze raz banknoty ancuskie.
Przy te sposobności zauważył — dopiero teraz wpadło mu to w oko — że słowa „Banque
Nationale” miały nieco słabszy odcień ﬁoletowy niż zwykle. Było to tylko na ednym
z banknotów. Porównał banknot z innymi i przekonał się, że się nie mylił. Odcień był
stanowczo odmienny.
Zanim powziął coś dalszego w tym wzglęǳie, przypatrzył się uważnie dolarom.
Te nie różniły się w niczym edne od drugich, aby ednak nabrać zupełne pewności, wy ął studolarowy banknot ze swo e szuﬂadki i porównał go z zaprezentowanymi
mu do wymiany i znów okazało się, że zachoǳiła pewna, aczkolwiek minimalna różnica
w odcieniu.
Banknoty drukowane we Franc i oǳnacza ą się pewną szczególną cechą charakterystyczną, mianowicie nie zachowu ą dłuższy czas z całą dokładnością odcienia koloru,
w którym zostały wybite. Już w tyǳień po wybiciu, zanim ednak zostaną puszczone
w obieg, zmienia ą barwę do pewnego nieokreślonego bliże stopnia.
Kas er dotknął się ǳwonka umieszczonego pod stołem i ów pan w średnim wieku,
który czekał dotąd niecierpliwie na obsługę, znalazł się nagle w otoczeniu detektywów.
— Monsieur zechce łaskawie pofatygować się do biura kierownika?
Monsieur nie miał na to na mnie sze ochoty. Podniósł głos z prawǳiwym amerykańskim akcentem i zwrócił się ku wy ściu. Był to fałszywy krok z ego strony, albowiem
człowiek zdrowy na umyśle, mimo na większych przykrości, akie są połączone z wymianą pienięǳy, nigdy nie wpadłby na pomysł dać się do tego stopnia unieść swemu
oburzeniu, aby aż zostawiać bez żadnego potwierǳenia pięć ancuskich tysiącankówek
i osiem studolarówek amerykańskich.
Detektywi u ęli pode rzanego za ramię. Ku zgorszeniu reszty klientów dystyngowane
ﬁrmy bankowe zabrano go do małe uboczne salki i zamknięto drzwi na klucz. W kwadrans późnie wy echał automobilem w towarzystwie opiekuńczych detektywów.
Gold, który w te chwili za ęty był zaopatrywaniem się w potrzebne mu zezwolenie
na dokonanie rewiz i mieszkania Heldera, wy echał natychmiast pierwszym pociągiem
do Paryża.
Na Stac i Północne ⁵² oczekiwał go szef wyǳiału śledczego, z którym po echał do
prefektury. Po droǳe oﬁcer wy aśnił detektywowi szereg punktów, które nie dały się
wyszczególnić w telegramie wzywa ącym Amerykanina do Paryża.
— Nie mamy pełne pewności co do not amerykańskich — rzekł — nie ma ednak
na mnie sze wątpliwości, że banknoty ankowe są nader udanymi falsyﬁkatami. Człowiek, którego u ęliśmy, est Amerykaninem. Przybył do Hawru⁵³ te soboty, ma ąc przy
sobie listy poleca ące dla rozmaitych ambasad amerykańskich w Europie. Gdyby nie ego
skorość do ucieczki, uważalibyśmy go za oﬁarę sprytnych fałszerzy.
— Jak on się nazywa? — zapytał Gold.
— Schriener — odpowieǳiał drugi. — Twierǳi, że est kupcem towarów żelaznych
w New Yorku i przy echał na wakac e do Paryża. Mamy o nim wzmiankę ze strony polic i
nowo orskie . Przy tym podróż odbywa nieco zbytkownie, w każdym razie nieodpowiednio do stanowiska człowieka w ego położeniu. Przeszukaliśmy ego bagaże.
— Czy znaleziono coś przy nim? — spytał Gold.
⁵¹Plac Opery — plac w ǳiewiąte ǳielnicy Paryża, zna du e się na nim Opéra Garnier, nazwana tak na cześć
e architekta, Charlesa Garniera. [przypis edytorski]
⁵²Stacja Północna — Gare du Nord, edna z sześciu głównych stac i w Paryżu. [przypis edytorski]
⁵³Hawr — mie scowość w Normandii, zna du e się w nie na większy port we Franc i. [przypis edytorski]
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— Nic szczególnie pode rzanego — rzekł drugi z pewnym wahaniem. — Są, co prawda, pewne punkty, które wymaga ą wy aśnienia. Chcielibyśmy, aby pan z nim wpierw
mówił. Mogę eszcze dodać, że uż porozumiał się z ambasadorem amerykańskim w Paryżu.
Gold skinął głową. Wieǳiał, że Amerykanin za granicą, milioner czy oszust, za
pierwszą swo ą czynność uważa zamęczanie swego przedstawiciela państwowego.
Ów człowiek nie został umieszczony w celi więzienne . Gold zastał go w małym biurze w prefekturze, które zamieniono na tymczasowe mieszkanie. Sieǳiał przy biurku, pisząc coś z furią. Detektyw spostrzegł człowieka średniego wzrostu, szpakowatego, dobrze
oǳianego, o surowych rysach twarzy, byna mnie nie u mu ących. Mógł mieć przeszło
pięćǳiesiąt lat.
— How do you do? — rzekł Gold, wyciąga ąc doń dłoń po amerykańsku.
Ręka, którą Gold u ął w swo ą, była szorstka; nie była to delikatna dłoń bogacza lub
kogoś, co spęǳił długie lata w dostatku. Co więce , człowiek ten doznał pewne trudności
w odpowieǳeniu na powitanie. Nasz Amerykanin nabrał przekonania, że więzień nie
miał wielkie wprawy w życiu towarzyskim. Krótka rozmowa, którą z nim przeprowaǳił,
upewniła go w tym do reszty. Ten człowiek był marionetką w ręku innych. Przy tym
był ednak wytrzymały. Gold osąǳił to z bogactwa ego ęzyka. Wylewał potoki słów, aż
nazbyt, wszystko, aby wydostać się na wolność.
Gold opuścił go, aby prze rzeć w biurze szefa wyǳiału śledczego zakwestionowane
amerykańskie banknoty. Podano mu akta, w których się zna dowały: Gold zbadał e ze
starannością, na aką zasługiwały, po czym zwrócił e.
— Nie ma żadne wątpliwości — osąǳił — że to falsyﬁkaty, choć barǳo zręcznie
wykonane. Czy mogę zobaczyć rzeczy tego człowieka?
Zna dowały się w przyległym poko u, z napisami przykle onymi na każde z osobna.
— Wszystkie te dokumenty — rzekł Francuz, wskazu ąc na papiery więźnia — są
w przechowaniu łącznie. Czy chce pan e prze rzeć?
Gold skinął głową, więc rozłożono przed nim szereg papierów.
Były przeważnie bez większego znaczenia: obligac e na drobne sumy, listy polecaące do konsulów i ambasadorów podpisane przez wcale znane osobistości w Nowym
Yorku. Gold nie przywiązywał do nich żadne wagi, zna ąc stosunki tamte sze, którym
zawǳięczyć można uzyskanie takich listów z wielką łatwością.
Mięǳy innymi był notes z mnóstwem zapisków. Te odnosiły się głównie do hoteli i pens onatów. Ważnie sza była lista ﬁrm, gǳie, ak Goldowi wiadomo było, można
wymieniać pieniąǳe.
Na ważnie szą nić stanowiła koperta zaadresowana dla tego człowieka do hotelu Palace. Nosiła znaczek pocztowy z Londynu. Była to całkiem zwycza na koperta podłużnego
formatu, z adresem pisanym wyraźnym ręcznym pismem.
Gold zwrócił się do Francuza.
— Panowie zapewne poddali hotel obserwac om — powieǳiał.
Tamten skinął głową.
— Nie uważam tego za konieczne — zauważył Gold. — Modus operandi⁵⁴ est niezmiennie ten sam. Fałszowane noty są posyłane w małych ilościach w takie kopercie
ak ta do agenta. Da ą mu pewien czas do rozporząǳenia falsyﬁkatami. Agent przesyła
część zysku główne kwaterze, która nie est koniecznie identyczna z mie scem, skąd wychoǳą fałszowane noty, po czym, ak powiadam, po upływie pewnego czasu zosta e mu
przysłana nowa paczka.
— I pan sąǳi — zapytał Francuz — że możemy się spoǳiewać dalszego zapasu
banknotów pod adresem tego hotelu?
— Nie — odparł Gold. — Przede wszystkim każdy agent należący do sza ki ma nad
sobą innego agenta, nieznanego mu, który wykonu e nad nim kontrolę. Ten drugi agent
est równie płatny ak pierwszy. W mięǳyczasie fałszerze dowieǳieli się, że Schriener
został przyaresztowany. Nie ma powodu oczekiwać dalszego transportu.
Gold wziął eszcze raz fałszywe noty amerykańskie do ręki i poddał e skrupulatnemu
badaniu.
⁵⁴modus operandi (łac.) — sposób ǳiałania. [przypis edytorski]
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— Pięknie wykonane — rzekł. Oglądał e z obu stron. Coś zwróciło ego uwagę
i wpatrzył się uważnie w eden róg banknotu.
— Przepraszam — wyrzekł, biorąc banknot do okna.
Paryż nakryty był ciemnymi chmurami i światło było nie asne. Mimo to ednak zdołał zauważyć biegnące przez całą długość banknotu ǳiwne akieś słowa. Były drukowane
w tym samym kolorze malwy, który stanowił tło banknotu, i pozornie stanowiły integralną część rysunku.
— Proszę o silne światło i szkło powiększa ące — powieǳiał stanowczym tonem.
Szef wyǳiału detektywistycznego podszedł do biurka i wykręcił nad nim potężną
żarówkę elektryczną, nad którą założył umbrę, tak że światło padało edynie na biurko.
Z biurka wydobył silne szkło powiększa ące i podał e Goldowi. Amerykanin rozłożył banknot na biurku i, trzyma ąc szkło powiększa ące nad odpowiednim mie scem
banknotu, zapuścił weń wzrok.
Wydał gwizdnięcie i twarz mu się zmieniła, a oczy błysnęły z zachwytu.
— Patrz pan! — zawołał niemal.
Francuz wziął szkło powiększa ące z ręki Golda i wydał okrzyk, albowiem od rogu
banknotu drobniutkimi litereczkami i z naǳwycza ną zręcznością wyryte były następu ące
słowa:
„Verity Maple,  Crystal Palace Road, London, note numbers  to 
milk”.
Spo rzeli eden na drugiego.
— Co to znaczy? — zapytał Francuz, zmieszany.
Gold wyglądał oknem. Nie dał żadne odpowieǳi. Powtarzał słowa banknotu.
— Jest tylko edna osoba na świecie, która może wyświetlić tę wiadomość — rzekł.
— Musimy ą odnaleźć.
— Ale któż to napisał? — zapytał szef polic i.
— Któż inny ak Tom Maple? — odpowieǳiał Gold. — Sąǳę, że esteśmy na na lepsze droǳe do wykrycia zbrodniarzy.

 . „

”

Mięǳy Cambridge a Waltham Cross⁵⁵ są trzy szosy, które się krzyżu ą. Jedna, główna,
prowaǳi do Cambridge, druga do Newmarket i dale . Trzecia est mało ważna, est bowiem tylko szlakiem wagonów okrężnych, wĳącym się w południowym kierunku. Jest
ona do tego stopnia bez znaczenia, że odpowieǳialni autorzy mapy okolicy Cambridge
nie uważali nawet za konieczne poinformować tych, którym by na tym zależało, że taka
droga istnie e.
Kto by się interesował tymi mie scowościami — nie eden z nas chciałby wszak zwieǳić sławną Anglię — dowie się ze zǳiwieniem, że ta nieznana nikomu, a ednak istnie ąca droga zawǳięcza swo e powstanie niedorzeczności starego Colletta. Od niego też
wzięła swą nazwę. Collett był ekscentrycznym gospodarzem rolnym. Ekscentryczność
posunął aż do granic geniuszu. Mógł się stać sławny na całą rolniczą Anglię ako pionier
naukowe uprawy roli gdyby nie ǳiwaczna mania, która trzymała go z dala od osiągnięcia celu, o ile miał w ogóle akiś cel. Owa mania prze awiała się w nader kosztownych
formach, tak że być może, że stary Collett umarł w stanie zupełne ruiny ma ątkowe ,
choć niezmiernie szczęśliwy i zadowolony z rezultatów eksperymentu swo ego żywota.
Jak tylu innych luǳi, którzy zasłużyli sobie na sławę, reformy Colletta były pasmem
krańcowości: wszystko, co inni rolnicy czynili, uważał ipso facto⁵⁶ za błędne i starał się
dokonać tego samego metodą wręcz przeciwną.
Spośród stu starych metod śmiało można określić sześćǳiesiąt ako nieda ące się
ulepszyć, dwaǳieścia pięć na sto ulega pewnym zmianom, reszta zaś est całkiem błędna.

⁵⁵Waltham Cross — miasto  km na północ od centralnego Londynu, zalicza się do londyńskiego obszaru
metropolitalnego. [przypis edytorski]
⁵⁶ipso facto (łac.) — na mocy samego faktu. [przypis edytorski]
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Stary Collett, który stosował zasadę, że cała setka wymaga natychmiastowe reformy in
capite et membris⁵⁷, nabawił się poważne choroby i — umarł.
Zostawił po sobie sto morgów nieuprawne ziemi, domek, który wybudował w myśl
własnych planów, milowe długości prywatną drogę i nieszczęsnego wykonawcę ostatnie woli, którego obciążył tysiącem pośmiertnych zleceń. Biedak mógł sobie poraǳić
z pomocą sądu, wolał ednak pó ść mnie legalną, lecz prostszą drogą interpretowania na
własną rękę życzeń zmarłego. W szczególności oddał domek w ręce pierwszego z brzegu
oferenta. Ponad wszelkie oczekiwania oferta, którą otrzymał, była niezwykle korzystna.
Znalazł się ktoś, co oglądnął⁵⁸ sobie okolicę, odkrył w domku i otoczeniu coś, co odpowiadało w zupełności ego życzeniom i zakupił gospodarstwo wraz z całym inwentarzem.
Opisu ąc kupu ącego, pan Harlett, wykonawca testamentu starego Colletta, wyraził
się o nim ako o miłym Amerykaninie, który upodobał sobie domek i pragnął uczynić zeń
hotelik dla nieǳielnych wycieczkowiczów. Nie zamierzał uprawiać gospodarki rolne , tak
powieǳiał panu Harlettowi, lecz kazał domek w zupełności wyporząǳić, przemalować
i umeblować.
Nie każdy wpadłby na pomysł urząǳić z domku letnisko; wykonawca na pewno nie
byłby miał tyle fantaz i. Domek był zbyt ponury, o za grubych murach, czyniących wrażenie więzienia. Z zewnątrz był to wzór brzydoty, z wszelkimi cechami odpycha ącymi,
o oknach wybitych w murze w regularnych odstępach i bramie przypomina ące areszt.
Całość uzupełniały kraty, które nie wiadomo w akim celu kazał stary Collet wprawić
do okien. Wnętrze było za to z pewnością mnie odpycha ące. Izba mieszkalna ciągnęła
się od podłogi do dachu; wokoło biegł krużganek, na którym były organy — stary ekscentryk był bowiem czymś w roǳa u muzyka. Główny i edyny pokó sypialny o tym
przeznaczeniu zna dował się na parterze.
Na górze mieściła się komora niedostępna dla złoǳiei, o stalą wyłożonych ścianach.
Dostęp do nie był umożliwiony z dołu przy pomocy drabiny, albowiem nie prowaǳiły do nie żadne schodki. Amerykanin wydawał się z tego nawet zadowolony, przyna mnie nie zdraǳał żadne ochoty wbudowania schodów. Komora, ze swą solidną podłogą,
była dostępna albo z parterowe sypialni, albo przez stalowe drzwi z krużganka biegnącego wokoło wzniosłe sali adalne . W te komorze stary Collett trzymał pieniąǳe — nie
ufał bankom ani ich nie popierał — mianowicie miał tam schowek wmurowany w grubą
ścianę, a nowy właściciel uznał, że taki schowek może mu się dobrze przydać. Przychoǳił
do domku w nieregularnych odstępach czasu, ak zauważyli sąsieǳi. Nie zatrudniał rąk
w gospodarstwie. Stara kobieta, sprowaǳona z oddali, prawdopodobnie z Londynu, sąǳąc po e akcencie, była edyną stałą mieszkanką, która utrzymywała dom w porządku.
Lecz w akiś czas późnie obyto się bez e usług. Stało się to niespoǳiewanie i nowy właściciel Collettowskie Niedorzeczności — tak nazywano w okolicy gospodarstwo starego
ekscentryka — zdawał się doskonale obchoǳić bez nie .
Bywał tam przelotnie, nigdy nie spęǳał więce ak edną noc.
Pewnego razu zauważono, że dom był zamieszkany. Wiǳiano akiegoś ponuro wygląda ącego człowieka wędru ącego polami. Z edynego komina, aki dom posiadał, wychoǳiły smugi dymu. Prawie coǳiennie akiś gość przy eżdżał z Londynu, przebywał
w domku goǳinkę lub dłuże , po czym szybko od eżdżał z powrotem w stronę Londynu. Czasem był to sam właściciel, czasem ego zastępca. Ci dwa nigdy nie byli wiǳiani
razem, aż do ta emniczego po awienia się Verity Bell w przebraniu chłopca owe nocy.
Padał deszcz ulewny, gdy Helder echał do swo ego domku wie skiego. Sam sieǳiał
przy kierownicy, ma ąc u bogu Tigera Browna. Nie zamienili ze sobą ani słowa podczas
całe azdy. O drugie goǳinie nad ranem Helder zwolnił biegu wozu, w miarę ak zbliżali
się do skrzyżowania. Skręcił w uliczkę i zatrzymał maszynę przed ponurym domkiem.
Na odgłos nad eżdża ącego automobilu z domku wyszedł człowiek, który momentalnie
zniknął i powrócił z kluczem od dobudówki. Do nie Helder wprowaǳił wóz.
W mieszkaniu palił się silny ogień, mimo iż był czerwiec, i dwa luǳie, przemoczeni
i zziębnięci, stali przez chwilę w milczeniu. Trzeci obserwował ich z nachmurzoną miną.
⁵⁷in capite et membris (łac.) — w głowie i członkach. Hasło reformy in capite et membris upowszechniło się
w XV w. w kontekście reformy Kościoła katolickiego i przyświecało soborom w Pizie, w Konstanc i i w Bazylei.
[przypis edytorski]
⁵⁸oglądnął — ǳiś popr.: obe rzał. [przypis edytorski]
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— Bęǳiemy przez akiś czas barǳo za ęci — zagadnął go nagle Helder. — Macie
dla Tigera inne ubranie?
Ponury dozorca kiwnął głową. Helder poszedł do swo ego poko u, wyciągnął szuﬂadę,
która zawierała całkowite ubranie, ubrał się prędko i wrócił do wielkie izby, gǳie Tiger
właśnie kończył przebieranie się.
Rozmawiali przyciszonym głosem, choć właściwie dozorca Collettowskie Niedorzeczności nie mówił wiele, poza lakonicznymi odpowieǳiami na pytania, które mu zadawano. Był to niski człowiek z krzaczastą, siwawą bródką i kosmatymi brwiami, niemal
w zupełności zakrywa ącymi bystre oczy, które błyskały od ednego do drugiego z ptasią
nieomal szybkością.
— Co on teraz robi? — zapytał Helder.
Brodacz ruszył ramionami.
— Wariactwa — rzekł. Człowiek ten widocznie nie był zbyt skory do marnotrawienia
słów.
— Co to znowu za nowy roǳa wariactwa? — niecierpliwie spytał Helder.
Ten trzeci potrząsnął znów ramionami.
— Ot rysu e i pĳe — odparł. — Chce pan go wiǳieć?
Helder kiwnął głową.
Wydobywszy klucz z kieszeni, niski człowiek poprowaǳił. Helder nazywał go Clinker. Wspięli się po stopniach prowaǳących na krużganek i dozorca otworzył stalowe
drzwi komory. Razem weszli do środka. Brown również podążył za nimi.
Pokoik był oświetlony potężną lampą naową wiszącą u pułapu. Był tam stół, krzesło
i łóżko składane.
Przy stole sieǳiał człowiek w koszuli i spodniach, który obrócił się wpół ku przybyłym. Stół był zarzucony narzęǳiami rytowniczymi i na poły wykończona płyta leżała
przytwierǳona do deski rysownicze .
— No, Maple? — powitał go Helder.
Tomasz Maple potarł palcem niegolony podbródek i uśmiechnął się. Wstał do połowy.
— Chce mnie pan wypuścić? — zapytał drżącym głosem. — Uczyniłem to, czego
pan ode mnie żądał, eszcze więce nawet, aniżeli pan żądał, i ǳiś estem uż chory z tego.
Helder uderzył go z lekka po ramieniu.
— Oczywiście wypuszczę pana — rzekł. — To pańska wina, że pan się tuta zna du e.
Więzień był chory; nie trzeba było oka znawcy, by to stwierǳić. Ręce drżały mu
nerwowo, z wy ątkiem chwil, gdy trzymał swo e ulubione narzęǳia. Usta ego drgały
konwulsy nie. Wydawało się nieprawdopodobne, by te ręce, drżące niepewnie, mogły
wyryć tak piękne ǳieło na płycie.
Helder spo rzał nań i potrząsnął głową.
— Może pan to rzucić — rzekł — z tymi notami ancuskimi i amerykańskimi
skończyliśmy. Cała Europa ma e uż na oku. Zrobimy eszcze edno pociągnięcie i koniec. Maple, musicie nam zrobić noty angielskie, które ma ą być ukoronowaniem ǳieła
waszego życia.
Maple wsunął ręce do kieszeni i cofnął się w tył na krześle. Nowe, ǳiwne zdecydowanie zarysowało się w ego zwisa ące dolne szczęce i w liniach ego ust. Helder zauważył
to i zatrwożył się.
— Patrz pan, Maple — rzekł — przecież pan nie est ǳieckiem. Myślę, że ma pan
uż tego dość. Jak na człowieka, który dokonał na zręcznie szych fałszerstw, akie świat
kiedykolwiek znał, esteś pan szczególnie niepewnym gatunkiem. Winien nam pan złość
za to, żeśmy pana tu sprowaǳili i trzymamy tu pana od dłuższego czasu, ednakże a panu
powiadam, że uczyniliśmy panu łaskę. Mimo wszystko — ciągnął, wiǳąc, że tamten nie
da e żadnego znaku — nie robi pan teraz nic gorszego, aniżeli parę lat temu.
Zapalił cygaro i zaczął z wolna przechaǳać się po poko u, ak człowiek, który ma czas
na wspomnienia.
— Sześć lat temu — powtórzył w zamyśleniu — słyszałem, że pan był na zręcznie szym rytownikiem banknotów w całe Austrii, że pan był w stanie wykonać z głowy każdy
rysunek i każdą na barǳie skomplikowaną linię… z pamięci. Pan zrobił wtedy próbę ze
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stukoronówką, prawda, Maple? — Zapytał niby niechcący, a Tomasz Maple wzdrygnął
się cały.
— Rząd pana przyłapał — Helder ciągnął dale — ale nie chciał skandalu, który
ściganie pana musiałoby pociągnąć za sobą, a pan uciekł do Franc i. Tam pan wstąpił
do mennicy. Ktoś pana rozpoznał i pan wy echał dale . Gǳie to pana spotkał Gold? —
zapytał nagle.
Człowiek na krześle zachował ponure milczenie.
— Sąǳę — Helder ciągnął — że Gold zastosował tu zasadę: na złoǳie a na lepie
nasaǳić złoǳie a, i stąd nasaǳił fałszerza, aby wykryć innego fałszerza, he?
Śmiał się, a Maple spo rzał nań i rozǳielił wargi, szczerząc swe brzydkie zęby w nieprzy emnym grymasie.
— Nie śmie się, przy acielu — odezwał się. Głos ego drżał. — Mówi pan o czasie,
kiedy nie miałem w sobie żadne odpowieǳialności. Teraz estem inny. Jestem zbrodniarzem, ponieważ mam skłonność — zniżył głos i zawahał się, po czym podniósł szybko
głowę — do picia, estem pĳaczyną, i pan wykorzystał mó nałóg. Ja pana znam — kiwał
głową powoli, ale groźnie, mówiąc te słowa — a znam siebie.
Spuścił głowę na piersi. Ręce trzymał głęboko w kieszeniach. Popadł nagle w milczenie.
Helder i Tiger Brown wymienili szybkie spo rzenie porozumiewawcze. Jak gdyby
pod wpływem tego samego zamierzenia, spo rzeli na Clinkera, lecz ten potrząsnął głową
w odpowieǳi na akieś niewypowieǳiane pytanie.
— Chodźcie — rzekł Helder przymila ąco — napĳmy się razem i pomówimy o wszystkim.
Maple wstał, z drżeniem podpiera ąc się rękami o stół. Coś na niego przyszło, zauważył
Helder, akaś godność, które , ak długo go znał, nie przypominał sobie u niego. Przy
całe swo e godne pożałowania postaci, w ego zachowaniu się i postawie czuło się akąś
nieprzeczuwaną moc.
— Nie będę pił — powieǳiał spoko nie. — Pan nie wie, co to dla mnie znaczy.
Picie stało się częścią mo ego życia, tak ak dla pana powietrze, ak woda dla ryb; lecz
wyrzekłem się picia i będę odtąd trzeźwy. Spadłem aż na samo dno i wspiąłem się na
szczyt.
Twarz Heldera pociemniała.
— Nie zrobicie tego, czego od was żądam? — spytał ostrym tonem. — Jeżeli się
stąd wydostaniecie, dostaniecie się do więzienia. Pan posunął się zbyt daleko, Maple, nie
zniesiemy tego szaleństwa. Nie masz dla pana drogi do pokuty, tak ak nie ma i dla mnie.
Pan zna du esz się z nami razem i pozostać tu musisz z nami, aż do końca.
Maple potrząsnął głową z wolna.
— Ja panu powiadam, że pan nie wydostanie się z te sprawy tak łatwo — powtórzył
Helder — pan wykonałeś dla nas robotę z własne woli, a teraz pan musisz ą wykonać
dlatego, że a tak chcę. Czy pan myślisz — drwiąco ciągnął — że pana puszczę na świat,
aby pan wyszedł z płaczem pokornym i wyznał wszystko przed sympatycznym detektywem ze Scotland Yardu? Nie estem takim szaleńcem, ak pan myślisz. Cenię swo ą
wolność, swo e stanowisko w społeczeństwie zbyt wiele, abym miał do tego dopuścić!
— Ze mną koniec — mruczał tamten — koniec, koniec…
— To nieprawda — rzekł Helder — eszcze do tego daleko. Masz pan we ść w normalny stan, bez względu na to, czy nim est normalne picie, czy normalna trzeźwość.
Patrz pan — rzekł, kładąc mu rękę na ramieniu — przypuśćmy, że wy ǳie na aw, że a
byłem odpowieǳialny za tę powódź falsyﬁkatów. Wie pan, co to znaczy? To znaczy dożywotnie, ciężkie więzienie. Teraz ży ę życiem miłych luǳi, wśród miłych osób i pięknych
kobiet; potem musiałbym to życie zamienić na coś gorszego od śmierci. Zatem chyba pan
na chwilę nie przypuści, że byłbym w stanie poddać się takiemu wegetowaniu, pó ść do
więzienia w słodkie naǳiei, że wreszcie uda mi się zebrać okruszyny życia, aby dokończyć
marnie lat starości w nęǳy?
Śmiał się. Ta myśl zdawała się bawić go w sposób niezwykle ciekawy.
— Nie, przy acielu, gdy zostanę wykryty, umrę prędko; boleśnie, być może, lecz
ból bęǳie krótkotrwały. Jeżeli zaś estem przygotowany na to, aby popełnić samobó   Spłacony dług
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stwo, w takim razie estem tym barǳie gotów zabić każdego, kto odważy się stanąć
mięǳy mną a pomyślnym wynikiem mo ego przedsięwzięcia. Fałszowałem, kłamałem
i kradłem, ale na to, aby dokończyć tego, co sobie postanowiłem. Jestem przygotowany
na to, by dołączyć morderstwo do listy moich grzechów, o ile tego bęǳie potrzeba. Czy
zrozumiano?
Maple patrzył nań obo ętnie, potrząsa ąc głową.
— Czy rozumiecie? — powtórzył Helder. — O ile bęǳie potrzeba, zabĳę was. Zastrzelę was ak psa, zanim zastrzelę sam siebie. Macie mi się za ąć tymi banknotami
angielskimi. Ma się to stać prędko; obecnie polic a myśli o dolarowych. Za miesiąc lub
dwa zauważą może ancuskie, które puściliśmy na rynek.
ǲiwne światło zabłysło w oczach Maple’a.
— Są wypuszczone na rynek, powiada pan?
Okazał silne zainteresowanie. Helder kiwnął głową.
— Odeszła pierwsza paczka. Teraz — powieǳiał z nagłym ożywieniem — porozumie my się, Maple. Zrobi pan, ak tego żądałem?
Maple ruszył ramionami z lekkim gestem rozpaczy.
— Przypuszczam — rzekł. — Mam… mam odpowieǳialność. Mam bratanicę, Helder, niezaopatrzoną, która się gryzie z mo e przyczyny, i to mnie gnębi.
Helder ukrył ręką uśmiech tłoczący mu się na usta.
— Jest ona zaopatrzona — zauważył. — Mówiłem to uż panu dawnie .
— Ale w aki sposób? — zapytał tamten. — Ona nie est zdolna do przy mowania
pienięǳy od niewiadomych osób.
— Jest zaopatrzona — powtórzył Helder.
Człowiek nazywany „Clinker” podniósł rękę, czyniąc w ten sposób znak przestrogi
i nakazu ąc zebranym milczenie.
Poczęli nadsłuchiwać.
— Ktoś tam nad eżdża drogą — rzekł. — Ze dę na dół, aby zobaczyć, kto to taki.
Otworzył drzwi i zamknął e za sobą. Usłyszeli otwieranie ciężkich drzwi z dołu. Nastąpiła przerwa, po czym drzwi znów się zatrzasnęły. W chwilę potem Clinker wrócił
z telegramem w ręku.
— Był chłopiec z telegrafu — powieǳiał. — To dla pana.
Wręczył go Brownowi, który rozdarł telegram i przeczytał.
— Co est? — zapytał Helder.
— Aresztowali Schreinera w Paryżu, podczas gdy puszczał banknot tysiącankowy
— rzekł Tiger Brown, przy czym głos ego brzmiał niepewnie.
Stali, patrząc eden na drugiego. Twarz Browna pracowała kurczowo. Helder zbladł.
Clinker był niezmiernie mało zaciekawiony. Był to zbyt stary ptaszek, zbyt ﬁlozoﬁcznie
usposobiony łotr, aby się prze mować grożącym niebezpieczeństwem. Za to twarz Maple’a
ożywiła się z zainteresowania; ego mętne oczy błyszczały, wargi poruszały się, ak gdyby
coś wypowiadał.
— Schriener aresztowany w Paryżu? — rzekł z zaciekłością. — Tysiącankówka…
czy to nie mo a?
Helder patrzył na niego, nie mówiąc ani słowa, i kiwnął mu ponuro głową.
— Ha! — zawołał Maple i opadł na krzesło.
Helder i Tiger Brown od echali pospiesznie z powrotem do Londynu, skoro tylko zaświtał ǳień. Tworzyli małomówną parę luǳi — żaden z nich nie miał ochoty do
mówienia, o ile choǳiło o ich nielegalny interes. Blisko Waltham Cross Brown nagle
powieǳiał:
— Nie mogę tego Maple’a po ąć.
Helder sieǳiał przy kierownicy. Patrzył prosto przed siebie, mówiąc:
— Ja go rozumiem. Wiǳi on nasz koniec, albo mu się tak zda e, ale… — Nie wyrzekł
ani słowa więce .
Tiger czekał, póki tamten nie dokończy, wiǳąc zaś, że ten nie ma ochoty do wywnętrzania się, zrobił próbę mówienia o tym, co było mu bliskie.
— Pan mówił o zabiciu Maple’a — rzekł wolno. — I guess pan go chciał nastraszyć.
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— Żadne nastraszanie — odparł Helder, zręcznie wymĳa ąc wóz armarczny. — Zabiłbym ego i każdego innego, kto odważyłby się mnie zdraǳić. I każdego innego —
powtórzył z naciskiem.
— Rozumiem — rzekł Tiger Brown.
Nie mówili więce ze sobą.
Helder zostawił swo ego towarzysza w City i po echał dale do garażu, w którym
trzymał zawsze swó wóz. Oddał maszynę mechanikowi i poszedł pieszo na Curzon Street.
Sieć zaciskała się na nim, czuł to. Ros anin uwięziony, Schriener w rękach polic i
ancuskie , Maple do rzały do buntu — oznaki były niezdrowe. Omylił się na Maple’u.
Zanadto ufał ego skłonności do picia. Uprowaǳił go, ma ąc na oku dwa cele, i wyniki
usprawiedliwiały środki, gdyż z edne strony Verity Bell była w Londynie, z drugie strony
Comstock Bell gǳieś w tyle krył się z nieznanych mu przyczyn.
W nieokreślony akiś sposób czuł, że nowe powinowactwo może mu się do czegoś
przydać, gdy przy ǳie nań ostatnia chwila.
Poszedł do swo e pracowni. Leżało w nie wiele korespondenc i, gdyż zyskiwał na
popularności i otrzymywał w ostatnim czasie liczne zaproszenia. Wzdrygnął się nieco na
myśl, co może się stać, eśliby ego plany nie powiodły się.
Przeglądał listy eden za drugim, czynił to ednak pospiesznie, bez większego zainteresowania, zwraca ąc tylko uwagę na pisma odręczne i znaczek pocztowy. Przy ednym
zatrzymał się: list pochoǳił od kogoś niezna omego.
Otworzył go. Pochoǳił od wydawcy „Post Telegramu”.
„Zechce nas Pan odwieǳić?” — brzmiał list. — „Nastąpił pewien zwrot w ta emnicze sprawie Comstocka Bella, a ponieważ Pan był w możności uǳielić nam tyle cennych
wiadomości, bęǳie Pan mógł wyświetlić nowy zwrot w sprawie. Mamy powód do przypuszczania, że pani Comstock Bell nie ży e”.
Helder położył list i wyglądnął⁵⁹ przez okno. Myślał niegdyś, że potraﬁ wy aśnić tę
ta emnicę. Teraz wydawało mu się, że sprawa pogłębiła się o wiele barǳie , aniżeli przypuszczał.

 .   
Taksówka zawiozła go do redakc i ǳiennika. Wydawca nie był eszcze w biurze, lecz
w oczekiwaniu przybycia Heldera młody reporter Jackson przywitał go z żywą radością.
Skłonił się Helderowi i z przy aznym uśmiechem zaprowaǳił go do poko u dla stron.
— Co się stało? — zapytał Helder, usiadłszy na miękkim fotelu.
— Boda by mnie zastrzelono, eżeli wiem — wyznał tamten.
Choǳił tam i z powrotem po poko u z rękami w kieszeni, z widocznym, szczerym
zakłopotaniem.
— Wie pan — rzekł — że po wy eźǳie Comstocka Bella i ukazaniu się pani Comstock Bell w tak straszliwy sposób wszystkie środki, które były do dyspozyc i ǳiennika,
zostały użyte, aby odszukać państwo Comstocków Bellów. Mimo iż otrzymaliśmy pismo
od Comstocka Bella adresowane do nas z Lucerny, wieǳą z całą pewnością, że Comstock
Bell nie był w tym mieście. Dostaliśmy drugi list z Wiednia.
— Co za list? — spytał Helder.
— Zwykły list, na maszynie pisany, podpisany pieczątką gumową i kontrasygnowany
imieniem ego żony. Ten list otrzymaliśmy. Znów pochoǳił z modnego hotelu i znów
nasz korespondent odkrył, że takie pary nie było tam nigdy. Puściliśmy w obieg, ak
panu wiadomo, przezorną opowieść o tym ta emniczym zdarzeniu. Nasi na zdolnie si luǳie byli na tropie pary, mimo to ednak nie spotkali się z nimi. Okręty pasażerskie były
pod obserwac ą; również parostatki krążące po kanale La Manche, a niemal wszęǳie
w Europie mamy sieć korespondentów, ma ących dostęp do mie sc, w których nie wolno znaleźć się prywatnemu detektywowi. Jednak wszystkie nasze wysiłki okazywały się
bezowocne… aż do zeszłe nocy.
— Co takiego zaszło? — zapytał Helder.
— Jeden z naszych luǳi, który trzymał straż w Boulogne i uważał na wszystkie okręty
pasażerskie, po ode ściu łoǳi sprowaǳa ące pasażerów na brzeg udał się na krótki od⁵⁹wyglądnął — ǳiś popr.: wy rzał. [przypis edytorski]
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poczynek do kasyna. W droǳe minął pewną damę, która widocznie barǳo się spieszyła.
Szła w tym samym kierunku i pomyślał sobie, że może i ona iǳie do kasyna. Nie zwracał
na nią większe uwagi, aż dopiero gdy zauważył, że nie szła do kasyna, gdyż, oglądnąwszy się raz, zobaczył, że nie szła za nim. Zwrócił na nią bacznie szą uwagę: kobieta ta
przypominała mu osobę, którą miał wyśleǳić. I rzeczywiście, w świetle, które padło na
nią w portyku, poznał ą. Natychmiast puścił się w e stronę. Spieszyła w dalszym ciągu
i wybrała krótką drogę ku drewniane tamie biegnące do morza. Wahał się przez akiś
czas, czy ma iść za nią, czy nie; wieǳiał ednak, że musi ona wrócić się tą drogą, którą poszła. Czekał więc z zadowoleniem na końcu tamy. Czuwał tak przez dwie lub trzy goǳiny
i, gdy ona się nie pokazywała, poszedł wzdłuż tamy, aż doszedł do stac i sygnałowe . Ku
ego zǳiwieniu, zniknęła mu. Był sam na brzegu — z pewną chęcią uczynienia wrażenia
Jackson urwał.
Helder kiwnął z lekka głową.
— No i? — spytał.
— ǲiś rano — ciągnął Jakson — dostaliśmy list z Boulogne. Podpisany był Comstock Bell i żona. W liście protestowali przeciw kontynuowaniu tego, co nazwali „ściganie
nas”. Oto list.
Podał mu papier. Helder nie zadał sobie trudu czytania. Z lekkim kiwnięciem głową
wręczył mu list z powrotem.
— Rozumiem — rzekł. — Czy wiǳiano gǳieś Comstocka Bella?
— Nigǳie. Nasza teoria odnośnie Verity Bell est, że musiała utonąć — rzekł reporter.
— Noc była pochmurna i inne drogi oprócz te , na które stał nasz człowiek, nie było.
Helder wstał i wyglądnął przez okno.
— Czy moglibyście panowie zrobić mi grzeczność? — zapytał.
— Jeśli tylko est w nasze mocy — odparł reporter z uśmiechem. — Możemy wiele
uczynić.
— Parę tygodni temu — zaczął Helder z wolna — aresztowano pewnego Ros anina
ako pode rzanego o akieś przestępstwo.
— Przypominam sobie — rzekł Jackson — skazano go na trzy miesiące więzienia
z wydaleniem z granic państwa ako karą dodatkową.
— Tak — potwierǳił Helder ze spoko em. — Otóż gdybym mógł pomówić z tym
człowiekiem, mógłbym może rozwiązać zagadkę zniknięcia pani Comstock Bell. Czy mogliby panowie uzyskać zezwolenie ministerstwa spraw wewnętrznych?
Jackson ściągnął wargi, wyraża ąc tym wątpliwość.
— Nie estem pewny, czy to się da zrobić — rzekł. — W każdym razie spróbu ę.
Skoro szef przy ǳie, pomówię z nim.
W parę chwil potem Helder poszedł. Wrócił do mieszkania na Curzon Street. Dowieǳiał się telefonicznie, że Golda nie było w mieście.
— Tym lepie — powieǳiał Helder do siebie — sąǳę, że eśli pozostawią mnie sobie
samemu, dam sobie radę ze wszystkim.
Z tą uwagą przeszedł do sypialni i położył się na parę goǳin, aby powetować sobie
nieprzespaną noc.
Zbuǳił go służący o piąte goǳinie po południu, przynosząc mu telegram. Redakc a
ǳiennika komunikowała mu:
„Wiǳenie urząǳone: pański Ros anin est w Chelmsford Gaol⁶⁰. Proszę przy ść do
biura po rozkaz ministerstwa”.
Jacksona nie było, lecz wydawca przy ął go i wręczył mu upoważnienie, prosząc go,
aby usiadł.
— Nie estem z natury ciekawy — rzekł wydawca — lecz mimowolnie zastanawiam
się, co pana skłania do złożenia wizyty temu więźniowi. Czy pan uważa, że zachoǳi związek mięǳy Comstockiem Bellem a tymi fałszerstwami na wielką skalę?
Helder z powagą skinął głową.
— Tak est — rzekł.

⁶⁰Chelmsford Gaol — lokalne więzienie w mieście Chelmsford w hrabstwie Essex,  km na płn.-wsch. od
Londynu. [przypis edytorski]
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W paru słowach opowieǳiał historię Klubu Zbrodniarzy i uǳiał Comstocka Bella
w owym klubie.
— Hm — zauważył wydawca, gdy Helder skończył — słyszałem o tym. Była to
całkiem przeciętna mania wariacka. Wiǳiałem uż takie rzeczy u młoǳieży, czasem nawet
gorsze. Pan mówi, że Bell zdraǳił tego swo ego kolegę Willettsa?
— Jestem i o tym przekonany — rzekł tamten. — Willettsa z rozmysłem i zdraǳiecko oddał Bell w ręce polic i dla ocalenia swo e własne skóry.
— Co pan sąǳi o ego obecnym zniknięciu? — spytał wydawca, patrząc nań bystrym
wzrokiem.
Helder zawahał się. Mimo iż o te sprawie wciąż myślał, wprost dniem i nocą, w ciągu całych miesięcy o niczym innym nie myślał ak tylko o tym — rzecz ciekawa, że
nie mógł sformułować żadnego schematu, który by rzucał pewne ściśle określone pode rzenie na Bella. Łatwo było robić aluz e do zamknięcia Amerykanina i przy tym kiwać
głową znacząco, by w ten sposób dać do zrozumienia, że zachoǳi związek mięǳy Bellem
a nieznanymi zbrodniarzami. Inna rzecz ednak podać dokładne fakty i daty.
— Nie mogę teraz powieǳieć — rzekł. — Osobiste mo e zdanie est, że ożenił się z tą
ǳiewczyną dlatego, że potrzebował narzęǳia, które nie zdraǳiłoby go w razie wykrycia.
Sąǳę, że w obecne chwili pracu e nad dokonaniem ostateczne , rozpaczliwe próby.
— Wybacz pan — przerwał mu wydawca — ale wszak wiadomo, że Comstock Bell
est barǳo bogaty.
Wydawca był praktycznym, trzeźwo na rzeczy zapatru ącym się człowiekiem, bez cienia romantyczności w usposobieniu, zdrowo umie ącym ocenić wszelkie możliwości.
— Nie tylko, że był przedtem bogaty, ale obecnie est eszcze bogatszy.
— Obecnie? — zǳiwił się Helder.
Wydawca potwierǳił ruchem głowy.
— Tak est. Jego matka, która w ostatnich czasach była cierpiąca, zmarła w ubiegłym
tygodniu. Była o tym wzmianka w wielu pismach. Zostawiła mu po sobie cały ma ątek.
Był uż przedtem bogaczem; obecnie est co na mnie milionerem. Byłoby to ǳiwne
za ęcie — dodał — niczym nieuzasadnione.
— Nieuzasadnione było też to niezwykłe małżeństwo — podchwycił Helder.
— Małżeństwo est zawsze uzasadnione — zwięźle poświadczył wydawca. — Gdybyśmy mieli szukać rac onalne przyczyny, dlaczego A ożenił się z B, musieliśmy zapełnić nasz ǳiennik większą ilością ta emnic w ciągu ednego dnia, aniżeli zmieściłoby się
w przeciętnym numerze w ciągu całego roku. Powtarzam, że nie ma żadnego motywu,
żadne przyczyny w świecie, która by skłoniła Comstocka Bella do wdawania się w fałszerstwa. Jednakże — uśmiechnął się, wyciąga ąc doń rękę — pański Ros anin może
panu coś opowie. Do wiǳenia.
Helder spęǳił wieczór w teatrze. Wcześnie rano po echał pociągiem do Chelmsfordu.
O goǳinie ǳiewiąte za echał taksówką pod ponury gmach i został zameldowany w biurze
dyrektora.
Pułkownik Speyer, o szpakowate broǳie, przy ął go.
— Chce pan wiǳieć się z naszym Ros aninem? — rzekł. — O tak, to est edyny
Ros anin, którego mamy u nas i mamy z nim pewien kłopot. Wiǳi pan, nikt nie zna
ego ęzyka i esteśmy zmuszeni angażować kogoś na dwa lub trzy razy w tygodniu, aby
dowieǳieć się, czy mu czegoś nie potrzeba i tłumaczyć mu przepisy więzienne.
— Proszę mi wybaczyć — powieǳiał Helder, podczas gdy dyrektor wyprowaǳał go
z biura — ak to się stało, że tego człowieka umieszczono w takim Chelmsforǳie? Takie
więzienia są wszak przeznaczone spec alnie dla mie scowych delikwentów.
— Mamy tu wszelkiego gatunku luǳi — odparł. — Jest to edno z więzień, w których długoletni więźniowie odbywa ą służbę poprawczą, zanim zosta ą przenoszeni do
Portland lub Dartmoor. Mamy tu różnych drabów. Może skoro pan ukończy swo e wiǳenie się z tym człowiekiem… a propos, czy pan mówi po rosy sku? — przerwał sam
sobie.
Helder potwierǳił, a dyrektor spo rzał nań z niedowierzaniem.
— Uważam, że ktoś winien być przy tym, kto pana rozumie — zauważył, rzuca ąc
okiem na rozkaz ministerialny — lecz mogę panu zaufać, że pan nie popełni nic sprzeci-
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wia ącego się przepisom — i podał mu zwięźle tematy, na które est wzbronione zadawać
pytania i odpowiadać.
Zaprowaǳił Heldera do pustego poko u, w którym zna dował się tylko długi stół
z deski, wyszorowany do oślepia ące białości. W parę chwil potem Ros anin wszedł do
poko u. Ubrany był w przykry, kurzawy uniform aresztancki, a ego małe oczka strzeliły
radośnie, gdy u rzał swo ego byłego pracodawcę przed sobą.
Usiadł przy ednym końcu stołu, a Helder przy drugim, zaś mięǳy nimi dwa dozorcy,
luǳie o obo ętne minie, pozornie znuǳeni.
Helder zauważył, że w czasie ich rozmowy ci dwa za ęci byli pilnym pisaniem czegoś.
Domyślił się, że zapewne układali swo e sprawozdania i poǳiwiał do pewnego stopnia
ekonomię wewnętrzną więzienia, zastanawia ąc się przy te sposobności nad za ęciami
takich dozorców więziennych i nad sposobem ich wypoczynku.
Wiǳenie nie trwało długo: na więce choǳiło mu o ostrzeżenie Ros anina, aby się nie
ważył wygadać. Przyrzekł mu sowite utrzymanie za wypuszczeniem z więzienia. W ciągu
rozmowy przekonał się, że ze strony tego człowieka nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo.
Wsta ąc, miał przyna mnie przeświadczenie, że ta wątpliwość zniknęła mu z umysłu.
Zastał dyrektora czeka ącego nań na dworze.
— Chciałby pan zobaczyć więzienie? — zapytał przedstawiciel właǳy.
Pysznił się swoim urzędem: pysznił się dyscypliną, czystością i porządkiem panu ącym
w zakłaǳie więziennym.
— Z całą przy emnością — powieǳiał Helder.
Zastanawiał się przedtem, czy nie bęǳie miał trudności w uzyskaniu pozwolenia,
które zostało mu ednak z taką gotowością uǳielone. Dyrektor oprowaǳił go po wielkie
hali, gǳie rzędami wznosiły się cele od same ziemi aż po szklany dach. Stalowe, błyszczące
krużganki biegły z trzech stron gmachu, a mięǳy każdym piętrem rozpościerała się gęsta
sieć metalowa.
— Musimy to mieć — rzekł dyrektor. — Były niedawno dwa wypadki usiłowanego
samobó stwa.
Zaprowaǳił go do edne z cel. Na ego żądanie zamknięto za nim bramkę. Odczuwał
chorobliwe pragnienie uzmysłowienia sobie, czym est więzienie, ednakże zadowolony
był, gdy usłyszał zgrzyt zamka i otworzono bramkę ponownie.
— Więźniowie odbywa ą właśnie ćwiczenia — rzekł dyrektor.
Poprowaǳił go na podwórze. Pokazał mu tragiczną budkę straceńców, groby morderców pod murem i ich inic ały wyryte w kamieniu.
Grupka więźniów ćwiczyła na podwórzu, maszeru ąc wokół trzech kolisk wyłożonych
taﬂami kamiennymi. Helder obserwował przechoǳących obok. Byli tam starzy i młoǳi. Niektórzy, obo ętni na ego wzrok badawczy, zwracali spo rzenie z całą bezczelnością.
Inni znów zwracali głowę do połowy, przechoǳąc obok niego. Jednym z takich był rosły mężczyzna, o wiele wyższy od swoich towarzyszy. Ruchy tego człowieka wydały się
Helderowi akoś zna ome i począł mu się lepie przyglądać z tyłu, a gdy zbliżał się kołem
ponownie w ego stronę, utkwił w nim wzrok. Z trudnością udało mu się stłumić okrzyk,
który cisnął mu się na usta, albowiem poznał twarz tego człowieka.
Był to Comstock Bell!
— Co się stało? — zapytał dyrektor skwapliwie.
— Ten człowiek… ten wysoki, kto to est?
— Ten — wskazał dyrektor oddala ącego się — to est Willetts, fałszerz pienięǳy!

 . 

 

Helder wrócił do Londynu, czu ąc zawrót w głowie. Miał od dawna przeczucie, na czym
polega właściwie sekret Comstocka Bella, obecnie mógł wypełnić nie asne punkty w swym
rozumowaniu.
Comstock Bell i Willetts byli edną i tą samą osobą. Willetts prawdopodobnie umarł
i, aby uniknąć skandalu, Bell przybrał ego imię i prowaǳił podwó ne życie, aby móc
dobrowolnie pod przybranym nazwiskiem oddać się w ręce karzące sprawiedliwości.
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Więzienie

W ten sposób wy aśniało się wiele rzeczy, które przedtem były dlań niewytłumaczone.
Comstock Bell wykorzystał swo e wpływy, aby na czas rozprawy sądowe oddalić z Anglii
tak Golda ak i, pozornie, siebie samego. Stało się to teraz oczywiste.
Nagła myśl przeszyła go. Comstock Bell wieǳiał tak wiele, że mógł poruszyć wszystkie sprężyny w Ameryce, znał pełną miarę winy Heldera. Znaczyło to tyle, że dnie mięǳynarodowych fałszerzy są policzone. Willetts został skazany na dwunastomiesięczne
więzienie. Według panu ącego systemu karnego miałby odsieǳieć tylko ǳiewięć miesięcy, po czym byłby wypuszczony na wolność. A Comstock Bell wypuszczony na wolność
stanowił na większe niebezpieczeństwo, akie fałszerzom mogło zagrażać.
Zatelegrafował po Tigera Browna i w paru słowach wy aśnił mu sytuac ę.
— Teraz wiemy uż dlaczego Comstock Bell ożenił się — rzekł. — Ta emnica obandażowane ręki również nie est więce ta emnicą. Comstock Bell nagle przestał pisać listy
i zabrał się do maszyny do pisania, tak że w czasie ego nieobecności mógł się posługiwać
agentem, który prowaǳił nadal korespondenc ę za niego. Musiał znaleźć agenta, któremu mógłby bezwzględnie zaufać. Ożenił się z Verity Maple, która też do ǳiś dnia pisu e
mu listy z różnych stron Europy, przelotnie podróżu ąc tu i tam, być może, że nie sieǳąc
w hotelu dłuże aniżeli parę goǳin przy śniadaniu, natomiast korzysta ąc ze sposobności,
aby zabrać ze sobą parę arkuszy papieru listowego z nagłówkiem hotelu.
— Ta rzecz wyda e mi się nie asna — powieǳiał Tiger Brown, nieoǳnacza ący się
widocznie zbyt bu ną wyobraźnią. — Dlaczego Bell miałby iść na ochotnika do więzienia?
Tego roǳa u szaleństwa nie mogę zrozumieć.
Helder nie dał zaraz odpowieǳi. Rozumiał on lepie od swo ego wspólnika straszną
tyranię sumienia. Znał on trwogę, która prześladu e i nie da e spoko u, straszną obawę
przed wykryciem, która nawieǳa luǳi i doprowaǳa barǳie uczuciowych do szaleństwa,
a słabych z natury do picia.
Przy tym w grę wchoǳiła eszcze matka Comstocka Bella. Helder słyszał o te chorowite staruszce, która żyła do niedawna w Nowe Anglii i była dumna ze swego syna,
niezwykle dumna z blasku roǳiny. Ona była niewątpliwie dla Comstocka czynnikiem
decydu ącym.
— Dla mnie ta sprawa nie wyda e się szaleństwem — rzekł, ceǳąc słowa z wolna.
— Musimy z tego zbić kapitał, Tiger. Mamy w rękach dwie potężne maczugi.
— Mianowicie? — zapytał drugi.
— Znamy sekret Bella, trzymamy w ręku Tomasza Maple’a. Mamy związek przeciw
mężowi i żonie i od nas zależy wykorzystać szanse na naszą korzyść.
Posiadał w same rzeczy potężną broń w ręku. Przy tym ak długo Comstock Bell był
w więzieniu, miał do pewnego stopnia swobodę ruchów. Nie potrzebował się obawiać, że
Comstock Bell uży e swoich wiadomości, aby go zniszczyć.
Pozostawał tylko Gold. Helder pomylił się odnośnie Golda. Znał go z dawna barǳo
blisko i nie cenił go, ak należało. Nic zresztą w tym ǳiwnego, albowiem Gold nie wykazywał dotąd niezwykłych zdolności ako detektyw. Dwa razy Helder popadł w konﬂikt
z Goldem i dwa razy uległ mu Gold z łatwością.
Nie odczuwał żadne obawy w dwa dni potem, gdy otrzymał uprze my list od detektywa ambasady z zaproszeniem do Savoy⁶¹. Gold wrócił do Londynu, tak brzmiał list,
i gdy Helder wchoǳił do gabinetu Golda, wiǳiał eszcze w korytarzu bagaże detektywa
ze świeżymi etykietami kole owymi z Paryża.
Detektyw spo rzał na wchoǳącego.
— Proszę, spocznĳ pan, Helderze — powitał go.
Sam wstał, podszedł ku drzwiom, zamknął e i nie usiadł wcale z powrotem. Helder
rozparł się w bu aku.
Gospodarz zdawał się zakłopotany, akby nie wieǳiał, od czego zacząć. „Nowa oznaka
słabości” — pomyślał sobie Helder, obserwu ąc z satysfakc ą zaambarasowanie detektywa.
— Prosiłem pana do siebie — powoli Gold zaczął — i chcę być wobec pana otwarty.
— Skoro ktoś powiada, że chce być otwarty — odparł gość spoko nie — znaczy to,
że chce być napastliwy.
Gold skinął głową.
⁶¹Savoy — luksusowy hotel, otwarty w  r. w centrum Londynu. [przypis edytorski]
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— Chcę być napastliwy — rzekł — ale masz mnie pan na pierw wysłuchać.
Zaczął przechaǳać się po niewielkim poko u, mówiąc urywanymi zdaniami.
— Od dwunastu miesięcy — powieǳiał — estem na tropie bandy fałszerzy puszcza ących w obieg podrabianą walutę.
— O ile zdołałem sobie zdać sprawę — zauważył oschle Helder — miałem również
zaszczyt otrzymania pewnych wzmianek z pańskie strony, że nie estem bez pewne winy
w te sprawie fałszowania pienięǳy?
— Nie tylko wzmiankowałem — powieǳiał Gold z oziębłością w głosie — oskarżałem.
Spo rzał na gościa, który z uśmiechem i wygodnie sieǳiał, a racze leżał rozparty na
bu aku.
— Wiem — ciągnął — że pan esteś ednym z nich. Wiem też, że w pańskich ostatnich bohaterskich czynach w ǳieǳinie wyższe ﬁnanserii⁶² — uśmiechnął się drwiąco
— posłużyłeś się pan pomocą Tomasza Maple’a.
Gold zbyt bliski był prawdy, by to nie sprawiło na Helderze nieprzy emnego efektu.
Niemnie ednak udał zupełną obo ętność.
— Pan est zabawny — rzekł.
— Maple — ciągnął Gold — sfałszował banknoty ankowe. Mam na to dowód.
Przyniosłem e panu, Helderze, aby panu zwrócić uwagę, że albo pan wycofa się z tego
interesu, i to prędko, albo bęǳie skandal anglo-amerykański, akiego ta mała wioska
eszcze dotąd nie wiǳiała od początku swego istnienia.
Helder parsknął śmiechem.
— Chciałbym pó ść panu na rękę — rzekł ze swobodą. — Gdybym miał nieco zdolności aktorskich, padłbym przed panem na kolana i wyznałbym panu winę, aby oddać
się w ręce właǳ karnych. Chciałbym to uczynić — mówił dale przeciągłym głosem —
mam wrażenie, że tego roǳa u postępek odpowiadałby doskonale melodramatycznemu
charakterowi prowaǳonych przez pana dochoǳeń.
Wstał i u ął kapelusz i rękawiczki.
— Niestety — ciągnął — nie mogę panu zrobić te przy emności. Rzuciłeś pan na
mnie na gorsze pode rzenia — machnął ręką z doskonałą oznaką obo ętności — nie chcę
o tym mówić. Tłumaczę to sobie tym, że pan est w wielkim kłopocie z tą sprawą, asna
rzecz — rzekł w tonie mieszaniny współczucia i protekcy ności. — Pańskim zadaniem
est wynaleźć zbrodniarza, a gdy się panu to nie uda e, musi pan wymyślić akąś ba kę, aby było co do opowiadania. Wiem, że nie estem persona grata⁶³ u pańskiego szefa
i przypuszczam, że nietrudno przy ǳie mu przy ąć za prawdę opowiadanie o mnie, że
z niewinnego agenta giełdowego stałem się niebezpiecznym przywódcą mięǳynarodowe sza ki fałszerzy pienięǳy papierowych — śmie ąc się, ciągnął dale . — Wspaniała
historia; pan powinien zabrać się do pisania opowieści, panu dobrze est wiadomo, że
Comstock Bell est głównym bohaterem te sztuki.
Ktoś lekko zapukał we drzwi. Żaden z nich ednak nie dosłyszał. Gold zbyt był za ęty
obserwowaniem Heldera. Bawił się wprost studiowaniem tego człowieka, co do którego nie miał żadne wątpliwości, że est zbrodniarzem, który ednak potraﬁł w obliczu
śmiertelnego niebezpieczeństwa przybierać tak bezczelnie obo ętną minę.
— Comstock Bell — ciągnął Helder — est fałszerzem, ak panu wiadomo.
— Tak samo, ak wiadomo est, że Korneliusz Helder est na barǳie niebezpiecznym
kłamcą — odezwał się miły głosik za ego plecami.
Ten obrócił się. W drzwiach stała kobieta, smukła, pełna wǳięku, szykownie ubrana.
Wniosła ze sobą delikatny zapach rzadkich kwiatów.
Twarz Heldera pokryła się ciemną czerwienią, nie spuścił ednak bezczelnego wzroku,
którym spo rzał na uśmiechniętą postać niewieścią sto ącą u we ścia.
— Czy wolno? — zapytała słabym głosem.
Gold przysunął krzesło i zamknął za nią drzwi, zaprasza ąc ą do we ścia.
— Żału ę mocno — powieǳiała — że przerwałam skecz charakterystyczny w na ciekawszym momencie.
⁶²ﬁnanseria (daw.) — spekulac a pieniężna. [przypis edytorski]
⁶³persona grata (łac.) — osoba mile wiǳiana w danym towarzystwie. [przypis edytorski]
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Dama

Wy ęła ze złocone torebki małą zieloną ﬂaszeczkę wonnych korzeni i przytknęła ą
osłabionym ruchem do pięknie rzeźbionego noska.
Na twarzy Heldera po awił się brzydki uśmiech.
— Rozumiem pani stanowisko, mistress Granger Collak — odezwał się. — Mimo to
ednak pozwalam sobie zauważyć, że nie est zwycza em w dobrym towarzystwie rzucać
komuś kłamstwo w twarz — uśmiechnął się. — Czy dawno uż temu, ak pani była, że
tak powiem, na woǳie…?
Gold zatrwożył się nie z obawy, lecz o to, czy pani Granger Collak da sobie radę sama
z tym człowiekiem. Postanowił zostawić e swobodę ǳiałania, ak uważała za na lepsze.
Je przybycie było nieoczekiwane. Miał akieś słabe po ęcie o tym, że była we Franc i.
Zastanawiał się, co ą sprowaǳiło do niego.
— Tak — rzekła kobieta miłym głosem — uż dawno temu, ak byłam… na woǳie. Pan eszcze wówczas pluskał się na brzegu — uśmiechnęła się — ale a byłam „na
woǳie”, ak pan dobrze wyraził, dość długo, by poznać Comstocka Bella, i znam go też
ako prawǳiwie zachwyca ącego gentlemana, klnę się na mó honor, ako szlachetnego
człowieka.
— Nie mam na myśli ego szlachetności — znacząco podchwycił Helder — być może,
że pani może o tym więce powieǳieć aniżeli a.
Znaczenie, akie przywiązywał do tych słów, nie ulegało żadne wątpliwości.
Pani Granger Collak wydobyła z torebki złotą papierośnicę, otworzyła ą i zapaliła wziętego z nie papierosa. Leżała w tył oparta na krześle, obserwu ąc tamtego spod
przymrużonych, uśmiecha ących się oczu.
— Tak — rzekła, rzuca ąc zapałkę w ogień — pan Comstock Bell był dla mnie barǳo
szlachetny, niezwykle szlachetny w swoim sąǳie.
— Pani, zda e się, powieǳiała „na mó honor”?
Skinęła głową.
— To były mo e słowa — rzekła spoko nie.
— Pani, zda e mi się, est wprost autorytetem na polu tak zwanych honorowych
postępków?
— Absolutnie — odrzekła — miałam do czynienia z niehonorowymi ludźmi i sama
popełniłam niehonorowe czyny. To pan wszak chciał powieǳieć, czy nie?
Uśmiechnęła się ponownie, on zaś był uderzony bezpośredniością ataku.
— Jednakże nigdy nie oczerniałam nikogo i nie kłamałam o nich ani nie starałam się
zadawać im rany.
— Wiem o tym — powieǳiał Helder z drwiącą uniżonością — mówią o pani, że
esteś, powiem, grzeczna?
— Może pan mówić, co się panu żywnie podoba. Ja powtarzam tylko, że kto oskarża
Comstocka Bella, że est fałszerzem, est albo wielkim wariatem, albo wielkim kłamcą.
Zmarszczyła brwi.
— Interesu e mnie to — rzekła, patrząc na Golda i wyciąga ąc z torebki wycinek
gazetowy.
— Czy to pański inserat⁶⁴? — zapytała. — Przyszłam w te sprawie do pana.
Gold skinął głową, rzuca ąc okiem na wycinek.
— Ciekawy zbieg okoliczności, że to zauważyłam — rzekła. — Czytałam to we Włoszech. Nie eden z nas potrzebu e banknotów tysiącankowych — uśmiechnęła się — ale
nikomu nie wpada na myśl ogłaszać się w tym celu.
Teraz Helder pochylił się przed siebie. Kto ogłosił, że poszuku e tysiącankówki?
Gold chętnie obszedłby się bez obecności Heldera, ale było uż za późno.
— Czy wolno zobaczyć ten wycinek? — podchwycił Helder.
Gold wręczył mu kawałek gazety. Tekst był potró ny: w ęzyku angielskim, esperanto
i ancuskim, i zawierał prośbę, by posiadacze banknotów tysiącankowych liczbowanych
– porozumieli się z polic ą ancuską lub Wentworthem Goldem.
Helder czytał z wzrasta ącą trwogą.
Nie rozumiał. Było coś złowrogiego w tym ogłoszeniu.

⁶⁴inserat (daw.) — ogłoszenie. [przypis edytorski]
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— Co w tych notach⁶⁵ est naǳwycza nego? — spytał.
Pani Granger Collak ak gdyby zapomniała o ego obecności. Wy ęła z otwarte torebki
banknot i wręczyła go Goldowi.
— Oto eden z tych banknotów, których pan poszuku e, a który znalazłam u siebie.
Czy dobry?
Gold wziął banknot i oglądnął go ze znawstwem na wszystkie strony.
— Mocno żału ę, że muszę zaprzeczyć — odpowieǳiał — ednakże estem gotów
zwrócić pani pełną nominalną wartość.
Starał się mówić zwykłym głosem, ednak głos ego drżał ze wzruszenia.
Helder, patrząc na niego, zatrwożył się eszcze silnie . Odgadywał racze , nie ma ąc
całkowite pewności, że był to eden z banknotów, które puścił w obieg, nie zdawał sobie
ednak sprawy z różnicy, która zachoǳić mogła mięǳy prawǳiwymi sztukami a ego
falsyﬁkatami. Puścił takich not dwa tysiące w obieg. Znał Golda dostatecznie, by nie
łuǳić się, że ten wy awi mu sekret. Myśl ta zaprzątała ego umysł do tego stopnia, że
odeszła go ochota dalsze wymiany słów z panią Granger Collak. Wstał z mie sca i sięgnął
po rękawiczki i kapelusz.
— Pomówimy eszcze innym razem w te sprawie, panie Gold — rzekł.
Detektyw skłonił mu się ozięble. W ego oczach błyszczało zadowolenie. Helder nie
wiǳiał go eszcze w tak dobrym usposobieniu.
— Do wiǳenia, mistress Granger Collak — zwrócił się do nie Helder, poda ąc e
rękę.
Uśmiechnęła się doń drwiąco i udawała, że nie wiǳi ego wyciągnięte dłoni.
— Do wiǳenia — rzekła — musi mnie pan odwieǳić… gdy będę znów na woǳie!
— Czy mam czekać aż tak długo? — zapytał.
Pytanie to sprawiło mu małą satysfakc ę, czuł to sam, nie mógł ednak znaleźć chwilowo nic mądrze szego do powieǳenia.
*
— Tiger, musicie mi zrobić pewną przysługę — powieǳiał Helder.
Spotkali się w Hyde Parku. Szli z wolna w kierunku ogrodów kensingtońskich⁶⁶,
gǳie rzadko spotyka się spaceru ących.
— Przypomnĳcie sobie dokładnie — ciągnął Helder — wszelkie okoliczności, wśród
akich drukowano ancuskie noty.
— Pamiętam doskonale — odparł Tiger i opowieǳiał mu wszystkie okoliczności
z dokładnymi szczegółami.
— Czy poza wami był ktoś przy robocie?
Tiger potrząsnął głową.
— Nie, sam wziąłem e z maszyny i wysłałem e.
— Czy nikt nie mógł mieć ich w rękach?
— Nie, niemożliwe.
— Nikt ich nie tknął? — nalegał Helder.
Tiger Brown zawahał się.
— Chyba — odpowieǳiał — Maple. Pan pamięta, że Maple chciał wiǳieć e po
wydrukowaniu, aby zrobić akąś próbę płynu czy coś podobnego.
— Już wiem — rzekł Helder w skupieniu. — Więc on miał parę sztuk u siebie. Czy
był z nimi sam w poko u?
— Tak, zostawiliśmy go samego, aby dokonał próby.
— Potem e przeliczono?
— Tak, a sam odebrałem e z powrotem i przeliczyłem. Były to pierwsze noty, któreśmy puścili w obieg, gdyż, skoro Maple uznał e za dobre, można e było puścić.
— Ile ich było? — nagle Helder spytał.
— Dwanaście — odpowieǳiał tamten.
Helder zaklął głośno.
⁶⁵nota — tu: banknot. [przypis edytorski]
⁶⁶ogrody kensingtońskie — eden z parków królewskich w ǳielnicy City of Westminster. [przypis edytorski]
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— Tyle właśnie, ile Gold poszukiwał — zamruczał do siebie. — O ile Maple pozwolił
sobie zakpić z nas, na Boga… — nie dokończył.
Nie, to nie były kpiny, to było coś gorszego. Zastanawiał się, co to mogło być takiego. Radość Golda musi mieć akieś uzasadnienie. Gold zachowywał się ak ktoś, co
dostał w swo e ręce klucz otwiera ący mu zamek, dotąd nieda ący się otworzyć. Wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa te noty, o które mu choǳiło w ogłoszeniach, zawiera ą
ów ta emniczy klucz.
Zasiadł przy biurku i napisał tuzin telegramów. Były adresowane tak do Europy,
ak i do Ameryki, szyem używanym przez syndykat fałszerzy. Po napisaniu wręczył e
Brownowi.
— Nada cie to natychmiast — dał mu instrukc ę — i przy dźcie po mnie za goǳinę.
Spotkamy się przed Manor House’em⁶⁷, u bramy parku Finsbury.
O umówione goǳinie za echał swym wielkim wozem przed bramy parkowe, gǳie
uż Brown czekał na niego. Brown wskoczył do wozu.
Ciemność zalegała uż drogi, gdy zbliżali się do domku wie skiego.
*
Gold, który został sam w poko u z panią Granger Collak, nie tracił czasu. W paru
słowach opowieǳiał e całą historię zniknięcia Comstocka Bella. Nie była e ta sprawa
obca, cała bowiem Europa rozpisywała się o tym. Nie wieǳiała ednak, że próbowano
wmieszać Bella w niegoǳiwe fałszerstwa pieniężne.
Gold rzadko mylił się w swoich sądach o luǳiach, z którymi miał do czynienia.
Wieǳiał, że mógł zaufać te kobiecie, o które lo alności względem Comstocka Bella był
przekonany. Ułożył noty leżące przed nim na stole i zapalił piecyk gazowy. Następnie
zaǳwonił i, gdy służący się z awił, kazał mu przynieść ǳbanek mleka. Po ode ściu służącego Gold wy ął szkiełko powiększa ące i pokazał pani Granger Collak drobniuteńkie
literki zna du ące się na grzbiecie noty. Przeczytała.
— Ale mleko? — zapytała zmieszana. — Co ma mleko z tym do czynienia?
— Zaraz pani się dowie — odpowieǳiał Gold.
Wziął ǳbanek, włożył notę do talerzyka i nalał z góry nieco białego płynu. Następnie
wy ął notę, potrząsnął nią, aby dać spłynąć z nie zbytecznym kroplom mleka i potrzymał
ą nad ogniem.
Sieǳiała w milczeniu i obserwowała go. Po chwili Gold ukazał e wysuszony banknot.
Ze zdumienia aż oczy wytrzeszczyła.
— Coś takiego! — zawołała.
Grzbiet banknotu pokryty był szeregami zdań, które wystąpiły na aw pod ǳiałaniem
mleka i gorąca.
Odczytali widocznie ciekawą wiadomość, gdyż zaraz potem Gold u ął słuchawkę telefoniczną.
— To całkiem proste — rzekł, gdy zeszli na dół i czekali na automobil, który miał
sprowaǳić luǳi ze Scotland Yardu. — Jest to znany sposób ta nego pisma. Należy zwilżyć
wargami pióro i pisać. Pismo to bęǳie całkiem niewidoczne, póki mleko i ciepło nie
wy awi go. Na tym polega cały trick.
*
Helder zatrzymał wóz przed domkiem i zapukał. Zwykle brama otwierała się natychmiast, tym ednak razem musieli nieco czekać, aż głos odsuwanych ryglów dał się
słyszeć od wewnątrz. Brama została z przezornością otwarta i Helder wślizgnął się wraz
z Brownem.
Clinker wy aśnił zwłokę.
— Maple est chory — powieǳiał lakonicznie.
— Bęǳie z nim o wiele gorze , gdyż skończę z nim niebawem.
Udał się wprost do komory na poddaszu. Maple leżał na łóżku. Twarz ego była blada
⁶⁷Manor House — obszar północnego Londynu bezpośrednio graniczący z parkiem Finsbury. [przypis edytorski]

  Spłacony dług



Choroba, Pĳaństwo

i ściągnięta, oczy wgłąb zapadłe, wargi powleczone chorobliwie siwą barwą. Z chwilą
we ścia Heldera otworzył oczy, lecz nie zwrócił ich nawet w stronę wchoǳącego.
Jednym spo rzeniem w stronę chorego Helder uprzytomnił sobie, że człowiekowi
temu niewiele goǳin pozostało do końca życia.
— Od ak dawna uż tak leży? — zapytał.
— Od wczora — powieǳiał Clinker. — To przychoǳi zwykle z tego, ak ktoś, co
lubił przedtem barǳo pić, nagle przesta e.
Helder usiadł obok łóżka, trzyma ąc ręce w kieszeniach, i głowę pochylił przed siebie,
patrząc spod brwi na umiera ącego.
— Maple — szorstko odezwał się do niego — czy przypominacie sobie tę paczkę
ancuskich banknotów, które dostaliście do ręki?
Maple uczynił słaby ruch głową.
— Przypominacie sobie? — natarł Helder. — Co zrobiliście z nimi?
Maple zamknął oczy z miną, ak gdyby ta sprawa uż go więce nie obchoǳiła.
— Co zrobiliście z tymi notami? — powtórzył Helder. — Mówcie!
U ął chorego za kościste ramię i potrząsnął nim z ǳikością.
— Muszę wieǳieć, słyszycie? — cisnął. — Muszę wieǳieć, ak sto ę. Co zrobiliście
z tymi notami?
Zaczął znów potrząsać nim z całe siły. Tamten ął szczękać zębami i ledwo widoczne łzy spłynęły po ego policzkach. Mimo to umiera ący zaciskał szczęki z tym większą
zaciekłością.
— Ja… — zaczął Helder blady z wściekłości.
W te chwili Brown, który był dotąd niemym świadkiem rozgrywa ące się sceny, u ął
go za ramię.
— Jakiś automobil nad eżdża — szepnął.
Nadsłuchiwali. Słyszeli sapanie maszyny.
— Mam ze ść prędko na dół? — rzekł pyta ąco Brown.
Zeszli oba , zamknąwszy wprzód drzwi komory za sobą. Przylgnęli do drzwi wchodowych. Słyszeli, ak ktoś wyszedł z automobilu i, zbliżywszy się do drzwi, zapukał głośno,
rozkazu ąco.
Helder położył palec na ustach, nakazu ąc milczenie. Dało się słyszeć ponowne pukanie i trze luǳie spo rzeli po sobie.
Nagle głęboki, wyraźny głos przedarł się zza drzwi.
— Otworzyć, w imieniu Jego Królewskie Mości!
Brownowi twarz poszarzała ak ołów.
— Polic a! — zadyszał, rozgląda ąc się za akimś możliwym wymknięciem się z niebezpiecznego mie sca.
Helder nie stracił przytomności umysłu. Wóz ego zna dował się w małe przybudówce
z tyłu domku.
Poprowaǳił ich szybko przez kuchnię ku tylne ścianie. Przezornie wyglądnął z okienka. Nikogo nie było. Odryglował drzwi i wysunął się, tamci za nim. Dobiegli do budy.
— Skokiem! — zakomenderował Helder i wszyscy trze znaleźli się w aucie.
Wieǳiał, że turkot maszyny może zwrócić na nich uwagę polic i, nie było ednak
czasu do stracenia.
Wyciągnął z kieszeni dużą edwabną chustkę do nosa i obwiązał nią twarz, tak że widać
było tylko oczy i kawałek czoła pod kapeluszem.
Wóz rzucił się przez nierówną powierzchnię podwórza ku droǳe. Helder, sieǳący
przy kierownicy, spostrzegł dwóch luǳi wybiega ących z domu, lecz parę minut zyskał
uż na czasie i, o ile droga nie była strzeżona na drugim końcu, nie byłoby trudno uciec
do Londynu. Nie wątpił wprawǳie, że został uż zdemaskowany, ednakże rzucił w grę
ostatnią kartę i szczęście sprzy ało mu niebywale także tym razem.

 . 
Gold wiǳiał ucieka ące auto.
— On może poczekać — powieǳiał do swych luǳi i skierował się do we ścia do
budynku.
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Zastanawia ąc się nad sposobem otworzenia bramy, uprzytomnił sobie, że uciekinierzy musieli zostawić otworem inne akieś we ście, i zwrócił się wraz ze swymi dwoma
ludźmi ze Scotland Yardu na tyły budynku. Drzwi, którymi Helder uciekł, były nieprzymknięte. Proste urząǳenie wnętrza domu czyniło przeszukiwanie nietrudną rzeczą.
Drzwi prowaǳące do poko u Maple’a nie były zamknięte na klucz i Gold stanął u łoża
leżącego.
Na pierwszy rzut oka uderzył go widok Maple’a, oczywiście umiera ącego. Pierwszym
ego za ęciem było posłać po lekarza. Chory leżał, rzuca ąc się na poduszce, wyda ąc słowa bez żadnego związku. Gold rzucił szybkie spo rzenie wokół poko u. U rzał mnóstwo
nieukończonych płyt, oczywiście wykazu ących, do akiego celu ten dom służył. Dalsze
poszukiwania zdawały się zbyteczne. W niedługą chwilę wszedł detektyw z lekarzem.
— Obawiam się, że nie damy rady przetransportować go — orzekł lekarz po krótkim
zbadaniu chorego — serce est słabe, nadto est prawdopodobieństwo innych komplikac i,
których nie estem obecnie w możności stwierǳić.
Gold spo rzał na zegarek.
— Oczeku ę tuta ego bratanicy — rzekł — dałem e znać. Przypadkowo udało
mi się odnaleźć mie sce e pobytu i skomunikowałem się z nią telegraﬁcznie. Gǳie est
na bliższa poczta?
— W Royston⁶⁸ — rzekł lekarz — autem za eǳie pan tam w dwaǳieścia minut.
Nie było czasu do stracenia. Musi się natychmiast porozumieć z polic ą i zabezpieczyć
przyaresztowanie Heldera. Miał aż nadto dowodów.
Zasiadł przy stoliku w duże sali dolne i prędko ął pisać. Był w połowie pisania, gdy
wszedł eden z detektywów.
— To pani Bell, na którą czekam — rzekł Gold.
Zostawił pismo na stole i wyszedł. Z auta wyskoczył rosły mężczyzna, dobrze znany
Goldowi.
— Bell! — zawołał ze wzruszeniem.
Bez słowa Comstock Bell wszedł do poko u. W świetle wiszące lampy twarz ego
była blada i ściągnięta.
— Gǳie mo a żona? — spytał.
— Czekam na nią — odpowieǳiał Gold z pewnym zǳiwieniem.
Na twarz młodego człowieka wystąpił wyraz lęku.
— Gǳież… — zaczął Gold.
— Późnie , późnie — odparł tamten.
— Spotkałem na droǳe wóz mo e żony. Miał defekt i szofer powieǳiał, że żona
mo a musiała podążyć tuta . Czyżby zgubiła drogę?
Gold potrząsnął głową.
— Nie, to niemożliwe. Musiała wrócić z powrotem do Londynu. Dam e znać przez
ednego z moich luǳi i wrócimy twoim wozem do miasta.
— Gǳie est Maple? — zapytał Comstock Bell.
— Na górze — odpowieǳiał Gold z powagą w głosie.
— Czy nie ży e? — z przerażeniem spytał Bell.
— Nie, ży e eszcze — powieǳiał Gold — bo ę się ednak, że nie pociągnie długo.
— Czy est przytomny?
Lekarz, który w te chwili schoǳił na dół, dosłyszawszy pytanie, odpowieǳiał:
— Owszem, est w te chwili przytomny, lecz trzeba by go zostawić w spoko u.
Comstock Bell zawahał się.
— Ta sprawa dotyczy mo ego całego życia — rzekł. — Gdybyśmy go zostawili w spoko u, można by go eszcze ocalić?
Lekarz potrząsnął głową.
— W takim razie muszę z nim mówić — rzekł Comstock Bell stanowczym głosem.
— Chodźcie ze mną!
Wszyscy trze poszli na górę. Maple leżał w łóżku z głową podpartą na poduszkach.
Uśmiechnął się słabo do Golda, który pierwszy wszedł do poko u, u rzawszy ednak rosłą
postać Comstocka Bella, rozszerzył oczy i wargi zadrżały mu z pełnego obawy wzruszenia.
⁶⁸Royston — miasto w hrabstwie Hertfordshire,  km na północ od centrum Londynu. [przypis edytorski]
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— Comstock Bell? — szepnął.
Tamten kiwnął głową i przystąpił z wolna do łóżka, usiadł obok na edynym krześle
zna du ącym się w poko u i u ął chorego delikatnie za chudy przegub prawe ręki.
— Skąd się tu wziąłeś? — słabym głosem zapytał Maple.
Comstock Bell po lekkim wahaniu z wolna odpowieǳiał:
— Przychoǳę wprost z więzienia.
— Z więzienia? — szepnął Maple.
Comstock Bell skinął głową. W poko u panowało śmiertelne milczenie. Gold zdawał
sobie sprawę z tego, że w życiu Bella zaszedł punkt przełomowy. Patrzył na wysmukłą
postać młodego człowieka i ego wychudłą twarz, ze współczuciem pochyloną nad łóżkiem.
— Z więzienia — powtórzył. — Przed laty w Paryżu popełniono zbrodnię sfałszowania banknotu. Dwa studenci byli wmieszani w tę aferę. Jeden z nich był sprawcą
fałszerstwa, a zarazem puścił falsyﬁkat w obieg, drugi zaś nie wieǳiał wcale o tym, że
ego przy aciel dopuścił się tak rozpaczliwego kroku. Uważali to za żart. Ktoś rozpoznał
obu i, gdy sprawa wyszła na aw, opuścili Franc ę. Przez akiś czas nie rozpoznawano
tożsamości obu młoǳieńców.
Tomasz Maple leżał, patrząc nieruchomo w suﬁt, przy czym ego wargi ściągały się
w niewypowieǳialne słowa.
— Parę miesięcy temu — ciągnął Comstock Bell — a, niewinny wspólnik te zbrodni, oddałem się w ręce w polic i, albowiem wyrzuty sumienia nie dawały mi nigdy spoko u i wieǳiałem, że polic a est na tropie Willettsa. Pod nazwiskiem Willettsa zostałem
skazany na odcierpienie kary.
— Przecież Willetts nie ży e — zauważył Gold. — W akim celu uczyniłeś to szaleństwo?
— Willetts ży e — odparł Comstock Bell.
Człowiek leżący w łóżku uśmiechnął się ledwo wiǳialnie.
— Tak — szepnął cicho — ży e… a estem Willettsem.
Przewrócił się na drugi bok i ciągnął dale , ak gdyby do siebie samego. Z wielką
trudnością pochwycili ego szeptanie.
— Jam est Willetts — ciągnął — biedny Tomasz Willetts; nazwisko „Willetts” zdawało mi się uż wymarłe w zupełności.
Milczał przez długi czas, tak że myśleli, że zasnął. Lekarz pochylił się nad nim, z lekka
dotyka ąc ego twarzy.
— Nie ży e — oświadczył.
*
W goǳinę potem Comstock Bell i Gold byli na droǳe do Londynu. Nastąpiły wzaemne wy aśnienia.
— Wy echałem ǳiś rano z Chelmsfordu — rzekł Comstock Bell. — Darowano mi
karę na skutek starań ancuskie polic i, było to ǳieło Lecomte’a, i udałem się wprost
do Southend⁶⁹, gǳie mo a żona urząǳiła sobie walną kwaterę.
Gold okazał zdumioną minę, zaczem⁷⁰ Comstock Bell uǳielił mu w dalszym ciągu
zwięzłego wy aśnienia.
— Kiedy powziąłem postanowienie poniesienia dobrowolne ekspiac i⁷¹ zbrodni, o którą zostałem oskarżony, rozglądałem się za osobą, które mógłbym bezwzględnie zaufać.
Postanowiłem się ożenić. Plan mó polegał na zata eniu mo ego pobytu w więzieniu.
W tym celu zakupiłem niewielki holownik, który kazałem odpowiednio urząǳić. Celem
moim było, aby mó agent mógł swobodnie i niezauważony odbywać drogę do i z Londynu. Było mi to potrzebne z wielu przyczyn. W dniu, w którym opuściłem Anglię, aby
oddać się spęǳeniu miesiąca miodowego, pożeglowałem nie dale ak do Boulogne⁷².
⁶⁹Southend-on-Sea — miasto na wybrzeżu południowe Anglii. Zna du e się w nim na dłuższe molo na
świecie. [przypis edytorski]
⁷⁰zaczem (daw.) — w związku z czym, wobec czego. [przypis edytorski]
⁷¹ekspiacja — okupienie winy, pokuta. [przypis edytorski]
⁷²Boulogne — miasto i region w północne Franc i. [przypis edytorski]
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Wyrzuty sumienia

Holownik zawrócił ze mną z powrotem do ednego z portów angielskich, skąd wraz
z żoną udaliśmy się kole ą do Londynu. W tymże dniu oddałem się w ręce właǳy. Pech
chciał, że wiǳiano mo ą żonę w domu. Była tam, aby odszukać pieczątkę, którą przez
zapomnienie zostawiłem w domu.
— Teraz rozumiem — rzekł Gold.
Przez ego umysł przemknęło się wspomnienie ta emniczego po awienia się Verity
Bell.
— Datę wypuszczenia na wolność dałem znać mo e żonie — ciągnął Comstock Bell
— i umówiliśmy się, że bęǳie czekać w Southend. Wieǳiałeś o tym, że ona tam była,
nieprawdaż?
Gold skinął głową.
— Wieǳiałem o tym. Nie wieǳiałem tylko, że to e walna kwatera.
— Ku mo emu zǳiwieniu — rzekł Comstock Bell — nie zastałem e . Natomiast
zastałem tam twó telegram wzywa ący ą do domku na droǳe do Cambridge.
— Pozosta e tylko edna rzecz do zrobienia — rzekł Gold. — Możesz na spoko nie
resztę pozostawić polic i londyńskie ; my zaś udamy się do two ego holownika, gdyż być
może, że two a żona w mięǳyczasie tam uż się zna du e.
Comstock Bell zawahał się.
— Mogła wrócić się do Londynu, aby się z tobą zobaczyć — powieǳiał.
— W takim wypadku est całkiem bezpieczna — rzekł Gold. — Na szczęście nie
esteśmy daleko. Możemy zawrócić z drogi przy na bliższe wiosce. Z te strony Waltham
Crossu prowaǳi na bliższa droga do Southend.
Nie było trudno znaleźć drogę. Holownik stał nieco oddalony od brzegu i o te porze nocy nie byłoby łatwo dostać przewoźnika, który by ich przewiózł do statku, lecz
nieopodal Lauder czekał na nich.
Jego nowiny nie były pociesza ące. Pani Comstock Bell dotąd eszcze nie powróciła.
— Lecz eśli pan pó ǳie ze mną na statek, sir — rzekł — mam dla pana pewną
wiadomość, która okaże się pomocna.
Popłynęli ku Seabreakerowi.
— Choǳi o tego Heldera — rzekł skiper. — Mam wrażenie, że on ma coś do
czynienia ze zniknięciem pani.
Przeszli do małego saloniku, który nosił ślady ręki kobiece , albowiem te dwa saloniki
stanowiły mieszkanie pani Comstock Bell.
— Żeglu ąc po rzece tam i z powrotem, ak to zwykle czynię — rzekł skiper —
nie omieszkałem zauważyć wszystkich możliwych budowli, które są po obu brzegach.
Trzy miesiące temu zauważyłem nową budę okrętową na brzegu Essex, mięǳy Tilbury⁷³
a Barking⁷⁴. Uważałem to za ǳiwne mie sce dla luksusowego okrętu.
— Luksusowego okrętu? — podchwycił Gold.
Skiper skinął głową.
— Tak — ciągnął — edna z na ładnie szych motorówek, akie kiedykolwiek wiǳiałem, a przy tym nada ąca się do długie podróży morskie . Wiǳiałem, ak dokonywano
z nią prób. Od tego czasu stoi wciąż i nie wiǳiałem e ani razu w woǳie. Coǳiennie
akiś człowiek przychoǳi, by e doglądać, i o ile mó syn zdołał dowieǳieć się od tego
człowieka raz, gdy staliśmy blisko budy okrętowe , to ona est dostatecznie zaopatrzona
na podróż morską co na mnie przez ǳiesięć dni z rzędu.
— To ǳiwne — rzekł Gold.
Spo rzał na Comstocka Bella i wiǳiał, że opowiadanie Laudera wywarło na nim
pewne wrażenie.
— Sąǳę — ciągnął Gold — że to droga, którą Helder zamyśla wydostać się z Londynu, akkolwiek nie uda mu się to tak łatwo. Na wypadek konieczności nie żałował
zachodów i pienięǳy — przy tym ostatnim słowie Gold uśmiechnął się znacząco — aby
wypróbować ucieczki.
— Tak, to Helder — wtrącił Lauder — w każdym razie człowiek, który doglądał
okrętu, powieǳiał do mo ego chłopca, że to Amerykanin.
⁷³Tilbury — miasto portowe w Anglii na północnym brzegu Tamizy. [przypis edytorski]
⁷⁴Barking — wcześnie miasto należące do hrabstwa Essex, aktualnie wschodnia ǳielnica Londynu, zamieszkiwana w duże mierze przez obcokra owców. [przypis edytorski]
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— Na lepsza rzecz, którą możemy zrobić — rzekł Comstock Bell — to popłynąć
do te ta emnicze budy okrętowe . Nic na tym nie stracimy. Możemy pozostawić tam
ednego z naszych luǳi, aby pilnował motorówki, o ile eszcze nie wybrała się w drogę,
a sami możemy wrócić do miasta.
Gold zgoǳił się i kapitan udał się na swó mostek. W parę chwil potem Seabreaker
był w droǳe, płynął po rzece przeciw przypływowi. Noc była ciemna. Minęli trzy duże
parowce idące z odpływem. Nie było śladu motorówki, aż zostawili za sobą Tilbury.
Nagle Lauder zawołał głośno:
— Tam coś iǳie!
Przed nimi w pełnym pęǳie długa, wąska motorówka przemknęła się mięǳy holownikiem a brzegiem Essexu.
Tylna kabinka była oświetlona, nagle ednak światła w nie pogasły.
— Iǳie mi nieco za prędko — rzekł kapitan — ale dopęǳę ą, skoro dostanie się na
wzburzone wody.
Bell wytężył oczy w kierunku małego kadłuba. Mimo ciemności, para była widoczna,
unosząc się spod tramu motorówki. Maszyny holownika pracowały obecnie z całą siłą
i odległość mięǳy oboma statkami utrzymywała się bez zmiany.
— Być może, że to nie ta motorówka — rzekł Gold — lecz musimy zaryzykować.
W każdym razie ǳiwny to okręt, co próbu e wymknąć się z Tamizy z zagaszonymi światłami.
W ciemności dał się słyszeć głos skipera.
— Ja to uż robiłem w ostatnich czasach nie eden raz.
— Uważam… — powieǳiał Comstock Bell.
Nagle ponad wody ze ściganego okrętu uniósł się przeraźliwy krzyk, po czym nastąpił
drugi.
Kabina motorówki nagle rozbłysnęła światłem i ukazały się dwie sylwetki sto ące tuż
przy burcie okrętu.
Comstock Bell wyraźnie wiǳiał mężczyznę i kobietę. W chwilę potem sylwetki rozǳieliły się, gdyż edna wpadła z okrętu w ciemną toń wody.
— To kobieta! — zawołał ochrypłym głosem.

 .     
W opuszczone części szosy prowaǳące do Cambridge Helder, ucieka ący przed sprawiedliwością, napotkał wóz automobilowy o widocznym defekcie maszyny. Stał w ten
sposób, że było konieczne zwolnić biegu, aby go ominąć.
Kobieta sieǳiała na skra u drogi, czyta ąc gazetę. Szofer widocznie poszedł do na bliższego miasteczka, aby akoś zaraǳić zepsute maszynie.
Nawet w chwili niebezpieczeństwa Helder nie dawał za wygraną, aby nie spo rzeć
badawczo, ak to było ego zwycza em, na spotkaną kobietę. Ona podniosła głowę, by
rzucić okiem na od eżdża ące auto. Helder przycisnął nogą hamulec i maszyna ze zgrzytem
zatrzymała się.
— Pani Comstock Bell, eśli się nie mylę? — uśmiechnął się, szczerząc zęby.
Spo rzała nań bez na mnie szego lęku, panu ąc w zupełności nad sobą, choć czuła, że
nie była panią położenia, gdyż Helder był nader grubiański w takich chwilach.
— Poproszę panią o udanie się ze mną — rzekł.
Nic nie odparła na to. Wieǳiała, że wszelka dyskus a byłaby zbyteczna, lecz rzuciła
szybkie spo rzenie po zmierzcha ące szosie. Nie było nikogo na horyzoncie i zdawała
sobie sprawę z grożącego e niebezpieczeństwa.
Helder stanął obok swo ego wozu i otworzył drzwiczki zaprasza ąco, ale w ego zaproszeniu tkwiła racze groźba.
— Nie pó dę — rzekła stanowczym tonem.
Chciała pertraktować, aby zyskać na czasie, lecz w te krytyczne chwili nie mogła
myśleć o czymkolwiek, co należałoby eszcze powieǳieć, a Helder zdawał sobie sprawę
z niebezpieczeństwa zwłoki.
— Proszę we ść — szorstko rozkazał.
Wzdrygnęła się. On chwycił ą za ramię i na poły uniósł do wozu.
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— Jeżeli pani bęǳie krzyczeć — powieǳiał, zwraca ąc się do nie ze swego mie sca
przy kierownicy — zabĳę panią, zrozumiano? Wǳie kaptur — rozkazał Brownowi.
Napięli rzemyki kaptura, gdy w oddali ukazały się światła innego wozu.
— Siadać z obu e stron i trzymać e ręce — rozkazał Helder — eśli bęǳie krzyczeć,
wpakować e pięść.
Brown wahał się. W ego oczach zabłysnęło coś okrutnego, co Helder momentalnie
zauważył i zrozumiał. Z kieszeni swe obszerne marynarki podróżne wydobył rewolwer.
— Nie baw się ze mną w ciuciubabkę — odezwał się do niego — słyszysz? Inacze
poczu esz to — zagroził mu rewolwerem.
W ego wściekłym głosie było coś nieluǳkiego i Tiger opadł na swym sieǳeniu
zrezygnowany.
Minęli auto z całą szybkością. Noc była ciemna, gdy dotarli do Londynu. Pęǳili po zaułkach z szybkością, która wydawała się kierowcy żółwim krokiem, ednak dla
milczącego więźnia była wprost nieznośna. Helder unikał więce zaludnionych ǳielnic,
okrąża ąc e na przedmieściach, i gnał wytrwale w kierunku wschodnim, aż dotarli do
zabruǳonych okolic Essexu i Londyn stanowił z dala edynie łunę światła na niebie.
Helder ułożył sobie w droǳe plan ǳiałania: od dawna uż wszelkie przygotowania na
taką niespoǳiankę były gotowe. Miał bądź wyǳierżawione, bądź zakupione przez siebie
większe i mnie sze wille i domki rozsiane po całe Anglii. Umiał ocenić wartość stałego
mie sca pobytu i znał niebezpieczeństwo grożące zbrodniarzowi, który zmuszony est do
szybkiego przenoszenia się z mie sca na mie sce.
W odległości ǳiesięciu mil od Barking zna du e się odludny pas kra u graniczącego
z rzeką. Parę niezdrowych osad handlowych, mie sce lądowania statków powietrznych
i skład akiegoś handlarza węgla to było wszystko, co zna dowało się na brzegu.
Helder skierował się ku składowi węgla. Znał snać⁷⁵ drogę doskonale.
— Wysiąǳiemy tuta — nagle powieǳiał.
Nie było ani ednego domu na odległość wzroku. Zdawali się edynymi ży ącymi w te
wilgotne i niezdrowe okolicy. Przed nimi wznosiły się wały węgla w regularnych warstwach. Verity racze odgadywała, aniżeli wiǳiała położenie drewnianych palisad, które
określały granice posiadania hurtownika węgla. Przez chwilę opanował ą paniczny strach.
Helder schwycił ą za ramię i na poły prowaǳił, na poły popychał przed siebie.
— Nie stanie się pani nic złego — rzekł — eżeli pani bęǳie rozsądna — dodał.
Szli, potyka ąc się co krok, przez akiś kwadrans drogi. W ciemności Verity rozróżniała
akiś niski budynek, który stał na skra u rzeki. Przypływ był znaczny i Helder wydał lekki
pomruk zadowolenia.
W ciemności szukał we ścia do budy, otworzył ą i wepchnął Verity do wnętrza.
Tchnęło zapachem smoły i na.
Helder zaświecił lampę i u rzała się w duże buǳie okrętowe , w które na środku
tłusto wysmarowanych tramów stała łódź motorowa. Przodem skierowana była ku bramie
u drugiego końca, skąd widocznie był wstęp do wody.
Helder obserwował ą, gdy rozglądała się po wszystkim z nie akim zainteresowaniem.
— To mo a łódź ratunkowa — rzekł, wraca ąc do swo ego starego, dobrego humoru,
i wskazał na wielką barkę ze wzruszeniem — ona czeka na mnie, by mnie wyratować
z rozbitego okrętu — dodał. — Czas na wyższy, by opuścić ten kra .
Dwa towarzysze oglądali łódź z ciekawością.
Tiger Brown, akkolwiek był przestraszony czeka ącą nań perspektywą, nie mógł powściągnąć okrzyku poǳiwu dla przewidu ącego chlebodawcy:
— Patrzcie, to eleganckie!
— Ona est zaopatrzona na dłuższą podróż i est wspaniałym okręcikiem morskim
— zauważył Helder.
Zawieszony na pułapie był stalowy łańcuch, u którego końca wisiała rączka. Pociągnął
ą na dół i brama u drugiego końca budy otworzyła się szeroko, ukazu ąc ciemne wody
rzeki.
— Wchodźcie — rzekł. Wskazał na drabinkę opartą o ścianę i Brown, przytwierǳiwszy ą do łoǳi, wspiął się pierwszy. Helder zwrócił się do ǳiewczyny.
⁷⁵snać a. snadź (daw.) — widocznie, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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— Nie pó dę — rzekła stanowczo. — Rób pan co się panu podoba, a nie pó dę. Czy
nie wystarczy panu to, co pan uż ze mną zrobił?
— Uważam, że pani pó ǳie, pani Comstock Bell — rzekł z namysłem. — Nie mam
ochoty spotkać się z pani małżonkiem w więzieniu chelmsforǳkim.
Pobladła aż do warg i cofnęła się wstecz⁷⁶. Helder zaśmiał się.
— Tak, ten wasz sekret był barǳo dobrze zachowany i dotychczas a estem edyną
ży ącą osobą w Anglii, prócz pani, która sekret ten zna. Uważam, że akkolwiek rzecz
ta się przedstawia, pani małżonek est nieco przeczulony. W każdym razie zaoszczęǳi
pani i mnie, i sobie wiele przykrości, eżeli pani nie bęǳie dale upierać się przy swoim
kaprysie.
— Mó mąż est niewinny — rzekła ǳiewczyna z naciskiem — on cierpi za cuǳą
winę.
Helder skłonił się z grzecznością.
— Przeważnie mieszkańcy więzień są ludźmi niewinnymi. W ogóle cierpią za obrazę dokonaną przez bliźnich — odparł. — We dź pani! — mówił tonem rozkazu ącym,
brutalnym. — We dź pani — powtórzył ostro. — Pani est mi potrzebna, konieczna
i zabiorę panią ze sobą, eślibym nawet… — nie dokończył.
Wieǳiała, że opór est daremny. Nie rozumiała i nie mogła sobie tego wytłumaczyć,
w aki sposób Helder odkrył ta emnicę, które strzeżeniu poświęciła całą swo ą uwagę.
Obawiała się, że nieposłuszeństwo w obecne chwili pociągnie za sobą wy awienie ta emnicy Comstocka Bella.
Rzuciła rozpaczliwie okiem po towarzyszach Heldera. Brown okazał niechęć posłuszeństwa, lecz w te chwili, gdy otwierały się przed nim widoki wolności, miał równie ak
Helder w myśli edno tylko: uciec ak na pręǳe . Pozostał tylko Clinker. Nie wiǳiała
ednak w oczach Clinkera żadnego wyrazu sympatii. Ręka e drżała, gdy u ęła drabinkę,
by wspiąć się na łódź, nie okazywała zresztą żadnego lęku.
Helder szedł za nią, po czym odrzucił drabinkę.
Pochylił się nad tyłem statku, wy ął klin, na którym statek trzymał się w mie scu
i poszybowali gładko w wodę. Po chwili maszyny zaczęły się obracać, wyda ąc głośny
turkot, i motorówka popłynęła przodem skierowanym w dół rzeki.
Clinker i Tiger Brown udali się na przód okrętu, a Helder został sam z ǳiewczyną
w małe tylne kabinie. Zaświecił małą żarówkę, widocznie podtrzymywaną przez baterię
akumulatorową pod sieǳeniem. Verity posunęła się ku zamkniętemu otworowi na tyle
statku.
— Może pani uǳieli mi pewnych informac i? — rzekł po chwili.
Nic nie odpowieǳiała.
— Sąǳę, że mogłaby mi pani coś wy aśnić — ciągnął niezrażony e milczeniem. —
Mam dostateczne po ęcie o pani ślubie z Bellem, natomiast ciekawy estem, w aki to
sposób udało się pani wu owi popełnić względem mnie zdradę.
Ściągnęła wargi eszcze mocnie , aniżeli przedtem. W e pięknych oczach błyszczała
głęboka pogarda, co doprowaǳało go do wściekłości.
Zagasił edną ręką żarówkę, a drugą schwycił ą brutalnie za przegub ręki. Szybkim
ruchem wywinęła mu się i skoczyła ku tyłowi małe kabiny.
— Jeżeli pan zbliży się do mnie — rzekła stanowczym głosem — skoczę do morza.
— Nie ma się pani czego obawiać — odpowieǳiał śmie ąc się — pani est zbyt
drogocennym nabytkiem, abym miał panią skrzywǳić. Sąǳę, że Comstock Bell ładnie
zapłaci za panią.
Mówiąc to, posuwał się do nie bokiem, po czym, bez żadnego słowa, przyskoczył
do nie i chwycił ą w swe ramiona. Wydała przeraźliwy krzyk, tak iż wśród ciszy nocne
zdało się, akoby zbuǳiła wszystko, co ruszało się na całe przestrzeni senne rzeki.
— Cicho! — zawył z wściekłością.
— Puść mnie pan! — krzyczała.
— Przyrzeknie mi pani, że nie bęǳie pani więce robiła wrzasków? — spytał.
— Puść mnie pan! — powtórzyła.
⁷⁶cofnęła się wstecz — błąd logiczny (pleonazm); popr.: cofnęła się a. zrobiła krok wstecz itp. [przypis edytorski]
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Puścił ą i wrócił w głąb kabiny.
— Proszę tu we ść — rozkazał.
— Zaświeć pan lampę — odrzekła.
Przycisnął guziczek i zabłysło znów światło. Ona nie ruszała się z mie sca, poza obrotem głowy. Wyprostowała nagle ciało.
— ǲięki Bogu! — usłyszał e szept — Seabreaker.
Rzucił spo rzenie. Za nimi, w pełnym pęǳie płynął holownik. W edne chwili ogarnął niebezpieczeństwo.
Jednym susem znalazł się przy nie i przyłożył e rękę do ust, po czym wytężył się,
by ą zawlec do kabiny. Przez chwilę mocowali się ze sobą, aż barka chwiała się pod nimi.
Udało e się wyswoboǳić z ego rąk. Wysunął dłoń, by ą pochwycić, ale było za późno:
rzuciła się głową przed siebie w wodę.
Do ego uszu doszedł przenikliwy głos maszyn holownika i uświadomił sobie, że e
czyn miał świadków. Szybkim krokiem skierował się do kabiny i zakręcił znów światło.
W te chwili nadszedł Tiger Brown.
— Co się stało? — zapytał.
Helder chwilę nie dawał odpowieǳi. Wybucha ąc śmiechem, powieǳiał:
— Jeżeli uda nam się dostać do brzegu belgĳskiego przed świtem, bęǳiemy mieć
niezwykłe szczęście.
Spo rzał w tył. Odległość mięǳy nim a ściga ącymi wzmogła się znacznie, albowiem
Seabreaker zwrócił się bokiem i nie wątpił, że zniżono łódź, aby wyratować ǳiewczynę.
— Jakoś — mówił na poły do siebie — wątpię, czy dostaniemy się do kontynentu.

 .  
W ślicznym saloniku Seabreakera leżała Verity Bell, osłabiona, ale uśmiechnięta. Mąż e
sieǳiał przy nie .
Holownik skierował się z powrotem w górę rzeki, a Gold, sieǳąc obok kapitana,
rozważał skutki wysłanego telegraﬁcznie zarząǳenia, aby polic a strzegła wybrzeża ancusko-belgĳskiego.
W saloniku tymczasem rozgrywała się pewnego roǳa u tragedia małżeńska. Wszak
małżonkowie nieledwie nie znali się eszcze wcale.
Verity leżąc rozmyślała nad spełnionym przez siebie zadaniem. Spełniła e w zupełności. Teraz — co?
Przez na wpół zamknięte oczy długo spoglądała na Bella, zanim uświadomił sobie,
że wróciła do przytomności. Zauważyła ego wychuǳone oblicze — wskutek dłuższego
pobytu w więzieniu — ednak zadowolone i spoko ne.
— Co dale ?
Jeżeli uż nie eden raz, leżąc tak w tym saloniku, zastanawiała się nad koniecznością
rozwodu, teraz myśl ta, mimo całe zgrozy, aka ogarniała ą na brzmienie tego słowa,
narzucała e się z tym większą siłą.
Plany Comstocka Bella były za to aśnie sze. Nigdy eszcze Verity nie podobała mu
się tak barǳo, ak właśnie teraz. Właściwie dotąd Bell nie znalazł wcale czasu, aby e się
przypatrzyć dokładnie ; nawet w te chwili myśl o wielkie usłuǳe, aką mu ona oddała
przez swo e poświęcenie się dla niego, nie pozwalała mu na branie tego e zewnętrznego
przymiotu do tego stopnia w rachubę, ak to inni bogacze na ego mie scu zwykle czynią.
Verity otworzyła oczy.
— Ach — odezwała się, spostrzega ąc Comstocka Bella. W głosie e dźwięczała nuta,
która musiała mu się wydać niezmiernie sympatyczna.
— Panią ǳiwi, że mnie wiǳi, prawda?
Nie zdobył się dotychczas na przemawianie do nie po imieniu, nie wspomina ąc uż
o „tykaniu⁷⁷”. Byli względem siebie na stopie przy acielskie , nic poza tym.
— Nie, byna mnie — odpowieǳiała ze spoko em — lecz fakt te pozorne naturalności est właśnie ǳiwny.
Nastąpiło dłuższe milczenie, które ona przerwała.
— Mó wu — rzekła — czy on…
⁷⁷tykanie — tu: mówienie do kogoś na „ty”, z pominięciem form grzecznościowych. [przypis edytorski]
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Comstock Bell kiwnął smutnie głową.
— Obawiałam się tego — łagodnie powieǳiała. — Biedny wu !
— Był za młody na mó wiek — dodała po chwili — bym miała nań patrzeć ak to
się zwykle patrzy na tego roǳa u pokrewieństwo, był dla mnie ednak barǳo dobry. —
Oczy e zalały się łzami. — Jestem… — Urwała, a lekki rumieniec zabarwił e twarz.
— Jestem? — powtórzył za nią cichym, pyta ącym głosem.
Potrząsnęła głową.
— Nic… nic — spiesznie odpowieǳiała.
— Chciała pani powieǳieć, że pani est sama na tym świecie — rzekł Comstock
Bell, u mu ąc e rękę w swo ą — a ednak — z uśmiechem ciągnął — i a nie estem
w lepszym położeniu.
Zrobił przerwę.
— Jesteśmy małżeństwem, wie pani — dodał.
W e oczach odmalowała się wielka przykrość.
— Wiem o tym — odpowieǳiała — wolałabym akoś, by pan o tym nie mówił.
Należy ednak zastanowić się nad tym.
Kiwnął głową, czeka ąc dalszych wynurzeń.
— Wiǳi pan — ciągnęła, opiera ąc głowę na dłoni — gdyby to było w powieści,
winni byśmy żyć nader szczęśliwie, czego życzyłabym sobie z całego serca. Ale tak niestety
nie est. Mnie nie wolno niszczyć pańskiego życia…
— Ani mnie życia pani — przerwał.
— O mnie mnie sza — odpowieǳiała z lekkim uśmiechem — mo e życie byłoby
w każdym razie zniweczone, gdybym panu odmówiła pomocy… a mogło się stać tylko
tak, ak się stało. Wiǳi pan… — Wahała się. — Kiedy pan mówił mi o pańskich planach
i o historii szaleńczego Klubu Zbrodniarzy… domyśliłam się.
— Czego?
— Że Willetts est moim wu em. — Spo rzała nań z powagą. — Maple est moim
nazwiskiem, a wu Tomasz przybrał sobie to nazwisko… z wielu powodów.
Nastąpiło dłuższe milczenie.
— Nie możemy tak dale żyć — pod ęła Verity znowu. — Małżeństwo, które zawarliśmy ze sobą, nie est moralnie obowiązu ące… Ja estem bowiem kobietą zdolną do
kochania… żaden ma ątek ani zaszczyty nie zastąpią mi tego… Przypuśćmy, że kiedyś
pokochałabym kogoś…
Spuściła powieki.
— Przewiǳiałem to uż — łagodnie zauważył. — Jestem przekonany, że pani pokocha kogoś… i tym kimś będę a…
*
Motorówka Heldera borykała się z burzą. Helder stał przy sterniku. Tiger Brown
leżał na wznak w małe dolne kabinie.
— Czy nie moglibyśmy zawinąć gǳieś do małego portu i przeczekać burzę? — zapytał
Heldera sternik.
Helder nic nie odpowieǳiał.
Po chwili dopiero zapytał:
— Musielibyśmy zawrócić. Gǳie ednak moglibyśmy wylądować?
Sternik zastanowił się.
— Moglibyśmy wrócić do Tamizy — odpowieǳiał.
Helder potrząsnął głową.
— Nie — odparł — to byłoby zbyt niebezpieczne.
— A może w Clacton⁷⁸? — rzekł sternik — tam nikt nas nie zauważy. Mamy eszcze
ze cztery goǳiny do świtu.
O goǳinie czwarte nad ranem ǳiób łoǳi motorowe uderzył o piaski mięǳy Clacton
a Walton. Mała załoga wyszła na brzeg.

⁷⁸Clacton — angielskie miasto nad Morzem Północnym. [przypis edytorski]
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Miłość

— Co zrobić z łoǳią? — zapytał Tiger Brown. Helder zawahał się. Nie miał ochoty
utracić łoǳi, która stanowiła ostatnią deskę ratunku. Wieǳiał ednak, że rano strażnicy nadbrzeżni mogliby odkryć łódź i polic a miałaby wiadomość o ego wylądowaniu
w Anglii. Kazał więc zatopić łódź i puścił się z Brownem do Clacton.
— Dokąd pan iǳie teraz? — spytał Brown.
— Wracam do Londynu — odparł Helder — i stamtąd dale … zwycza ną drogą.
A wy…
— Niech się pan o mnie nie troszczy — rzekł Tiger. — Dam sobie radę.
Poszedł z Clinkerem w swo ą drogę, a Helder zwrócił się w stronę stac i kole owe .
Miał szczęście. Udało mu się długą, okrężną drogą dostać do stac i południowo-wschodnie , gǳie niektóre pociągi zatrzymu ą się w droǳe do wybrzeża.
Aż do Ashford⁷⁹ drzemał w pociągu. Wyszedł na platformę, aby kupić gazetę. Na
pierwsze stronicy uderzył go napis:
— Mięǳynarodowa banda fałszerzy: ucieczka i powrót przywódcy Heldera.
Gryzł wargi z wściekłości, czyta ąc ak następu e:
„Scotland Yardowi udało się wytropić bandę, która od lat fałszowała odcinki dolarów
amerykańskich. Ubiegłe nocy pan Wentworth Gold, szef sekc i detektywistyczne przy
ambasaǳie amerykańskie , odkrył gniazdo fabryki fałszywych banknotów. Zna dowało
się na droǳe do Cambridge, w odległości akichś  mil od miasta. Fałszerzom udało się
ednak umknąć z Anglii w łoǳi motorowe . Dalsze badania, względnie hipotezy, których
z powodu spóźnione pory nie poda emy w rozciągłości, nasuwa ą polic i przypuszczenie,
że Helder, który opuścił potem łódź motorową i wrócił na ląd angielski, zna du e się znów
na droǳe do wydostania się z Londynu regularnym okrętem pasażerskim, na którym
spoǳiewa się wymknąć niepostrzeżenie do Europy.
Wszystkie okręty pasażerskie w Dover, Folkestone, Newhaven i Harwich są strzeżone.”
Nie było widoków wydostania się. Helder postanowił przedostać się do Liverpoolu
i stamtąd na okręt od eżdża ący do Ameryki.
Miała to ednak uż być ego ostatnia wyprawa.
Wczesnym rankiem następnego dnia Gold otrzymał telegram: Helder aresztowany
w Queenstown.
Gold wsiadł natychmiast do na bliższego pociągu, który zawiózł go do posterunku
policy nego, w którym umieszczono tymczasowo przywódcę fałszerzy.
— No, Gold — przywitał go Helder — udało się panu. Dostaliście mnie wreszcie.
Gold kiwnął głową.
— Tak — odparł — zrobił pan intensywną wycieczkę w ostatnich dwóch dniach.
Helder zaśmiał się z goryczą.
— Czy wie pan, w aki sposób zostałem zaaresztowany? — zapytał.
— Nie — odparł Gold, zǳiwiony tym zapytaniem.
— Byłem w biurze podróży, by zakupić bilet do Ameryki — ciągnął Helder. —
Wręczyłem urzędnikowi dwie pięciofuntówki angielskie. Nie zastanawiałem się wcale nad
powodem zwlekania urzędnika z wydaniem mi biletu. W minutę późnie wszedł detektyw
i przyaresztował mnie.
— Poznali pana — zauważył Gold.
Helder skrzywił twarz w tragicznym uśmiechu.
— Nie, nie poznali mnie — odpowieǳiał.
Gold podniósł brwi.
— Przecież pan nie wyrabiał angielskich banknotów — zawołał.
Helder potrząsnął głową.
— Na tym polega ironia mo ego losu — wytłumaczył Goldowi — akieś obce falsyﬁkaty dostały się w mo e posiadanie.

⁷⁹Ashford — miasto w hrabstwie Kent. [przypis edytorski]
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