
 



 
 
 

Joseph Sheridan Le Fanu 

Věhlasný anglický romanopisec irského původu. Narodil se roku 1814 

v Dublinu, kde také vystudoval práva. Zakrátko se ale rozhodl věnovat 

plně kariéře spisovatele a novináře, přispíval např. do časopisu Dublin 

University Magazine, který i několik let redigoval. Stal se vydavatelem i 

novinářem dublinského deníku Evening Mail. 

Když mu roku 1858 zemřela manželka, stáhl se na čas do ústraní, vedl 

život podivínského samotáře a nestýkal se ani s nejbližšími přáteli. Pak 

se ale mezi roky 1861-1869 stal redaktorem časopisu Dublin University 

Magazíne, kam již předtím přispíval, a především začal být považován 

za mistra strašidelného a napínavého vyprávění. Materiál pro svá díla 

čerpal z vášnivé četby náboženských, mystických a okultních spisů a 

gotických románů a také ze své znalosti folklóru. 

Sheridan Le Fanu zemřel roku 1873 v Dublinu. 
 
 
 
 
      
 

Dům u hřbitova 

 
      Napínavý, místy až mystický příběh se odehrává v osmnáctém století v malém 
městečku nedaleko Dublinu. Během vyšetřování vraždy se navrší mnoho matoucích 
událostí, zatajovaných skutečností, náhod, podivných vztahů i zdánlivě 
nadpřirozených úkazů. Bude viník přes své dokonalé zametání stop odhalen? 
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II. PAN MERVYN V KRČMĚ 
  

JITRO PO BOUŘLIVÉ noci bylo překrásné. Slunce svítilo na deštěm 

omyté listy stromů a celá příroda jako by omládla. Ze zahrad se šířila vůně 

provlhlé země, spláchlé chodníky a střechy domů se leskly a vrabci švitořili 

v hustém břečťanovém porostu na staré kostelní věţi. Od řeky směrem od 

dělostřeleckých kasáren se nesla veselá melodie polnice. 

Lazebník Moore si vyšel na pravidelnou ranní obchůzku svých stálých 

zákazníků, potkával sluţky, které běhaly s košíky od jednoho krámu k druhému, 

obřadně pozdravil roztomilou Kitty Lanovou, obcházející domy s bílým košíkem 

čerstvých vajec. Obyvatelé Chapelizodu usedali k snídani. 

Pan Mervyn snídal sám v jídelně krčmy U Fénixe. Na stolech bylo 

prostřeno a čerstvé výtisky místních novin voněly tiskařskou černí. Mervyn byl 

hezký muţ, ale jeho obličej byl dnes zachmuřený a nehybný jako tvář sochy. 

Těkající a od bdění zanícené oči byly plné tajemství, a kdo by si je prohlédl 

pozorně, mohl by v jejich pohledu vytušit i vzpomínku na něco hrozného. Zdejší 

muţi ― vyjímaje ovšem faráře Walsinghama ― by se jistě divili, proč si za svůj 

dočasný pobyt vybral právě Chapelizod. Mervyn byl městečkem okouzlen. Po 

celý ţivot musel prchat z jednoho místa na druhé, v marném úsilí uniknout 

ďábelským silám, kterým propadl. 

Teď stál u okna a jeho zrak bloudil netečně po svěţí zelené nádheře kolem, 

ale sotva se radoval z průzračného ranního vzduchu a konejšivých zvuků 

vesnického ţivota. Blouznivě se zaobíral svými temnými myšlenkami, a tak byl 

nemile překvapen, kdyţ do místnosti hlučně vešel červenolící doktor Toole. 

Toole zaţertoval s krčmářkou, sejmul s hlavy klobouk, se slovy „zůstaň, 

drahoušku,“ odkopl psa, který se mu lísal k noze, a obrátil se k Mervynovi. 

„Váš poníţený sluţebník, pane!“ zvolal s úklonou. Zatvářil se překvapeně, 

ale bylo jasné, ţe hlavní důvod jeho příchodu do salónu byl ten, aby si mohl 

cizince důkladně prohlédnout. Rychle hovořil dál a překvapeného Mervyna vůbec 

nepustil ke slovu. „Jen se neobtěţujte, pane. Vidím, ţe jste uţ posnídal. Tady ve 



Fénixu vaří docela slušnou kávu. Jste spokojen se smetanou? Bývá dobrá, ale já ji 

nikdy nechválím,“ zasmál se. „Mohli by se pokazit. Doufám, ţe vám ji přinesli 

čerstvou?“ Sebral se stolu konvici a prohlédl si její obsah u okna. „Tady můţete 

dobře posnídat,“ pokračoval. „Výtečná vejce, na dvoře běhá čtyřicet osm slepic 

a devadesát kačen. Dělají hrozný kravál, Sturk uţ léta vyhroţuje, ţe je postřílí. On 

je u dělostřelectva ranhojičem. To byla dneska noc, černá jak Erebus ― hotová 

průtrţ mračen! Na to se jen tak nezapomíná. Já jsem lékař, víte, musel jsem 

z domu k nemocnému ― málem se přihodilo neštěstí. Je něco zajímavého 

v novinách? Vidím, pane, ţe jste je dosud nečetl. Ta noc ― jako stvořená 

k určitému nepěknému účelu ― dnes v noci jsme tu měli pohřeb, prý někdo 

z Dublinu. Přijeli sem Tresselsovi funebráci, jeden ničema, bydlí hned tady za 

rohem, hrozná drbna, to mi věřte, pane, zná kočího ― a hrobník Bob Martin mi 

povídal, ţe tu byli dokonce dva kněţí. 

Ten náš starý dobrý doktor Walsingham, to je opravdu zboţný člověk, 

jeden z těch, co dělají svět lepším, jenţe je trošku líný a má někdy podivné 

vrtochy ― a pak ten vychrtlý odporný kněz Gillespie, kde ho u čerta sehnali? Já 

ho znám, on pochází z Donegalu, v ţivotě jsem se nesetkal s kousavějším 

chlapem, jo, a je to zednář! Jednou večeřel ve Velké Lóţi ― vy asi, pane, 

zednářem nejste, ţe? ― a ten jeho obličej byl takový scvrklý a ţlutý, ţe jsem si ho 

chtěl vymačkat do punče,“ hlučně se rozesmál a plácl se dlaní do stehna. 

Mervyn hleděl na Toola s povytaţeným obočím a zřejmě byl tím 

vodopádem slov překvapen. Toole se na okamţik zarazil, chvilku počkal, zdali mu 

jeho společník odpoví, a kdyţ se nedočkal, spustil znovu. Mervynovy nevraţivé 

pohledy zřejmě přehlédl. 

„Vybral jste si městečko v hezké krajině, pane. V létě sem cestují malíři 

v celých tuctech a čmárají jako Skoti. Jestli jste malíř, pane, vím o jednom hezkém 

místečku, kousek proti vodě u mlýna ― rád bych vám je ukázal.“ 

Mervyn nedopověděl. 

„Třeba si jen tak čas od času uděláte malou skicu, jen tak pro potěšení, jako 

moje ţena“ vrhl rychlý pohled na Mervynův oděv, uvědomil si, ţe na umělce je 



oblečen příliš módně, a začal uvaţovat o tom, nemá-li cizince zařadit mezi přátele 

velitele dělostřelců. „Tady seţenete překrásné koně, tak na krátkou vyjíţďku nebo 

jedete-li dále do Leixlipu“, ale ani tentokrát se nedočkal odpovědi. „Pokud se 

zdrţíte a milujete střelbu, mohl bych vás pozvat na ostrostřelecké závody. Zrovna 

dnes odpoledne v jednu hodinu na louce u Palmerstownu. Co říkáte?“ 

V té chvíli vstoupil do místnosti major O‟Neill od Královského irského 

dělostřelectva, pomenší muţ typicky irského vzezření, v pečlivě upravené 

uniformě. Na rtech mu hrál příjemný úsměv. 

„Pánové,“ uklonil se směrem ke stolu a pak se zadíval na doktora. „Něco 

zajímavého ve „Svobodném občanovi“?“ 

Toole přelétl zrakem stránky novin, obrátil několik listů a zamumlal: 

„Celkem nic. Tady je něco o plese ― lady Moiraová ― maškarní úbory ― 

spousta šlechty ― kolem pěti set lidí. Byl tam někdo z vašeho důstojnického 

sboru, pane?“ 

„Lord Blaskwater, samozřejmě, a pan generál a Devereux a Puddock a ― 

...“ 

„Vsadím se, ţe Sturk tam určitě nebyl,“ přerušil ho s úsměvem doktor 

a zadíval se znovu do novin. „Nějaký občan byl ve středu přepaden a oloupen na 

chapelizodské silnici. Přišel o klobouk, hůl a o hodinky a tobolku. Pořádně ho 

zřídili, ještě není jisté, zda to přeţije. U Jupitera, majore, kdybych já měl jako 

generál Chattesworth na povel dvě stě statných muţů, pročistil bych to tady. 

Vţdyť je to hrozné, po setmění aby se člověk bál vyjít z domu. Tihle krveţízniví 

lotři, ti lapkové ― já bych je pochytal a uvařil v sudu s dehtem, to mi věřte. 

A hrome! Zemřel starý Joe Napper ―“ 

Zatímco Toole pokračoval v předčítání, vstoupil do jídelny kapitán Cluffe 

a pan Nutter, správce statků lorda Castlemallarda. A pomalu se trousili další, 

hlavně členové klubu, kteří se scházeli po večerech v předním salónu na partičku 

karet, na kostky nebo dámu, a kde si občas i Toole svým nakřáplým tenorem 

zazpíval nějakou tu písničku a Ensing Puddock recitoval básně. Puddock měl sice 

trému, ale nic nemiloval tak jako veršované divadelní výstupy a jeho kamarádi ho 



rádi poslouchali, zvláště kdyţ napodoboval známé herce. Takový Massop, 

Sheridan, Macklin nebo Barry ― to byla jeho specialita. 

Mervyn, který se v této společnosti necítil zrovna nejlépe, sebral svou hůl 

a klobouk a sledován zkoumavými pohledy vyšel z krčmy. 

Chvíli se loudal v parku „Jeho královské výsosti“, prošel castlenockou 

branou a dal se proti proudu řeky mezi zalesněné stráně, které tvoří malebné údolí 

řeky Liffey. Došel aţ k přívozu, nechal se převést na druhý břeh a zamířil na 

louku nedaleko Palmerstownu. V hájcích kolem řeky prochodil celé dopoledne, 

a kdyţ se vrátil opět k louce, uviděl tam stát nejméně půl tuctu kočárů, dvacet 

jezdeckých koní a velké hloučky přihlíţejících lidí. Otevřenou branou se na louku 

nesly veselé tóny vojenské kapely, čas od času se mezi zelenými keříčky vznesl 

k obloze obláček bílého dýmu a ozval se výstřel, doprovázený nadšeným jásotem 

diváků. 

Mervyn, cizinec, správně odhadl, ţe se v davu diváků ztratí. Prošel branou 

a ocitl se uprostřed hloučků, kde se navzdory pocitu tíţivé samoty, která ho 

provázela, ať byl kdekoliv, oddal té veselé venkovské podívané. 

U paty zeleného náspu stál ve vzdálenosti asi sto yardů terč s bílými kruhy. 

Před ním v nepravidelném hloučku stáli střelci ve svých parádních uniformách, 

opírali se o ručnice a pestrobarevné stuhy na jejich kloboucích a květiny v klopách 

se pohupovaly v mírném vánku. 

Diváky odděloval od střelců zelený palouk, táhnoucí se ve směru střelby. 

Muţi vypadali vesele, jejich rudé a zlaté vesty, jasně modré, stříbřité a hráškově 

zelené atlasy a růţové podšívky kabátců, blyštící se přezky, napudrované 

a načesané paruky, tato hýřivá paráda přirozeně ladila se zářivými toaletami dam 

a krinolínami smějících se a dovádějících dívek. Celý ten pestrobarevný rej se 

jemně chvěl v jarním slunci, do něhoţ břeskně zaznívaly trubky a bubny 

Královského irského dělostřelectva. 

Byli zde všichni váţení chapelizodští občané: malý a věčně usměvavý 

doktor Toole v honosné paruce a se svou sváteční, stříbrem kovanou holí, kterou 

neustále pořádal své tři psy, skupinku, bez níţ ho bylo lze jen zřídkakdy vidět. 



Někdy se okolo jeho nohou točilo pět i sedm jeho čtvernohých kamarádů a jeho 

zvučný hlas, do kterého se občas ozvalo zakňučení psa, na jehoţ hřbet dopadla 

hůl, mohli slyšet i návštěvníci palmerstownské louky. 

„Fairy, ty divochu, dej uţ pokoj! ― Juno, pusť to, ty čubko! ― Césare, 

kam zase lezeš?“ 

Toole se přitočil k mladičké a půvabné Magnolii, přimhouřil oči a kývl 

směrem k jedné ze skupinek. 

„Podívejte se na toho Sturka, jak se vybavuje s lordem. Moc bych za to 

nedal, ţe nakonec Nuttera vytlačí a dosedne na jeho místo. Dostat to správcovské 

místo, to je jeho dávný sen.“ 

Doktor Sturk a lord Castlemallard spolu zaujatě hovořili stranou od 

hlučícího davu. Ranhojič Sturk ukazoval kamsi holí. 

„Vsadím se, ţe zrovna lorda zpracovává,“ řekl Toole. Nebyl daleko od 

pravdy, jiţ delší dobu měl intuitivní tušení (a to ho neklamalo), ţe Sturk pošilhává 

po civilu a uvaţuje o odchodu z vojska. To by ovšem váţně oslabilo klientelu 

doktora Toola, který Sturka ve společnosti nijak nešetřil a nazýval ho „koňským 

doktorem“ a „podloudným zvěrolékařem“. Sturk ovšem nezůstával svému sokovi 

nic dluţen a obvykle ho tituloval „oţralým apatykářem“ nebo „umouněným 

malým zpěvákem“ nebo „whiskou nasáklým psiskařem“. Doopravdy a veřejně se 

však nepohádali nikdy, navzájem se stýkali, pověděli si, co je nového, a protoţe 

svou vzájemnou antipatii dokázali oba dobře drţet na uzdě a ţárlivě toto veřejné 

tajemství střeţili, vycházeli spolu celkem vzato jako průměrní sousedé. 

Obtloustlý, bodrý generál Chattesworth se ve své sváteční uniformě 

škrobeně ukláněl před dámami, tu a tam usměvavě prohodil několik laškovných 

slov a jeho paruka s dlouhým copem mu poskakovala po zádech, a kdyţ někdy 

zvrátil hlavu a homérsky se zachechtal, pohupoval se ten umělý pramen vlasů jen 

pár palců nad zemí, kde si ho s nepřátelským zájmem prohlíţela Toolova fenka 

June. Kdyţ si toho Toole všiml, uštědřil jí prozíravě kopanec a překazil jí tím 

nekalé plány. 



Generálova sestra Rebecca, pěkně rostlá vzpřímená dáma ve skvostném 

brokátu a s drahým vějířem, vypadala pobaveně a v její stále svěţí tváři ― 

přestoţe jí bylo určitě pětapadesát let ― se občas objevil slabý a zcela 

nefalšovaný ruměnec, kdyţ s ní některý z důstojníků obřadně zaţertoval. Měla 

energická ústa a v očích panovačný výraz, a přece působila dojmem hezké 

a příjemné ţeny. Její nepokojný pohled dokonce vyzařoval cosi provokativního. 

Rebecca se věnovala své neteři, generálově dceři Gertrudě, velice krásné dívce 

s pruţnou chlapeckou postavou. 

„Hrome, to je ale krásné děvče,“ poznamenal trochu nevhodně poručík 

O„Flaherty. Ve svém okouzlení si neuvědomil, ţe taková poznámka sotva nadchne 

hezkou Magnolii Macnamarovou, která byla právě předmětem náklonnosti jeho 

vášnivého, ale uţ značně prostříleného srdce. 

„Autorem takového tvrzení můţe být jedině člověk s mlhou před očima,“ 

ušklíbla se Mag a pohodila pohrdlivě hlavou. O„Flaherty řekl: „Říká se, ţe jí ještě 

není dvacet.“ 

„Boţská nevinnosti!“ neudrţela se slečna Mag. „Té je uţ nejméně 

pětadvacet.“ Ve skutečnosti to bylo právě její stáří. „Ach, podívejte! Kdopak je 

ten mladý hezký muţ, kterého jí lord Castlemallard představuje?“ Bylo zřejmé, ţe 

její chvála byla namířena rovnou do srdce chudáka O‟Flahertyho. 

„Ale ― lord se s ním zná?“ řekl Toole. „To je pan Mervyn, bydlí ve 

Fénixu. A. Mervyn, přečetl jsem si to na jeho kufru. Jen se podívejte, jak se na 

slečnu usmívá.“ 

„Culí se jako měsíček,“ řekla Mag. 

„Chattesworthovi dnes se svými dvěma sluhy vypadají obzvlášť urozeně,“ 

přizpůsobil O„Flaherty svou poznámku náladě mladé dámy. 

„Ten mladý švihák musí být z urozeného rodu,“ řekl Toole. „Slečna svými 

úsměvy obvykle neplýtvá.“ 

„Tváří se, jako kdyby neuměla do pěti počítat, a zatím má pěkně za ušima, 

zasmála se Magnolia a oči se jí zaleskly vztekem. 



K jedovatému posměchu se připojila i její matka, obtloustlá, silně 

namalovaná paní Macnamarová. Bylo by omylem se domnívat, ţe všechny tyto 

poťouchlosti, kterými obě dámy častovaly Gertrudu, byly důsledkem řevnivosti 

a snad dokonce ţárlivosti ― to zdaleka ne. Paní Macnamarová byla druţná duše 

a Magnolia nebyla v ţádném případě Gertrudě sobeckým sokem v milostných 

pletkách. Pravým důvodem bylo to, ţe teta Rebecca se chovala k oběma 

Macnamarovým s přezíravým nezájmem, neudrţovala s nimi ţádné společenské 

styky a nestalo se jednou ani dvakrát, ţe na ulici obrátila svou velitelskou hlavu 

k záhonu tulipánů nebo ke zboţí z pouličního stánku a předstírala, ţe dámy vůbec 

nevidí. Byla to zřejmá provokace, neboť Magnoliina krásná postava a její trochu 

výstřední chování jen tak neušly pozornosti. Jako například dnes. Střelba byla 

v plném proudu a dámy po zatřesknutí rány způsobně vyjekly, Magnolia nejenţe 

ani nehnula brvou, ale dokonce sama třikrát vystřelila. Za ten odváţný výkon 

sklidila bouřlivý potlesk, přestoţe vypálila nebezpečně mimo terč a málem zasáhla 

starého Artura Slowa, který měl na starosti sčítání zásahů. Samozřejmě, ţe teta 

Rebecca, která stála od troufalé ostrostřelkyně necelé tři kroky, se tvářila, jako by 

uzardělou hrdinku vůbec neviděla. Magnolia tím byla právem dotčena. Kdyţ pak 

zahlédla, jak se na ni Gertruda zdálky usmívá a posílá jí poklonu, vzpřímila hrdě 

hlavu a vrhla na dívku pohled plný vzdoru, přestoţe Gertruda za nic nemohla. 

Ţe je slečna Rebecca Chattesworthová vládcem v Belmontu, to věděl 

kaţdý. V poddajném dobromyslném generálovi a mladičké neteři neměla ţádného 

rovnocenného protivníka. Naštěstí (pro generála) vrtoch udílet rozkazy 

královským dělostřelcům popadl tetu Rebeccu jen zřídkakdy. Měla jiné zájmy, 

podivné sice, ale rozhodně ne tak skandální. Vzala si totiţ do hlavy, ţe naučí staré 

negramotné ţeny číst. Dvakrát týdně se pod vedením energické dámy scházela 

„Škola starých ţen“ ― přehlídka revmatismu, paralýzy, slabozrakosti, 

nedoslýchavosti a neodstranitelné debility. Nad krbem, kde sedávaly vystrašené 

chapelizodské ţebračky, bylo velkými písmeny napsáno: LÉPE POZDĚJI, NEŢ 

VŮBEC! Rebecca rozdala slabikáře a ţeny roztrţitě mţouraly do textu v naději, 

ţe uţ se brzy přiblíţí hodina, kdy „teta Becky“ rozdá polévku a chléb. Občas 



povzbuzovala své ţáky malými dárky, jako jsou teplé spodničky, rukavice a čas 

od času dokonce peněţitá podpora. Během roku se sice ţádná z těch 

flegmatických stařen číst nenaučila, ale podnik získal velký věhlas a popularita 

tety Rebeccy sílila. Počet ţáků se dokonce o dva zvýšil. Přilákala je porce polévky 

a měsíční podpora ve výši šesti pencí. Přestárlý holič Will Potts, který uţ nemohl 

vykonávat ţivnost pro třesavku v pravé ruce, a věčně opilý vyslouţilec Phil 

Doolan poţádali o přijetí a bylo jim milostivě vyhověno. Kromě této osvětové 

činnosti navštěvovala teta Becky pravidelně místní vězení, kde si s neomylnou 

jistotou oblíbila dva nejnebezpečnější a nejotrlejší zločince, pro které dosáhla po 

velkých tahanicích omilostnění. Někteří obyvatelé Chapelizodu tvrdili, ţe je v ní 

kus voltairiána, ale křivdili jí. Její společenské akce sice měly příchuť moderního 

výstřelku, ale vcelku byla teta Rebecca oddaná křesťanka, liberální, přímá, trochu 

diktátorská. 

Ke skupince, ve které zářila O„Flahertyho uniforma, se připojil generál 

(staroušek Chattesworth, jak jej nazývala Magnolia), dvorně se zubil a ukláněl, 

protoţe se nechtěl dotknout svého přítele a důstojníka majora O‟Neilla, který byl 

s Macnamarovými spřízněn. Generál přistoupil k paní Macnamarové, která rychle 

utichla, neboť právě vyprávěla O‟Flahertymu generálův původ. Líčila mu barvitě, 

ţe generálův předek byl ten starý v Gorku, kde má obchod s máslem. Se 

zlomyslným smíchem pošeptala do O„Flahertyho ucha ne zrovna pěkný epigram, 

který napsal Swift, a dvorný O„Flaherty, ačkoliv vtip vůbec nepochopil, uznale 

vydechl: „Oh, u ďasa!“ 

Paní Macnamarová přivítala generála s pyšnou přezíravostí a slečna 

Magnolia jen krátkou úklonou, která se podobala spíše trhnutí hlavy. Pozvedla 

vějíř, zachichotala se a pošeptala cosi Toolovi, který pohlédl znepokojeně na 

generála. Toolovi pochopitelně víc neţ na přízni slečny Mag záleţelo na tom, aby 

byl dobře zapsán u generála, a proto, kdyţ vycítil, ţe slečna utrousí nejednu 

jízlivou poznámku a on by mohl být jejím chováním kompromitován, zapískal na 

své psy, nadzvedl klobouk a odloudal se za jiným, méně nebezpečným 

dobrodruţstvím. 



Na louku právě vstoupil hezký a štíhlý kapitán Devereux. Byl v obličeji 

snědý a v jeho souměrné muţné tváři zářily velké, váţné a inteligentní oči. Byl to 

muţ bezesporu zvláštního půvabu. Zpod červené jezdecké čapky sledovaly 

kapitána jiné oči, byly modré jako pomněnky a patřily Nan Glynnové 

z Palmerstownu. Sledovala pěkného důstojníka sice pokradmu, ale s nezkrotným 

obdivem a oddaností. 

Kapitán Devereux ― cikán Devereux, jak mu pro jeho snědou pleť říkali ― 

se dal do hovoru s Lilianou Walsinghamovou. Usmíval se a hleděl na její hezkou 

hlavu s něţnými důlky ve tvářích a právě říkal: „Nejsem se sebou spokojený. Jako 

bych ţil zbytečně, nikdo mě nepotřebuje. Jsem slaboch, potřeboval bych někoho, 

kdo by mě přivedl k povinnostem. Jen ţádného zpovědníka! Kdyby se mne tak 

ujala některá milosrdná ţena,“ výmluvně se zahleděl na Lilianu, „určitě by to na 

mne mělo výchovný vliv.“ 

Lilianu kapitánovo rozjímání rozveselilo, nikdy o něm neslyšela nic 

špatného, ovšem je pravda, ţe mladé dámy obvykle nic špatného neslyší. Věděla 

jen z vyprávění, ţe hrával karty ― a dost vysoko. 

„Mohla bych poţádat Gertrudu, aby promluvila s tetou Rebeccou,“ řekla 

Liliana. „Klidně byste mohl chodit do její školy v Martin Row. Mají tam nad 

krbem krásné heslo. Uţ vás vidím v lavici s Pottsem a starým Doolanem.“ 

„Pěkně děkuji, nechci,“ uklonil se Devereux. „Já bych si přál docela jinou 

učitelku.“ 

„Kdo by to měl být?“ 

„Právě na ni hledím.“ 

„Já?“ podivila se naoko mladá dáma. „Ale ovšem, málem jsem zapomněla. 

Kdyţ jsem byla malá, asi před pěti léty, nazval jste mě vikářem faráře 

Walsinghama. Tenkrát jsem byla moc smutná.“ 

Devereux, kterého dojalo, ţe si po tolika letech vzpomněla na ten nevinný 

ţert, a který by dal těch pět let ţivota za to (v té chvíli o tom byl přesvědčen), aby 

mohl té osůbce políbit ruku, řekl: „ To byla ode mne drzost. Smilujte se nad 



hříšníkem a zapomeňte na tehdejší smělost. Doufám, ţe mi umoţníte učinit pokání 

a dovolíte mi, abych se stal vaším poníţeným sluhou.“ 

Liliana se zasmála. „Sluhou ne, ale nemohu vám bránit, abyste nezůstal 

mým farníkem.“ 

„Jako takový se mohu těšit na vaše rady a snášet milé kárání. Ach ano, vy 

ze mne uděláte lepšího člověka, učiníte mě šťastným ―“ 

„Ale budou-li vám moje výtky milé, pak to znamená, ţe pro vaše polepšení 

nemohu nic udělat.“ 

„Určitě mi pomohou,“ řekl Devereux a v očích mu od samé naděje blesklo. 

„Řeknu vám, proč. Byl bych raději, kdybyste si pamatovala moje chyby, neţ 

abyste si na mne nevzpomněla vůbec.“ 

„To vás ale učiním závislým na mém, třeba nespravedlivém hodnocení.“ 

„Jistě, taková závislost je mým přáním. A vaším cílem musí být snaha 

udělat mě lepším, třeba smutnějším, ale rozhodně šťastnějším, vlastně ―“ 

„To ráda učiním svým vlastním příkladem nebo modlitbami ― ale to bych 

měla přenechat moudřejším hlavám ― například panu faráři,“ řekla Liliana 

s potměšilým úsměvem a přistoupila k otci. 

Devereux si povzdechl, tolik energie vyplýtval, zdá se zbytečně. 

Starý pán neslyšel, o čem si Liliana s kapitánem povídají, byl zabrán 

v rozhovoru, a tak kdyţ ucítil dlaň ve své ruce, opětoval pouze stisk a dále 

pokračoval v učeném rozhovoru s Danem Loftusem o původu decijské větve rodu 

Desmondsů. Proslýchalo se, ţe tito dva knihomolové pracují společně na dějinách 

Irska a zvláště chapelizodského hradu. 

Devereux byl udiven a pokořen tím jemným, ale rozhodným odporem, jímţ 

Liliana odmítala jeho pokusy o sblíţení a snad i trochu laškování. „Ta malá 

Siréna,“ říkal si, „je obehnána zdí, kterou ne a ne překonat. A proč bych vlastně 

měl? Jak je moţné, ţe mě tak přitahuje a tak snadno odráţí?“ Potom pokračoval 

nahlas: „ Kdyţ jsem vás viděl poprvé, to vám bylo sotva jedenáct let. Tak dlouho 

se jiţ známe, slečno Liliano, a přece se ke mně chováte upjatě.“ Řekl to tiše 

a klidně, ale v očích mu blýskla divoká výčitka. „Tak tedy,“ řekl obřadně 



a podivně se ušklíbl, „jednou jste se nechala slyšet ― odsuzovala jste hru v karty 

― a já vám teď říkám, ţe budu hrát ještě víc a o ještě vyšší částky. Adieu!“ 

Významně přehlédl ruku, kterou mu podávala na rozloučenou, lehce, skoro 

nezdvořile se uklonil, na její úsměv odpověděl cynickým pozasmáním, jako by 

chtěl říci, „teď jsem se doopravdy rozzlobil“, otočil se a odešel. 

„Myslí si, ţe mne ranila a ţe bez ní nemohu ţít,“ říkal si, přemáhaje se, aby 

se nevrátil. „Dokáţu jí, ţe se mýlí. Nepromluvím na ni celý ― celý týden!“ 

Louka se pomalu vyprazdňovala. Chattesworthovi, stejně jako ostatní 

rodiny a hloučky, zamířily k bráně. S nimi odcházel i mladý Mervyn, který byl, 

více neţ očekával, středem zájmu. Kdyţ procházel kolem Liliany, uklonil se 

hluboko faráři Walsinghamovi, který váţně a vlídně jeho pozdrav opětoval. 

„Ach, tady je ― Mervyn!“ šeptal si kněz. „Nechť nebesa nedopustí, aby ho 

smutek a rány, kterými ho zasypává osud, provázely i v tato místa.“ 

Farář se mimoděk pokřiţoval a ještě dlouho hleděl za postavou bledého 

mladíka v černých šatech. 

Malá Liliana, která stála zavěšena do svého otce, nechápala, proč jeho tvář 

náhle posmutněla a zváţněla. Sledovala směr farářova zamyšleného pohledu, 

a kdyţ uviděla vzdalující se postavu s vlající černou pláštěnkou, sklopila oči, 

v kterých by pozorný otec mohl zahlédnout zájem smíšený s pocitem podivného 

neklidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Česká detektivka 
 
 

Ladislav Beran 

Zamčená ústa 
Další příběhy známého a úspěšného autora, který 

má ke světu zločinu blíţe neţ jiní. Dlouhá léta totiţ 

slouţí na kriminálce a tak můţe své kriminální 

příběhy stavět na velmi reálných základech.  

 Na pracovníky písecké kriminálky čekají kaţdý 

den nové případy. Často jsou to jen obyčejné 

krádeţe a loupeţná přepadení, ale z některých 

příběhů, za nimiţ se skrývají osudy obětí 

zneuţívání a násilí vůbec, jde mráz po zádech. A 

tak se jedině díky atmosféře skutečného přátelství a 

humorného nadhledu daří našim kriminalistům 

nepropadnout skepsi a případy dotáhnout aţ do 

konce.  

  

 

 

 

 

 

Josef Volák 

Vrah v šarlatu 
 

Vrah v šarlatu patří mezi ty detektivní romány, v 

nichţ autor dokáţe s úspěchem uplatnit všechna 

nevyhnutelná pravidla detektivní hry (zajímavou a 

přiměřeně sloţitou zápletku, realizovanou v 

konkrétním prostředí, přesvědčivou motivaci, 

dobře vykreslené charaktery). 

Na zámku, kde ze studijních, umělecky tvůrčích 

i správních důvodů ţijí dvě studentky, malíř, 

sochař a vedoucí party opravářů, koná tato 

společnost výstřední večírky s dobovými kostýmy. 

Při jednom z nich je studentka záhadně zavraţděna 

a během vyšetřování dojde ještě k vraţdě další. 



 

 

 Joseph Sheridan Le Fanu
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