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1. peatükk. 

Traagiline saatus 
Ühel sügise päewal 1d9v a. ilmus Nat Pinkertöni k»«t»« 

New'DorkiS uhkelt riides herra ja andis oma nimekaarti, mille 
peal Bob Ruland salapolitseinik abiline lugeS: 

— „Lord Artur Arlington, London." 
WõeraS oli Pika, saleda kaswuga, tõmmu meeldiwa näoga, 

riides wiimase moodi järele. 
— „ M u l on tungiwalt tarwiS isiklikult mr. Pinkertöni näha»" 

seletas ta 
Bob Ruland kumardaS wiisakalt ja wiis nimekaarti oma 

ülemale. 
Wähe aega hiljem astus lord Arlington salapolitseinik» ka-

binetti ja pööras kumardodes o-sekohe tema poole küsimusega: 
— „5kas on Teil wõimalik, mr. Pinkerton, homme hom-

mik» minv^a aurulaewat „Punane täht" üheS Londoni sõita?" 
Salapolitseini! pakkus wõerale kõige pealt istet ja käsis: 
— .,Enne kui Teie küsimise pääle wastan milord, tahaksin 

teada, milles seisab Teie asi. Käesolewal silmapilgul õigust ütelda, 
ei ole minul mitte iseäranis kohane niisugune kauge teekäik, seda 
silmas pidades, et praegu olen kibedaste paljude wäga tähtsate 
kuritööde uurimistega ametis? aga kui osi, mille pärast Teie min» 
juure tulite, tõepoolest nii tungiwalt wahele segamist nõuab, siiS 
wõib olla katsun ma kuidagi wõimalikuks teha!" 

Lord oli nähtawaSte äärmiselt rahutu, ta wõttis kirjataSktp 
paar telegrammi wälja. 

^ „Lugege seda telegrammi», mr . ! " ütles t a : „kuid 
lubage teiie nõnda asja selgitad^ Nag« Teie juba minu nim»-



4 

kaardilt lugesite, on minu nimi lord Artur Arlington! Meie 
perekonnast »n elus minu ema ja kuni wiimaSte päewadeni ka 
weel minu noorem wend Gorst. Meil on Londoni põhjapoolses 
osas- loss Fl»verholl, kus meie seniajani rahulikult elasime. 
Minu ema elab wäga kinniselt. Ta on praegu umbes 70 ne 
aaStane /o elab wö 5 ütelda ainult mälestustes « inu armsast 
heast isast, kes 7 aattad tagasi suri. Minu wend, oli kolmekümne 
Khe aastane, käis Hondoni Atikoolis. Mina ise olen kolmekümne 
wiie aastane. Kuue «ädala eest sõitsin ma siia Amerikasse, et 
seda maad ja rahwast tundma õpida. Esimestel nädalatel ei saa-
n«d ma ühtegi teatust oma emalt ja wennatt, sest et ma oma 
alatise elukoha muutmise pärast ei saanud neile mitte oma kind-
lat adr?Ssi saata. Kuid nüüd üleeila õhtu Chicagosse jõudes, 
peatasin wSerastemajaS „Anditoria" ja leidsin telegrammi eest 
mis mind juba kaks päewa »li ootanud. Tema sisu pani mind 
kohkuma. Ln jege seda telegrammi mr. Pinkerton l Ta on saa-
detud mr. Herbert Klistoni, selle politsei jaoskonna tlema poolt 
kuhu alla kuulub Floverholli loss 

Nat Pinkerton wõ.tiS telegrammi ja hakkas kiirelt lugema 
— „Lord Artur Arlingtonile, wõeraStemaja „Andi-

toria^, Chicago, AhiSriikideS. 
- - ^Sõitke k»he tagasi. 3. oktobri hommikul leiti 

teie wend Gorst Arlingion oma toaS ära kägistatult, te«a 
kirwal pilwili oli mõistust taotannlt lady Arlington. Ladtz 
sai «uidugi kohe doktor Barlingi era haigemajasse saade-
tnd. Ajuti wiibib ta taieste tuimas apatiliseS seisukorras, 
ajuti tuleb hullumeelne hoog tema peale ja siis näeb ta 
mingisugnsid surnuid ja waimusid. Politsei seisab äraar-
wamata mõistatuse ees ja seni ajani ei ole weel korda läi-
nud selle tumeda sündmuse peale walgust heita. Selepärast 
palun teid weel kord — sõitke kohe l Mõned siinsed politse^ 
nikud on jnba hakanud seda sensatsionilist kuritVõd uurimi-
kuid wähe lootust »n et neil õnnestaks teda ära seletada,» 

Politsei jaoskonna ülem Ikliston. 
— „MiS teie selle peale ütlete" küsis lord Arlington. Kas 

pole see mitte hirwuS? 3a mul on taieste arusaamata, keS »SiS 
seda kuritSöd korda saata. Üle kõige seke lasub mingisugune kole 
saladus ja minu esimene «õte .pl i mr. Vinkerton paluda, et Teie 
selle saladnHUse juhtumise uurimise o « a kätte witaksite. 



Vinkertok kiliStas, kella peale i lmus tohe Bob. Sa lapo l i t -
seinik riiäkis temaga Nende tööde üle, mis praegu tema kontoris 
olid ja peale sele tttleS- ta lordile, et ta kaasa sõidab. 

See hüppas kohe oma kohalt üleS ja wõttiS salapotitseimksl 
käest kinni. 

— „ M a ei tea kuidas Teid tänada, mr. Pinkerton, Teie 
wõtate minu südame pealt raske kiwi ära , ma usun kindlaste, et 
Teie kaasabil kurjategija üles saab leitud. Tähendab homme 
Hommikul lubate Teid ovdata a u r u l a e w a l ? " 

— , J a h , m i l o r d ! " was ta s Pinkerwn „Kuid ma tahaks 
hea meelega praegu kohe weel mõne as ja üle teatust saada sest 
tee peal ei ole meil enam wõimalit selle meid huwitawa as ja üle 
rääkida. Meie peame sõitma täieste tundmatalt . Mi t te keegi ei 
tohi e i .aurulaewal ei ka I n g l i s m a a l teada kes ma olen. Nime-
tage mind J a a n Pa lmer ja ütelge kõigile, et ma Teie sekretär 
olen, teda Teie Amerikas olete palganud." 

Lord oli kõigega nõus ja Pinkerton hakkas temalt p ä r i m a : 
— 5Teie praegu ütlesite, et Teie ema, niisama ka Teie 

wenna surmast kellegil kasu ei wõi olla, kuid lubage mulle üks 
küsimus: kellele saaks Teie waranduS kui kedagi Teie perekonna 
liikmetest elus ei oleks? 

— „ S e e on teadmata. Sugulas i on meil wähe ja neidki 
ma ei tunne. Sellepärast siis kui mina ja wend naist ei wõtaks 
siis jätaks meie oma varanduse HZätegewakS otstarbeks." 

— „5kuid Teie, muidügi ei wõi teada kas oli lord Gors t i l 
mõni waenlane? Ol i ta kellegi wiha a l l ? Wõib olla, et kuritöö 
tegi keegi inimene, k?S talle tahtis millegi eest kätte maks ta?" 

— , S e e näitab täieste wõimata olema, tuttawaid on meil 
wähe ja mitte kellegi Peale ei wõi kahtluse warjugi langeda 

— „Noh seda saame näha kui Londoni jõuame," ütles 
Pinkerton. „Weel üks küsimine, kaS ei olnud Teie isal oma elu 
a ja l mõuda suuremat tüli kellegagi? 

„E i , just selle was tu , isa wõitiS kõikide armastuse j a 
Poolehoidmise, keS teda tuudsiwad, ta tegi wäga pal ju head ja 
tema matustest, mis omal a ja l tähtsaks päewüsündmuseks oli 
wõttiS pal ju rahwast osa." 

Salapslitseinik tõusis üles. 
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— „ J a rohkem teateid selle kurwa juhtumit üle Teie er 
ole saanud?" 

— „ E i ! Aga wäga wõimalik et minu kirjad on siin wõe-
raStemajas Astor-HauS. Minu ema, niisama ka minu õnnetu 
wend teadsid, et New-Aorkis peatan ma selles wõeraStemajas. 

Salapolitseinik wõttis ruttu kübara. 
— „ M a saadan Teid, milord." 
Salapolitseinik ja lord Arlington lahkusid kiirelt kontorist 

j a sõitsid nimetatud wõeraStemajasse. 
Kui lord oma nime nimetas, toodi temale üks^ kiri, mi5 

praegu oli tulnud. Kirj.l nähes õhkas lord kurwalt: 
— „See on minu wenna käekiri! Tema kirjutas mulle 

siiS kui weel ei aimanud, missugune hirmus lõpp teda ootas!" 
Pinkerton luges adressi ja waatas postitemplit. 
— „Kiri on ärasaadetud 30. septembril s. o. kolm Päew» 

enne mõrtsuka tööd Floverhollis l" seletas salapolitseinik. 
Rahutu käekirja järele otsustades wiibis kirjutaja wäga 

«ärwilises seisukorras. 
Lord Arlington awas wärisewate kätega kirja ja luges. 

Tema nägu läks surnu kahvatuks, mitu korda nikutas arusaama-
tuses peaga ja wiimaks ulataL kirja salapolitseinikule. 

— „Kas Teie peate seda wõimallkukS? See on midagi 
arusaamatut. M a ei ole eluaeg uskunud nägemisi ega waimusid. 

Pinkerton lugeS kirja: 

Kallis Ar tu r ! 
M a olen nii segane ja kaotanud igasuguse hinqelise 

tasakaalu, et mulle näitab wõimata olewat Sulle tõelikult 
ja selgelt kirjeldada kõike seda, mis siin nende kahe wnmase 
öö jooksul on sündinud! Meie Floverholli lossi peal 
lamab nähtawaste mõni needmine, meie waene ema 0n äär-
misett hirmunud. 

Üleeila tulin ma klubist kaunis hilja koju, lossi juurde 
jõudes imestasin ma, et ema toas weel walge oli. All 
eestoas wõttis mind teenija wastu, kes mind lady nimel 
palus otsekohe tema juure ilmuda. 

M a leidsin ema woodist, kahwatanult ja wärisedeK. 
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Tema jutustas mulle, et täie mõistuse juures olles, 
selgelt nägi, meie kadunud isa waimu, kes liiku rnatalt kesk 
tuba seisis ja tema Peale waatas ja ähwardades mõlemad 
käed üles tõstis. P m l e selle järsku ümber pööras ja ukse 
Poole läks oga enne kui uksest wälja läks, pööras .ennast 
iveel kord ümber ja ema nägi — isa näo asemel — kurad-
likult hirwitawa palja pealuu l Ema karjatas ja kukkus 
meelemõistuseta maha. Tema kisa peale juurde ru:anud 
toatüdruk ei näinud midagi: wiirastüs oli kadunud ja 
waatamota kõige hoolsamate oisimiste peale ei olnud teda 
kuskil leida. Iseenesestki mõista, waatasin ma asja peale 
M e s t i uskmatalt ja tõendasin emale et ta loodetawaste magas 
Ha nägi ainult und, sest ma lugesin täieste wõimataks, et 
ziähtus tõepoolest vleks olnud. Siiski wanake jäi kindlaste 
Hina seletuse juure, et ta on täieste ärkwel olnud Kõik 
minu tõendused ei aitanud midagi, nii et löpude lõpuks 
-seletasin talle, et tema toas öö mööda saadan. Kõik eilane 
Päew oli ta palawikulises rahutuses ja wärises ainukese 
mõtte juures et jälle öö tuleb. Esiteks tahtis ta maksku 
mis maksab teiste tuppa üle minna, aga mina soowitasin 
t a l jääda, ma tahtsin et ta tõenduse saaks, et seal tõepoolest 
<ei ole ühtegi waimu, et ta eksis ja oli tühja ettekujutuse 
ohwer. 

Miks pärast ma seda tegin! Wiimase öö juh um/fed 
5viisiwad waese ema niisugusesse närvilisesse seijukorda, et 
ma tõeste kardan tema mõistuse pärast I Umbes kell üksteist 
-õhtu istusin ma tema woodi ääres . . . ma rääkisin t maga, 
trööstisin teda ja Püüdsin rõõmustada, aga tema waatas 
kõik aeg hirmunult, eesriidega kaemd ukse pool?, mis trepi 
peale wiib ja nagu S a tead alati lukus seisab. ellast 
oksest tõendab ema tuli nägemine sisse ehk küll hommikul 
-uks lukus leiti nagu ennegi. Ikka enam ja enam laswas 
tema rahutus, selle järele kuidas kesköö läh nes, tema när-
wilikkus hakkas ka minule külge. M a hakkasin ka tundma 
mingisugust õudset tundmust ja ainult surusin tugewamalt 
rewolwert käes, mis nagu S a tead, alati laetud kirjutuse 
i auas seisis. M a katsusin järele, et kõik kuus laengut olid 
sees ja jäin natuke rahulisemaks. Kõrwal toas is tus mitu 
teenrit, kes pidiwad minu esimese kutse peale ilmuma. 

Waewalt saiu emale midagi trööstiwat ütelda kui ühe-
korraga näen, tema silmad lähewad suureks ja kirjelda nata 



« 
hirmuilmega n ä s l waa ta s eesriidega kaetud ukse poole. Mc» 
pöörasin ennast ümber ja näen ka midagi hirmsat. Ukse 
juures seisis waltie kuju, ähwardawa l t üles tõstetud kondi-
l»se käega ja ülepää wisatud surnu liniku al t waa tas meie 
pääle wahakarwa isa nägu l M a tahtsin karjuda, whtsiir 
r ewolwen üles tõsta ja las ta , aga tundsin et ei olnud jõudu 
kätt üles tõsta . 

— „J sa l" tahtmatal t karjatasin ma „ M i s sa tahad 
meis t? Mikspärast tuled sa oma hauast w ä l j a ? " 

H i r m u s näh tus mõjus minu peale põ rmawa l t ja ma^ 
olin täiesti kindel, et enese ees surnud isa waimu näen t 
M a ei jõudnud ei teenrid hüüda ega oma kohaltki üles tõusta. 

J a siis, kuju ukse lühidal naer is hirmsa tumeda nae-
ruga . S u r n u l i n a langes tema näolt , londiline käsi wajus-
alla ja ma nägin ainul t paljast pealuud I S i i n lõpuks tuli 
mulle liikumise wõimalus tagasi ! M a kargasin üles jw 
ostsin rewolwri laskmise walmis . 

— „ W ä l j a I ehk ma lasen I" karjusin ma M u l l e 
w a s t a s jälle seesama kahjurõõmus naer. M a lasksin umbes> 
kuus korda järgimööda. M a kuulsin selgeste, ku-das kuuli») 
uks sse tungisid, kuid wi i ra s tus jäi liikumata seisma, tõs t i s 
käed ütes ja naer is jälle. Pä ra s t seda kadus hi rmus näh-
t u s ! Ema kaotas ammugi meele mõis tuse; nüüd kukkusirr 
ka mina mõistuseta moodi kõrwale maha. P o , ' l tuudi hil» 
jem, kui meelemõistusele tulin, märkasin enese ümber teenrid, 
kes minu otsaesist ja meelekohti mitmesuguste lõhnawate 
essentsidega määrisid, m-a l amas werlgi mõistuseta. 

Laskmise peale ilmusid teenrid t u p p a : kaks nendest 
nägid wiirastust weel sellsamal minutil kui ta kadus. S e l » 
lest hoolimata ei olnud kuskil ühtegi jälge, aii ult ukse sees, 
mille ees wi i r a s tus susis,, le dsime kuus minu lastud kuuli. 
Need ei wõiuud senna mitte muidu, kui läbi wiirasmse ksg»x 
saada. Nüüd ei wõiuud minulgi enam kahtlust olla, et siiir 
meie elusse on seganud mingi saladusline jõud. 

J a nüüd pa lun S i n d , a rmas wend, sõida nii ru t tu 
kui wõ>mal,k kodul Ema on üsna haige T ä n a asetasime 
teda teiste tuppa, kuid waene wanake ei parane üleelatud 
hirmust, ta is tub mingisuguses apatilises seisukorras ja aeg 
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ajal t karjatab läbilõikawalt. Pean Sulle tunnistama, et ka 
mina ei tunne ennast oma mõistu e juureS olewat ja tõeste 
ei tea, mis teha! Esialgu käskisin teenijaid kõwaste wai-
kida: ma ei t ha, et meie Floverholl, hirmsaks, kuulsaks 
waimude lossiks saaks. Ootan S ind , nii ruttu, kui wõi-
malik. Üheskoos on meil kergem arwata, mis nimelt ette-

. wõtta, selle wastiku hirmsa saladuslikku jõuu wastu l 
S ind armastaja wend Gorst! 

Nat pinkerton pani waikides kirja lauale. Mitte üks muskel 
ei liikunud tema naol. 

„Missugusel arwamisel Teie kõige selle kohta olete?" 
küsis lord Arlington. „Kõik see on wäga tõenäolik, ja teiseks, 
ma tean wäga heaSte, et minu wend üalgi ei kirjutaks mulle 
midagi walet l" 

— „Teie wenna seisukohalt, ei ole siin mingisugust wa le t ! " 
rahulikult wastas salapolitseinik. „Kuid ühe asja pärast palun 
Teid, milord! Ärge mõtelge, mitte ülue silmapilkugi, et siin tõe-

'poolrst on tfgewuses mõni saladusline jõud! E l l S i in töötab 
keegi iseäranis osaw kelm, aga meie tahame t da weel õpetada, 
et ta oma alatu petuse jätab. M a olen kindel, et peale meie 
sõidu Fl^verholli, tema ka meid saab püüdma ära häwi tada ; 
temal nähtawaste peab olema selleks mingisugused teami 
Põhjused. M a loen oma püha kohuseks häwitada seda kur-
jategijat, kes Floverhollis ^mängib oma põrgulikku mõngu. Homme 
hima,'kul olen ma aurulaewal „Puuane täht." 

Nende sõnadega lahkus Nat Pinkerton. Järgmisel hommikul 
sõitis ta ühes lordiga Londoni. 

2. peatükk. 

Hirmsad ilmumised 
Sõiduriist, mis lord Artur Arlingtonile ja kuulsa New-

Jorki salapolitseinikule Nat Pinkertonile, waksslis wastas oli, et 
neid Floverholli lossi wiia, pööras nüüd laia pärna puiesteele, 
mis uhle lõssi juure wiis. 

— „Wäga ilus ehiws, suurepäraline stiil," ütles salapolit-
seinik, pinokliga lossi ja iqa akent tähelepanelikult -uurides, ta ei 
pannud ka siis weel pinoklit kõrwale, kui sõiduriist lossile üsna 



10 

ligi oli jõudnud, nii et lord Arlington imestas selle iseäralise 
huwituse üle, millega salapolitseinik lossi wälimust silmitses. 

Kui nad weel lähemale jõudsid, kumardas salapolitseinik 
wähe Arlingtoni poole. 

— „Tähele panemist, milord," ütles ta, „püüdke salaja 
lossi paremale poole waadata. Eespool küljes katuse all, on kuus 
weikeft tuba, paremat kätt teine äratab iseäranis minu uudishimu, 
ma lähen kohe senna ruumi, kuhu see aken kuulub, sest mul on 

. huwitaw teada, kes sääl elab. Pea l aknas nägin ma ühte ini-
mest, ma ei saanud ta nägu näha, sest et ta kohe kadus, kui mär-
kas, et mina oma pinokli senna poole pöörasin." Lord jäi mõttesse. 

— „Arwatawaste oli see keegi minu teener," ütles ta wii-
maks, „ehk ma küll imestan, mis tal seal otsimist on, nendes tar-
witamata ruumides, kus meil wanad kastid ja kohwrid seisawad." 

— „Seda huwitawam on teada saada, kes seal on," üt!eK 
salapolitseinik, „ma olen kindel, milord, et Floverholli lossis ükK 
ehk koguni mitu elanikku on, kellel seal mitte ase ei o l ; ja selle-
pärast ma ka uurisin nii tähelepanelikult terwet lossi eeskülge, sest, 
ma.aimasin, et „waimud". Teie järele saamad nürima." 

— „Wõib olla, ehk oleksin paremini teinud, km täiesti 
ootamatalt oleksin sõitnud!" 

— „Wabandage, milord!" rääkis Pinkerton wahele. „Teid 
oleks muidugi oodatud, sest et igaüks oleks pidanud märkama, et 
peale politseidirektori herra Kliftoni telegrammi, mille peale Teie 
küll juba Ch cagost wastasite, Teie ajawiitmata jaate ruttama 
knju. J a nimelt see asjaolu, et „waimud" ootawad ja wõib olla 
on juba kuriteo plaani Teie wastu kokku seadnud, aitab mink 
koha peal tabada kurjategijaid l" 

Sõiduriist, jõudis lossi ette, kus laia trepi peal kõik teenrid 
leinariides, tõsiste auupakliku nägudega oma noort herrat ootasid/ 

Baptist, wana teener, Floverholli lossis teenides juba halliks 
läinüd, as lus sõiduriista juure ja aitas lordi wälja astuda. Hea . 
wanakese silmis läikisid pisarad. Ka lord Artur hoidis waewaga 
nuuksumist tagasi kui ta wanakese kätt pigistas. 

Peale selle terwitas ta kõiki pealiigutusega ja üt les : 
— „Teie imete siin mr. J a a n Palmeri , minu sekretäri, kes 

minuga Amerikast sõitis. S e e herra ei ole minule mitte üksi tee-
nija, waid inimene, keda ma sügawaste austan. Näidake mr 
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Palmer i le kaks sinist tuba, teisel kor ra l !" lisaS ta Bapt is t i poole 
pöörates juure. „Tunn i a ja pärast ootan Teid mr Pa lmer t 
S i i s waatame üheskoos neid tubasid, milledes need hirmsad kuri-
tööd sündisid." 

Kuni teener ees läks, sosistas lord salapolitseinikule t ö r w a : 
— „Minge oma toast, korridori mööda pahemale poole. S i i s 

jõuate keerdtrepi juure, mis pööningule wiib Ülemal teine uks 
pahemale, wiib senna weiksesse tuppa, kuhu Teie tahtsite waadata ." 

Nat Pinkerton nikutas peaga ja läks teenri järele, kes ühes 
kahe teisega salapolitseiniku reisntaskud kandsid, teisele korrale, kuS 
a rwatud sekretärile kaks tuba uhkelt ja koduselt olid sisseseatud. 

Nat Pinkerton, kõige esite wahetas oma halli reisiülikonna 
rohkem tumedama wastu. Peale selle weel kord waatas oma 
neli rewolwert järele ja kui kõik korras leidis olema, wõttis oma 
«simese uurimise käigu Folverholli lossis ette. 

T a awas tasa oma toa ukse ja waatas ettevaatlikult wä l j a . 
S e a l e; olnud ühtegi hinge. T a libises kiirslt koridori ja läks 
pahemale poole. 

Mõni samm edasi minnes, märkas ta et koridor pööras 
kõrwale ja salapolitseinik nägi sedasama keerdtreppi millest kõneles 
talle lord Arlmgton. 

Hewolwert laskewalmis käes hoides, hakas ta üles minema, 
l a jõudis üsna ligi katuse alla. Tema ees oli suur pööning, kus 
pool pimedus walitses, sest et läbi weikeste, tolmunud ja mustade 
akende päikese kiired waewalt läbttungida jõudsid. Mõlemail pool 
olid reas weiksed toad ehk õigem sulamd, sest igaühel nendest oli 
üks aken, niis kaugele ulatawa akna lauaga alt näiia on. S a l a -
politseinik seisatas silmapilgu, kuulatas hmge kinni pidades ja 
Lähenes kuulmatalt leise uksele. Teda huwitaw uks oli lukus, 
kuid see ei seganud mitte sugugi kuulsat salapolitseiniku. 

T a wõttis tasa taskust muukrauad ja kõige suurem nendest 
a w a s otsekohe luku. Ettewaatlikult ukse awades, waatas ta sisse 
täieste wälge, kõiksugu wanakraamiga täidetud ruumi, milles aga 
tedagi ei olnud. 

Po.ksu tolmukorra peal, mis puupõrandat ja kõiki selles ruu-
mis asuwaid as ju kattis, oliwad selgeste inimese jalajäljed näha, 
kes nähtawaste täis siin pal ja ja lu . 

Salapolitseinik läks akna juure sirutas ennast aknast wäl ja 
a waa tas katuksele. All, samblaga kaetud weetoru peal märkas 
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teraw silm jällegi" inimese jalajälgi, peale selle näitas, et isik keS 
siin peadpööritawal kõrgusel käis, seda mitte harilikku teed tihtb 
tarwi tas . Pinkerton otsustas jälgi mööda edasi minna. T a tal^ 
t i s nii ruttu kui wõimalik, lossi saladust seletada. Salapolitseinik 
oli kindlas arvamises, et inimene, kes siin weetoru mööda käis, 
tingimata kurjategijate hulka kuulub, kes uhke Floverholli lossi 
rahu rikuwad. 

Kui salapolitseinik juba katusele tahtis ronida, kuulis ta 
korraga mingisugust krõbirmt, kiirelt ümberpöörates nägi ta et 
uks, mille ta pool lahti jättis oli lukku pandud. 

T a rut tas ukse juure, pAiidis seda lahti teha — a s j a t a . . . 
kellegi tundmata käsi oli nkse wäljast poolt ripuwa lukuga lukklk 
pannud. 

Nat Pinkerton oli kinni püütud. Pilkelik naer ilmus ts näole 
— „Waata n ü ü d / sõnas ta. „Nur ja tu , tähendab on wah. 

p e a l ! Suu repä ra l i ne ! L a s ' algab wõi t lus ! Waatame, kumb 
ksmba." 

Ukse lahti teha oli wõimata, tähendab jääb ainult üks te» 
— akna kaudu. T a läks uueste akna juure kuid jäi jälle seisms 
sest enese seljataga kuulis ta tumedat naeru. Ukje kohal ülewil 
oli kitsas luuk, teda warjaw laud oli kõrwale lükatud ja sellest 
sSydmud awausest wahlis teda hirwitaw pealuu. 

Pinkerton wõttis kaua mõtlemata rewolwri ja sihtis hirmsa 
viirastuse peale, pealuu kadus enne kui salapolitseinik jõudis lasta. 

— „ A h a ! waim kartis minu kuuli," lausus salapolitseinik 
iseenesele. 

— „Waatame kas ei lähe wast korda teda kraet pidi kätte 
saada." 

Salapolitseinik hüppas kiirelt akna juure ja ronis katusele; 
selsamal silmapilgul kõlas pauk ja kuul lendas üle tema pea. 

— „ O h o ! Waimud lasewid ka l Asi läheb ikka huwita-
wamaks I" ütles salapolitseinik pilkawalt. 

Ol i tsrwis kõige lähemat teed kqudu jälle pööningule tagasi 
peaseda. Käesolewal silmapilgul oli see kõige tähtsam. 

Salapolitseinik ei Hakanud kaua mõtlema. T a ei pööranud, 
sellega ühenduses olewa hädaohu peale tähelepanemist, waid ronis 
mööda järsku kalust ühe weikse tolmuse pööningu akna juure. 
Kiirelt purustas ta akna klaasi, pistis pea aknast sisse. All mööda 
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pööningut jooksis üks walge kuju, keerd trepi poole. Pinkerton 
laskis, siis murdis ta mõned katuse kiwid lahti ja suurendas selle-
l ib i akna «uku niipalju et wõimalik oli l tbi ronida ülemalt 
kuni põrandani oli wöga kõrge, kuid salapolitseinik riskeeris siiski 
alla hüpata. 

Etiewaatlikult jalgu august a l a lastes, r ipus ta käteza 
ja hüppas a l l a ; ta kukkus kõwaSte wast» põrandat, kuid hüpas 
otsekohe jalgade peale. WiiraStus oli kadunud, kuskil ei olnud 
jälgegi temast, ehk küll Pinkerton köigesuurema ettewaatujega hoo-
lega kõik pööningu läbi waatas. Kuni ta weel oma otsimisi jat-
kas, ilmusid mõned teenrid. 

— Jumala parast, mis on juhtunud?^ karjus üks neist, 
inimene hiigla kaswuga. „ M i s Teie teete siin mr P a l m e r ? 
Kas Teie praegu lasksite?" 

Salapolitseinik waatas tema peale terawawalt. 
— „Kas pauk tõeste oli all kuulda?" küsis ta. 
— „Kuidas siis l Täieste selgelt I" 
— „Kes seda kuul is?" 
— „ M i n a ! " wastaS hiiglane, natuke segaselt, kui märkas 

euese peal terawat ja läbiungiwat, arwatawa sekretäri waadet. 
— „Wõi n i i ! " aeglaselt kostis salavolitseinit. „Teie kuul-

sime seda. Kus Tcie siis olite? Pauk oli nii nSrk, et seda wae-
walt järgmise korra Peal kuulda oli." 

— „OH ei, oli küll! M a olin neljandal korral ja kuulsin 
paukn üsna selgeste!" 

— „Aga mis Teie tegite neljandal korra l?" 
Teener tegi wihase näo. 
— „Kurat wõlku, mis Teie mind küsite?" wihaStaS ta , 

„Teie p?ate ennast nagu mõni salapolitseinik ülewal. Kui Teie 
ka lordi isiklik sekretär olete, siiski ei ole Teil ühtegi õigust, meiega 
teenritega sellkombel ümber käia j 

Salapolitseinik weel kord waataS teda pealaest jalatallani, 
kehitas õlafid ja pööras teise teenri poole. 

— „Olge head ütelge, missugused toad on neljandal k o r r a l , ^ ^ . 
siin selle pööningu a l l ? " 

— „ S ä ä l on naisteenijate tuba." ^ 
— „5käes olewal päewa aja l seal arwatawaSte kedagi eittlv?/^ ^ 
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— „Nii palju kui mina tean ei o le!" 
Sellejuures waatas ta kahjurõõmsalt wihase hiiglase peale, 

millest Pinkerton aimas, et wiimane mitte kõige paremas wahe-
korras oma seltsimeestega ei olnud. 

— „ H m ! imelik, siiski, et see hiiglane . . . aga kuidas teda 
hüütakse?" 

— „Dshek Wulsei!" wastas teine teener. 
— „Kurat wõlku!" karjus hiiglane, „ma wõin isegi oma 

nime ütelda aga selle herral ei ole minuga midagi tegemist!" 
Nat Pinkerton läks kiireste Wulsei juure. T a sai aru et 

nüüd keegi enam ei uskunud sellesse, et t,ema isiklik sekretär on, 
sellepärast ütles ta otsustawalt, hiiglasele ikka weel silma waadates : 

— „Kuulge mind, Wulsei! Mina sõitsin siia Flovreholli 
lossi, et järele uurida waimusid, kes lossi rahu rikuwad ja ka 
tapmise ees seisma ei j ä ä ! Pidage seda meeles, Dchek Wulsei 
ja wõtke seda arwessel" 

Teener wärises, läbi hammaste mingisugust wannet ümisedes 
pööras ta ennast ära. 

— „Läheme alla I" ütles salapolitseinik, teiste teenrite poole 
pöörates, „minu töö on siin esialgu lõpetatud l" 

Jmestawate teenrite peale tähelepanemist pööramata, läks ta ' 
oma tuppa ja hakas järele mõtlema kõike seda, mis pööningul juhtus. 

Sellel Dshek Wulseil ei olnud nähtawaste südame tunnistus 
mitte üsna puhas. Salapolitseinik ei otsustanud seda mitte üks-
nes tema imeliku ülespidamise, waid kõige tema wälimvse järele. 

P a l j u aastane praktika on salapolitseiniku juures niisuguse 
inimeste tundmise wäljatöötanud, mis wõis lugeda pea aegu eksi-
mataks uimelt Dshek Wulsei kohta oli tal kindel arwamine, et 
see oli inimene, kes igasuguse alatuse peale wa lmis oli. 

Sellest ajast oli juba peaaegu tund aega mööda, kui P m -
kerton lossid omanikust lahkus ja ta ruttas alla. Selle juures 
hoidis ta ennast kõik aeg ääruiselt ettewaatlikult: ta teadis et tema 
tõsine lossis wiibimije Põhjus enam kellegi saladus ei olnud ja 
sellepärast wõis ta iga silmapilk kallale tungimist oodata. Lord 
Arlmgton is tus oma uhkes töökabinetis ja ootas juba salapolitseiniku. 

— „Minu wana teener Welton teatas mulle et seal ülewal 
pööningu! imelikud asjad on sündinud. Kas on Teil korda läinud 
miskisuguseid otsustandwaid tagajärgi saawutada?" 
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— » J a muidugi !" waStas salapolitseinik wõin konsta-
! teerida, milord et siin walitsewad waimud päris hariliku inimese 

nahas on l" 
Lühikese sõnadega jutustas ta nüüd mis ta pööningul oli 

5 läbi elanud, ainult kahtlusest, mis tal teener Dshek Wulsei wastu 
oli tõusnud ei lausunud ta sõnagi. 

— -,Nüiid tahaks ma tähelepanelikult läbi waadata seda 
tuba, kus Teie õnnetu wend ära sai kägistatud ja Teie ema 
mõistust kaotas." 

— „Kõige suurema lahkusega!" Läheme ütles lord ja -
läks ees. 

— „Teie rääkisite praegu wanast teenrist Weltonist. O n 
see üks usaldatav? inimene. 

— „ T a on aus ja ustaw meile, kui truu koer! J u b a s35) 
kolmkümcnd wiis aastad teenib ta siin lossis. Kõik kutsuwad 
teda lihtsalt wanaks Baptistiks. 

— „ T a oli muidugi, ka sell hirmsal ööl siin majas kui 
õnnetus j u h t u s ? " 

— „ M u i d u g i ! Tema oli esimene, kes sinna tuppa läks, 
kus ema ja wend leiti." 

— „Niisugusel juhtumisel kutsuge teda siia olge head. T a 
wõib meiega kaasa tulla. M u l on tarwis temale pa«r wäga 
tähtist küsimust ette panna, mille peale tema, kui wana teener, 
wististe saab rahuldawalt wastust andma." 

Lord Arlington kõlistas ja kui kella peale wana Welton 
ilmus, käskis ta temal nendega ühes tähendatud tuppa minna. 
See oli, lossi õhtupoolses osas, teisel korral, uhke magamise tuba, 
tema körwal asuwa kabinetiga. Tuppa astudes pööras salapolit-
seinik kõige esmalt wana teenri poole: 

— „ M r . Wtlton, kõige pealt teatan Teile, kõige kindlama 
saladuse katte all, et mina ei ole mitte see', kelleks ma ennast lossi 
tull is nimetasin. Mina . . . ehk juba, wõib olla. Teie teate?" 

Manamees nikutas peaga. 
^ — „ J a h , ma juba aiman, niisama kui kõik teisedki. Peale 

selle, mis seal ülemal, katuse all sündis, on kõik arwamisel mr., 
et Teie salapolitseinik olete, ja pealegi salapolitseinik Amerikast, 
keda tord emsega kaasa tõi, siin sündinud kuriteo selgitamiseks. 

— „Noh, siis tähendab Teie inimesed on üsna arusaajad, 
jiuid siiski palun ma Teid, mr. Welton, seni mitte kelk gile öelda. 
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et nende eelarvamised õiged on. Teenijad wõiwad lobiseda, mis 
tahawad." 

— „Minu suust ei kuule keegi sõnagi," waStas halli 
peaga teener. 

— „Nuid kui Teie mulle lubaks — ma tahaks heameelega 
küsida . . 

Pinkerton naeratas. 
— „Küsige, küsige, ütles ta lahkelt." 
— „Teie ütlesite, et Teie Amerika salapolitseinik olete l 

M a tean ühe kuulsa Amerika nime, ühe inimese nime, kes kõige ja 
tähtsam salapoitseinik olla Ühisriikides. M a olen palju kuulnud 
ja ka lugenud sellest spetsialistist seda enam et ta ka mitukorda 
siin Ing l i smaa l on töötanud. Tema nimi on Nat Pinkerton! 
J a wõib olla on mul auu . . . 

— „ J a h , minu armas Bapt is t !" ütleS lord tasa. 
— „See gentelman on — Nat Pinkerton." 
Manamees waatas särawate silmadega salapolitseiniku peale 

ja peaaegu nuuksudes wõtis ta tema käest kinni." 
— „Kui rõõmus ma olen! Nüüd sai mul süda kohe palju 

kergemaks. Nüüd usun ma kindluste, et maimud, kes siin niisu-
gused ennekuulmatuid kuritööd on korda saatnud ja waese noore 
lord Gorsti ära tapsiwad, saawad jälgitud ja wastutusele wõetud. 
J a mina ei saa eluaeg seda tundi ära unustama, kui mul see õnn 
osaks sai üleilma kuulsa salapolitseinikuga tuttawaks saada!" 

Lahkelt surus Nat Pinkerton wanamehe kätt. S i i s hakas 
ta hoolega oma ümbrust uurima. Tähelepanelikult silmitses ta 
kohta, kus noor lord kägistatult leiti, ja waatas ka seinad läbi ja 
lõpuks uurimist lõpetates, ütles t a : 

— „S i iu ti ole mitte midagi leida, mis wähegi tähelepane-
mise wüärt oleks. Herrad Londoni salapolitseinikud, kes enne mind 
selle uurimise töö oma peate on wõtnud, on siin nii hoolega töö-
tanud, et ma siin rohkem nende, kui kurjategijate, jälgi leian. 
Kuid nüüd läheme senna tuppa kus lady enne magas ja kus ta 
kõige esmalt arwatawa waimu ilmumist märkas." 

Salapolitseiniku soowil läksid kõik kolm lady Arlingtoni 
magamise tuppa, mis sellesama korra peal asus. Salapolitseinik 
pani ka siin kõige täielikuma läbiotsimise tsime. Kõige kauem 
peatas ta ukse juures, mille ees arwataw waim oli seisnud, ja 
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kuhu sisse lord Gorst kuuS rewolri kuuli oli lasknud. Kui sala-
politseinik peale nkse uurimist uueste lordi ja wana teenri poole 
psöras , kes kõik aeg waikselt tema tegewxst pealt olid waatanud, 
siis awaldaS tema nägu nähtawad headmeelt. 

— „Kuid mis ütlesid minu Inglise kollegid nende kuue 
«ugu kohta, ukse sees?" ' 

Baptist kehitas õlasid. 
— „Nad olid wäga imestanud; üks nendest ütles et kui 

üks inimene seal vkse ees seisis, siis tingimata kõige wähemalt wiiS 
lordilt lastud kuulidest talle Pihto oleks läinud. Nad oliwad 
arwamisel et arwataw waim oli ainult üleS sratud nukk!" 

Nat Pinkerton naeris tasa ning raputas pead. 
— „Olze nii lahke, ümilord ja waadake lähemalt neid 

aukusid järele!" 
Lord Arlmgton astus ukse juure ja silmitses tähelepanelikult 

neid kuus kaunis üksteise lühidal seisivad aukusid, milledes selgeste 
tina kuulid näha »Iid. 

— „Rewolwrist lastud kuul ei tee ilmaski niisuguseid auku-
sid !" seletas salapolitseinik. 

— „Auk mida teatud maa pealt laZtud kuul sünnitab, on 
alati kiirte taoliselt lähenenud äärtega, kuid st n Teie seda ei näe. 
E i , milord, need augukesed ou lihtsalt siia puuritud ja need tina 
kuulid »u pärast nimelt flnna sisse wajutatud. Targal waimul ei 
ole ktige oma terawa mõistuse peale waatamsta ometi korda 
läinud meid ära petta." 

L^rd Arlington ja wana teener karjatasid tahtmata imes-
tuse pärast. 

— „Kuid see on midagi täieste wõimatad," hüüdis lord. 
— „Nuhu jäid siis kuulid, mis misu wend on lasknud?" 
— , J a mil kombel oli sel kurjategijal wõimalik neid augu-

kesi siia puur ida?" küsis omalt poolt kahtlew Baptist. 
— „ M a arwan, see saat Teile täieste selgeks nendest küsi-

mustest, mis ma leile nüüd ette panen!" 
S e l silmapilgul andis Pinkerton märku waikida ja pani 

kõrwa ukse külge kus juureS nad seisiwad. S i i s wõttis ta tasa 
ühe oma muukrauadest ja keeras sellega luku lahti. Seda kõik 
tegi ta nii osawaste, et üksgi «i t te wähcmat healt ei kuuluud. 
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Nüüd pani Pinkertou käe lingile ja suure jõuga tõukas ta 
vkse wälja poole. Sellele järgnes tume mürtsakas, kõwa kolin ja 
läbi awatud ukse näo.id kõik kolm koridoris põrandal lamawad 
Dshek Wulseid. Sõimates ja mandudes kedaai, hoidis ta oma 
Pead, mille wastu kõige jõuga uks oli langenud. 

— „Näete nüüd, Dshek Mulse i ! üttes salapolitseinik. 
— , /See on lihtne karistus selle kõlbmata uudishimu eest, 

mis Teid ukste taga kuulata käseb." 
— „ M i s see tähendab, Wulsei?" wihaselt kärgatas lossi 

peremees tema peale. 
— „Teie tarwitate minu usaldust kurjaste. Esimesest kuu-

päevast peale ei teeni Teie enam minu juures!" 
Dshek Wulsei, kes ikka oma walutawad pead kiue wahel 

hoidis, wiskas tigeda pilgu salapolitseinik» peale ja läks, midagi 
habemesse pomisedes, ära. 

— „Kuid ütelge, mr. Piukerton, kust wõisite Teie teada, 
et meie järel kuulatakse?" 

— „Teatawal määral olin ma selle peale ettewalnustatud — 
ma olin isegi kindel selle peale ja sellepärast siis olin ma ka kõik 
aeg walwel . Kui ma Teile ütiesin, et need augukejed järeltchmd 
on, siis kuulsin ma selgeste, kuidas see, kes ukse taga kuulas, 
tahtmata tasakeste sajatas. S e e oli wäga ettewaatamaw tema 
poolt, nia kuulsin ieda ära ja selle cest on tal nüüd suur muhk peas." 

L >rd ja Baptist waa?asid arusaamatuses salapolitseiniku peale. 
^.Kuid, mr. Piukerton," ütles lord „kõige selle järele 

wõib otsustada, et Wulsei kurjategijate abimees, wõib olla iseg' 
kurjategija ise on !" 

— „Seda näitawad edaspidised järeluurimised!" was ia s 
lihtsalt sellepeale salapolitseinik. T a istus tugitooli, palus lordi 
sedasama teha ja si-s pööras wana teenri poole, paludes täielikult 
jutustada, niis neil öödel juhtus kui see hirmus kurbmäng lahti 
läks. Baptist Welton kirjeldas loomutruult kõik, mis ta ise oli 
läbi elanud. Tema jutukusest sai Pinkerton teada, et sel ööl, kui 
lord Gorst oma ema magamisel oas wiibis, siis wauamees körwal 
teenrite toas oli ja uvore lordi rewolwri paukude peale sinna jooksis. 

— „Kas Teie nägite waimu 
— „Jah, kuid ta kadus sel minutil ära, kui meie, ehmatu-

sest kanged, weel ukse juures seisime. Kui mina lähegi ennast 
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koguda jõudsin, siis jooksin ma selle ukse juure, eesriide taha, kuid 
leidsin ta lukus. Kuid augukesed kuulidega olid juba seal seeS 
see on mul hästi meeles." 

— „Hea küll! Aga wana lady jutustas ju et eelmisel 
ööl waim sest samast eesriidega kaetud uksest i l m u s : kas noor 
lord ei tulnud siis mõtte peale, sinna ukse taha koridori ühte ehk 
mitut inimest wahi peale p a n n a ? " 

— „ Kuidas s i i s ! S e a l karaulis ju Dshek Wulsei ! — 
— „Kas ta ise tahtis sinna m m n a ? " 
— „Nii pal ju kui mina mäletan, jah. T a rääkis siis et 

tema ei surma ega saadanad ei karda." 
— „Seva ma juba a rwas in ! Kuid mis jutustate mulle 

sellest ööst, mil noor lord surma s a i ? " 
— „Lady kolis ümber ja magas õhtupoolses nurga toas, 

esimesel korral l Kaks toatüdrukut ja eestoas kaks teenrit pidiwad 
walwama ja ööl, tõ poolest ei juhtunud midagi. Kurnegewuse 
ööl ei kuulnud keegi mitte wähemarki healt. Lord Gorst läks 
kaunis hilja oma tuppa, kuritegu sündis arwatawaste , kohe peale 
selle — sest homikul leiti tema tmeste riides põrandal t ." 

— „A>;a kuidas wiisi sai lady Arlmgton oma poja t u p p a ? " 
— „Koidu a ja l waldas >eda miskisugune hirm ja kole ette-

oimduZ. Toachdrntutkle igat seletust andmuta läks ta toast wäl ja 
ja jooksis üles poja juure. Peale selle kuulsiwad teenrid hirmust, 
mitte inimliku karjatust ja lui meie lord Gors t i magamise tuppa 
iooksime, si's leidsime noore lordi põrandalt, kägistatult ja tema 
kõrval põ'mili, lady Arlington — ta oli mõistuse kaotanud. 
Asja ta trööstisin ma teda, as ja ta katsusin teda surnukeha juurest 
ä ra wiia, kelle wälja nägemine hirmus oli, tema »äi ikka nagu 
kiwincnud sinna põlwili ja äkitselt tuli niisugune kole hullumeelne 
hoog tema peale et meie kõik ehmatasime." 

Wiimoste sõnade juur5s wärises Bapt is t i heal. Näha oli, 
^ et see traagiline saatus hirmsalt tema peale oli mõjunud, mis 

tema Herraseid tabas. 
— „Kas arwate tarwilikuks minu ema ükeuknulota?" küsis 

lord, „niisugusel juhtumisel peame homme doktor Barl ingi haige-
majasse sõitma! 

Salapolitseinik raputas pead. 
— ,,Ei, seda ei ole tarwis l" ütles ta. 



-— „Aga kuidaS tahate meile seda asjaolu ära seletada, et 
kuulid, mis minu wend laskis, jäljeta kadunud o n ? " 

— „Seda wöin ma, arwatawaSte siis ära seletada kui ma 
rewolwrid näen I" 

— „AH, ma olen ju päris äraunuswnud ütelda," tähendas 
Baptist, „rewolwer millest lord Gorst laskis, on kadunud. Sellest 
ööst saadik ei ole teda kuskil leida." 

— „Seda ära seletada, pole sugugi raske. Milord, waimud 
elawad siin lossis. Üks teie teenritest on nende kaas aitaja. M a 
mäletan, selles kirjas, mis Teie wend Teile New Aorki saatis — 
kirjutas ta. et wöttis rewolwri, mis temal alati laetult kirjutus? 
laua sahtlis oli. Sell kombel ei ole Teie majas teenijal midagi 
kergem, kui head juhtumist tarwitates patronitest kuulid wälja wõtta 
ja rewolwer tagasi oma kohale panna. 

— „ M u Juma l . Teil »n täieline õigus l" hüüdis Arlington 
M a mäletan, et Tvrst iialgi oma kirjutuse laua ülemist sahtli. 

lukus ei hoidnud, see tähendab, seda sama, milles rewolwer oli 
sellepärast et seal midagi tähtsat ei olnud." 

— „Nii siis I Aqa augud selle eesriidega kaetud uksesse 
oliwad iuba warem tehtud. Kurjategija wöis seda wäqa heäsw 
teha, sest et selle ukse läbi ki käida ja peale selle vn ta kaetud 
eesriidega, nii et augud kuulidega, wõib olla, sliwad seal juba 
mitu päewa, ainult keegi ei pannud neid tähsle Siiski, kurjategija 
töötas iseäraliku etttwaaiuse^a: lukk ja hinged on toredalt määri-
tud, nõnda et wõtmega wõib teda igal ajal ilma wähematki heait 
sünnitamata lahti teha. Kui seda ei oleks olnud, siis ei oleks 
minul ka wõimalik olnud s.da ust nii tasa lahti teha, kt seal 
kuulawat Wulsei'd karistada. 

Selle aja sees hakas juba M u kätte jõudma ja salapolit' 
seisik teatas, et tänaseks uurimised töpetatud on. 

— „Nüüd tahan ma ainult teada, missuguses toas mõtlete 
tänase öõ mööda saata, milord? 

„Ühes teise korra peal asuwaS toas , kas tahate seda näha ? " 
— „Tingimata! M a kardan, et Teil juba täna öösel häda-

ohtlik kokkupõrkamine ees seisab. 
— „Aga mis Teie mõtlete teha, mr. Pinkerton?" 
— „Selle üle lubage mul nüüd waikida, milord. Kui kõik 

nii läheb nagu mina tahan, siis loodan nuriatut weel sellel ööl 
kätte saada. Kas olete käskinud kellegi! täna öösel wahi peal olla 
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— „E i ! " teatas lord. „Mu l näitab see naljakas olema. 
Saladuslikusse jõusse ma ei usu. Teie lühidusest on minule kullilt, 
et ennast taieste hädaohuta tunda 

— „Seda parem, milord I Siis wõime kindlaste loota, et 
täna öösel waim ilmub." 

Nad läksiwad lordi magamise tuppa. See oli Uhke, tamme-
puust mööbliga tuba. Tal ei olnud õiget wäljakäiku koridori ja 
trepi peale, waid läbi wäikese wahe toa, mis ka wannitoa aset 
täitis. 

Nat Pinkerton waatas kõike ja lordiga alla minnes õhtut 
sööma, kujutas täieste selgelt enesele ette, missugust teed kaudu 
nimelt kurjategija lordi tuppa peaseks. Ta olsnsias kõike, ka kõige 
wähema tähtsusega asja silmas pidada ja ei aimanudki et juhtu-
mised tuliwad toguni teisite, ootamata kombel. 

Sa5ap»litseinik otsustas lordiga, et tema läheb enne oma 
tuppa, nagu selleks, et magama heita 

— „Ma ilmun jälle warsti Teie juure milord; aga uks 
wõite rahulikult lukku pa«na. Muukraua abiga peasen ma ilma 
waewata Teie juure. Kuid enne soowiksin ma weel kord õhtu-
poolses osas waadata. Ma jõudsin juba toa üks leida kus Dshek 
Wul>ei elab ja tahaks kindlaks teha, kas ta praegu ka seal ou 

Umbes kella üheteistkümne ajal lahkusiwad lord ja salapolit-
seinik üksteisest. Lord Arlington läks oma magamijetuppa, kus ta 
Pinkertoni nõu peule riidest lahti wõttis, et magama heita, kuid 
imestades waatas ta woodi peale ja helistas. 

Kella peale ilmus tema wana teener Baptist. 
— „Mis herra lord soowib? 
Arlington näitas woodi peale. 
pillis see tähendab? Woodi ei ole ülestehtud? ' 
Baptist kohkus ja waatas woodi peale, mille peale tasaselt 

ja korralikult siiditek oli laotatud, mis ikka a.nult päewal seal oli. 
— „Mu Jumal!" rääkis ta ,,Mina . . . wõtsin ta ära, 

mitte hiljem kui tund aega tagasi! Kes seda wõis teha?" 
— „Sina wötsid ta ära, kaS Sa seda heaste mäletad ?" 
— „Ma wõin wanduda, millega tahes!" 
Nende sõnadega astus wanake woodi juure wõtis siiditek 

üles ja tegi woodi lahti. Sellsamal silmapilgul karjatas lord ja 
tema teener ärarääkimata suure hirmuga. 
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Lordi woodis lamas, mõne päewa eest perekonna matuse-
paik» maha maetud õnnetu ärakägistatud lord Gvrst Arlingtoni 
surnu keha. 

3. peatükk. 

W a i « « d k i n n i p ü ü t u d 
Nat Pinkerton jõudis waewalt oma tuppa, kui ta seda kaugele 

käbi terwe maja kostwat kisa kuulis. Ta tormas otsekohe lordi 
magamise tuppa ja leidis wiimase kahwatanud kui surnu põlvi l i 
kesk põrandat. « 

Wana Baptist lamas meelemärkuseta. Ühes Pinkertoniga, 
jooksiwad magamise tuppa ka mõned teenrid, kes tapetud ja juba 
maha maetud nooreherra surnukeha nähes kiwistanult seisma jäid 
ja ennast ei julgenud liigutada. Surnukeha wähanägennne oli 
kole. Nägu oli wiltnkistud, wastikusse krimasfi, silmalaud olid 
lah!i ja nmde alt walendasiwad koledaste silmawalged. 

— „Nurjatud" läbi hammaste rääkis salapolitseinik, wiha 
pärast meeletu. Ta waatas kiirelt kõik toa läbi, aga DjHek 
Wulsei ei olnud seal. 

S i i s waatas ta akna peale ja äkitselt karjus teenrite poole 
pöörates: 

— Jääge siia oma herra juure. M a püüan ühe ncist 
nurjatuist, kes siin kuritööd ok teinud!" 

Tema teraw silm märkas otsekohe; et akna taga, teise korra 
peal seisis inimene ja püüdis salaja läbi akna klaasi sisse waadata, 

saadanliku rõõmuga silmitseda, surnukeha ülesleidmist. 
Ühe hüpega oli Pinkerton akna juures, tegi ta lahti ja nägi 

inimest kts waewaga ennast kitsa karniisi peal hoides seina ääres 
edasi läks. 

— „Seisa Dshek Wnlsei!" hüüdis Nät Pinkerton, kes ka 
juba karniisi peal seisis, akna lauast kinni hoides. 

— ..Seisa, ehk ma lasen!" 
Mandumine oli tolle wastuseks. Üks sekMld hiljem helkis 

4uli, kuuldi s pauk ja kuul lendas salapolitseiniku kõrwale seina 
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Pinkerton nägi et kurjategijat enam kahetseda ei maksnud. 
Kui Dshet Wulsei pärajaSte aknasse tahtis ronida, millest ta ka 
arwatawaste wälja karniisile ronis, laskis salapolitseinik. 

Tume karjatus teatas otsekohe talle et kuul sihti oli tabanud. 
Kurjategija heitis kätega ja kukkus otseti kiwise hovwi põrandale. 

Ngt Pinkerton läks nueste tuppa, ütles kiirelt lordile, keS 
hirmsas meeleheites leentoolis istus, paar trööstiwat sõna ja weel 
kord köwyste keelas teenrid mitte oma herrad üksi jätta. Surnu-
keha selle aja sees oli juba jõutud kinnikatta 

Peale selle läks salapolitseinik alla õue, kus kutsar ja weel 
mõned teised teenrid ümber mahakukunud Dsheki talitasiwad. 

Salapolitseiniku kuul lendas kurjategijale otsekohe kõhtu. 
Kõrgelt kukudes vli ta pea peaaegu purustatud. H>rmus kähisemine 
kostis tema rinnast. 

Nat Pinkerton kumardas ennast tema poole ja hüüdis talle 
kSrwa sisse: 

— „Dshek Wulsei, mõne minuti pärast oled S a igawese 
kohtu ees. Kergenda oma südant kahetsusega! Nimeta oma 
kaaslasi?" 

Sur i j a wärises kõigest kehast. 
— „Aiuult — üks — üks — kaaslane — Fred Walton 

— kapis!" 
Salapolitseinik teadis juba küllalt. Ta kargas üles. 
— „Laske keegi silmapilk kutsub a r s t i l " käskis ta. .Kur-

jategija jätke esialgul siia! Pange talle midagi pea alla. Tarwis 
ka kutsuda politseid ja politsei a r s t i ! " 

Neid sõnu rääkides, Nat Pinkerton jooksis juba^iiles trepi 
mvöda lordi tuppa. Toas, mis lord Artur Arlinutoni magamise 
toa ees oli, jäi ta suure kapi eks seisma. Ühes kä s laetud re-
wolwrit hoides, teisega kõwaste ukse tõugates, nialgustas ta hele-
daste kapi sijemest oma tasku elektri lambiga. 

Tema eks mürisedes kui haawaleht seisis waim pcaluug^ 
pea asemel, pika walge linikuga kaetud. 

— „Roni wälja nurjatu, alatu mõrtsukas!" müristas sala-
politseinik Viirastusele. 

— „ S a maksad oma tegude eest wõllaga " 
Sellel silmapilgul tegi wiirastus hiigla hüpe, hüpas kapist 

trälja ja libises kiirelt ukse poole. Salapolitseinik laskis talle 
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järele, kuid ootamata otsustaw liigutus, kurjategija poolt, keS 
nüüdsama hirmu pärast kiwiStanult seisis, mõjus niiwZrd põru-
tama! t tema peale et ta mööda laskis Koridoris wiibifid weel 
mõn<d teenr d, kes hirmust nähtust näheS, hirmuga seina poole 
taganedes ei mõtelnudki jooksikut taga ajada Kuid Nat Pinkerton 
juba tormas tema järele et lurjust kinui püüda. 

Ta wõiS uuesti lksta, kuid ta tahtis kurjategijat elusalt 
ta te saada, et teateid koguda nmde kuri tööde kohta, mille põh-
jused siiski temale teadmata jä?wad. 

Sellepärast tormas ta kurjategija järele, püüdeS teda kätte 
saada Metsiku hüpetega tormasid nad, koridorisid ja pimedaid 
käitusid mööda, kunj, wiimaks tnp i juure jõudsid, mis lossi lorni 
Wlib Kurjategija jooksis seda mööda üies. 

— „Nuud on ta kadunud I" ütles Pinkerton enesele. „Ta 
on lõksus I Ülemal ei saa ta enam ära jooksta l" 

Salapolitseinik astuS tasa sees pool olewat kerd treppi 
mööda üles. Ikka kõrgemale ja kõrgemale tõusis ta. ülespoole 
raskeid kellasid ja lõpuks jõudis ta kõige kõrgemale tippu. S i in 
oli weike luuk, sre seisis awamd; satapolits-imk pistis etkwaatliknt 

wälj«r ja «ae t a s üles. 
Ta nägi seda, mis ta oo?as Ülemal pead pööritawal kör-

guseü, kitsa kiwist aluse peal, seisis kurjategija wiirastuse riietesse 
Pamult. Mõlemate kä^eqa hoidis ta torm tipul asumast pjkse 
wardast kinni, wastiku surnu näokatte alt waatos tema nägu hir-
munud kahwatanud kui lina wälja. Ta.wäriseS kõigest kehast 
ja walge surnulina lehwis tuule käes. Täis kuu, rahulikult öö' 
taewas ujudes, walgustas seda iseäralikku etendust. 

— „ Tulge alla> mr. Walton l" karjus ta wärisewale wii-
raStusele. „Seal ütewal, tõmbab tuu l ! Teie wõite ennast ä r s 
külmetada!" 

Inimene seal ülewal ei annud ühtegi wastust ja nähtywaste 
«i tahtnud salapolitsrimku kutse järele käia. 

— „Teie ei taha mitte alla tulla, Wal ton?" jälle hüüdis 
salapolitse nik. 

Küsimine jäi nagu ennegi ilma waStuseta. 
— „käsin Teid wiimast korda!" hüüdis Pinkerton „Kui 

Teie ei tee minu kutse järele, siis ma panen selle luugi seest poolt 
kinni, siis wõite seal istuda, kaS wõi homme hommikuni, kui see 
Teile headmeelt teeb l" 



Ülewal pead pöörltawal kõrgusel, kitsa kiwist aluse 
peal, seifis kurjategija wiirastuse riietesse pantult 
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Si i s lõpuks wiirastus wastas: 
— „Halastage, halastage I" haledaste wirises La. „ LaSke 

mind lahti! Ma ei näita ennast iialgi enam lossis!" 
Pinkerton tõmbas kiireste lurjusel jalast kinni. 
— „Noh, edasi, rutem ! Ei ole tarwis mingisuguseid seletusi!" 
Kurjategija oli sunnitud luuki ronima, selle peale wõttis 

Pinkerton tal kraest kinni ja wiis teda mööda keerd treppi 
alla hoowi. 

Hoowi peal olewad teenrid läksid hirmuga laiali kui sala-
politseinik, „wa'nmga" ilmus, kellele ta juba selle aja sees teras 
käerauvd ümber käte oli pannud. 

Arrekritud nägi oma ees nüüd juba surnud Dschek Wulsei 
surnukeha ja karjatas hirmunult oma surnud kaaslast nähes. 

— „Ta on surnud — Dschek on surnud!" 
— „ J a ta juba kustutas oma süü. Kuid enne surma jõudis 

mulle sinu nime nimetada." 
— „Ta oli minu wendl" vigades rääkis Walton. 
Lord vli oma töökabinetis, kui Pinkerton oma wangi üles tõi. 
Arlington sai juba wõitu oma hirmsast hingelisest Vapustusest. 
— „Minu surnud wenda wiidi nüüdsama kanderaamil ta-

gasi perekonna matuse paika!" ütles ta Meel kergelt wärisewa 
häälega. 

— „Lurjustel ei olnud raske surnukeha kätte saada, sest 
puusärk ei oluud weel kinni tinutatud, selleks juhtumiseks kui ehk 
ma weel oma wenda kord näha tahaksin. Kuid ma näen Teie 
ok te ka teise lurjuse kinni püüdnud, kes waimu osa etendas! 
Missugune ootamata kiire edasijõudmine mr. Pinkerton." 

Wangistatud ,,wiirastus" tõstis paludes käed üleS. 
— „Laske mind lahti!" palus ta. „Mina ei ole süüdlane!" 
— „Aga täna päewal pööningu peal Teie lasksite ju min» 

peale?" küsis Nat Pinkerton. 
— „ J a , kuid mina ei teadnud täieste mitte, mis teha, ma 

olin lihtsalt rumalaks läinud!" wastas kurjategija, ja jälle palus. 
— „Halastage minu Peale, ärge saatke mind wangimajasse l" 
— „Ei, mitte wangimajasse, waid wõllasse!" karjus P i n -

kerton, surnu näokatet temalt maha kiskudes. 
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Tema all peitus, kahwatanud, ilma habemeta nägu, milles 
tSeSte oli sarnadust Dschek Wulseiga. 

— „Nüüd tunnistage, missuguse sihiga oliwad siin need 
kuradlikud kuritööd korda saadetud?" waljult käskis teda salopolit-
seinik. Fred Walton oli wäga arg Arwataivaste lootis ta. et 
puhta südamlise ülestunnistamisega oma saatust pehmendab ja selle-
pärast jutustas ta pisaraid walades ja huludes järgmist: 

Dshek Wulsej, ehk kuidas teda õieti nimetati, Dshek Walton, 
teenis kutsarina kümme aastat tagasi lord Arlingtoni, Arturi ja 
Vorst i isa juures. M skiwgnsel kombel sai wana lord teoda, et 
see kutsar salaja oli valerahategijate jeltsis. Ta tegi otsekohe 
wastawa kuulutuse ja politseil läks korda kõike s da kurjategijate 
pesa kätte leida. 

Wiimased kõik ilma erandita, mõisteti kümneks aastaks wan. 
gi. Dshek ei unustanud, kellele ta seda »õlgu oli, peaasjalikult 
lord Arlingtoni. T a oli täis wiha lordi wastu selle mõtte juu-
res, et kui teda ei oleks olnud, ta oleks uhkuses ja külluses ela-
nud. J a nii siis, otsustas ta kätte maksta! T a ühines oma 
sennaga ja pani temale oma plaani ette Arlingtoni perekonna 
hävitamiseks. 

Kui ta wangist lahti peasis. as tus ta wõera nime all uuesti 
Floverhoki lossi teenistusesse. Wenda peitis ta l ssis, pöönin-
gul ühes weikses ruumis, kuhu ta terweks päewaks jäi, aga öösel 
i lmus ta Dsheki magamise tuppa. Kui ta surnulina ja näokatte 
muretsenud oli laskis ta meelega mõni aeg mööda minna, ja 
juhtumist t i rwi tas , kui lord Artur ära sõitis, et oma kättetasumise 
plaani täidesaatmisele asuda. 

T a saatis wenna, et wiiras?use kombel lordi ja lady Ar-
lingtoni häsii ehmatada Lõpuks, kui waim Gorsti tuppa ilmuS, 
tarwitas lur jus lvrdi ehmatust selleks, et seljatagant tema juure 
hüpa? ja ta ära kägistas Seesama saatus pidl ka lord Arturi 
tabama, kes peale selle weel pidi paljaks rööwitud saama. Õnneks 
segas seda Nat Pinkerton. 

Fred Walton mõisteti warSti peale selle kahekümne aastasele 
sunnitööle koloniisse. 

Salapolitsei ametnikud, niisama ka poliise ülem Kliston ei 
imestanud mitte wähe, kui nad hommikul, peale Pinkertoni wõidu, 
Floverholli lossi ilmudes, kuulsiwad, et kuulus Amerika salapolit-
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leinit ühe ööga lõpetas töö, mille juures nemad hoolega töötasid 
juba üle nädal». 

Mõni päew hiljem, lahkus ta Inglismaalt, ülekülwatud 
austustega ja tasuks sai ta kõrge honorari. 

Mõni aeg peale New-Ior^i jõudmist, sai ta lord Arlingto-
nilt kirja, milleS see suure rõõmuga teatas, et ta ema juba meele-
haigete haigemajast on wälja tulnud ja täieSte paranenuud oma 
hirmsast haigusest. 



Kifu: 

Traagiline saatus. 
2 . Hirmsad ilmumised. 
3. Waimud kinnipüütud. 



Järgmine jutt ilmub 

K u u l s a I n g l i s e s a l a p o l i t s e i n i k u 

Scherlock Holmesi päewaraamatust 
3 . India werekuningas. 

Üks huwitawam ja pönewam jutt Scherlock Hol-
mes'i juhtumistest. 

Wgi kriminalist maailmas ei ole suutnud nii üle-
üldist tähelepanemist oma pääle pöörata ja keegi ei ole 
niisuurt uudishimu ja imestust äratades oma ülisuurte 
Vaimuannetega nii kuulsaks saanud, kui Scherlock Holmes 
oma haruldaste imewärki juhtumist: uurimistega, kus ta 
alati õiguse, iuimese wäärtuse ja aun eest wöitles. 

Mille läbi woitis see haruldane inimene terwe maa-
ilma tähelepanemise ? Mikspäraft wärisewad juba kurja-
kgijad, kui nad aga tema nime knulewad? Kuida tuleb 
seletada seda, et kõik rahwad maakera pääl wõidu endale 
selle waimurikka kriminalisti juhtumiste kirjeldust ostawad? 

Sellepärast, et weel ühelgi salapolitseiniku! maailmas 
mi suurt waimuannet, kindlat tahtmisejõudu, hullu-

/ 



julgust, terawat mõistust, auusust ja eneseohverda-
mist pole olnud, kui sellel inimesel, kes kõik oma elu üle-
üldisele käsitle pühendas. 

Kõige raskemad ja keerulisemad kuriteod uuris ta 

wälja, kõigist raskustest hoolimata. Selleptrast ei ole ka 
imeks panna, et terwe ilm tema töösid loeb ja nad kõiki-
desse keeltesse ümberpandud on. Tema jutud on ühtlasi 
ka õpetlikud sest nad tutwustawad lugejaid kõikide rah-
wakihtide püüetega ja näitawad selgesti, et kuritegu alati 
kurja palka saab, ja juhatawad, kuida meie endid mõnikord 
kawalate kelmide eest kaitsema peame. 

Eesti keeles ilmub Scherlock Hol«es'i päewaraamat 
^Salapolitseinik" kirjastusel ja on igast raudtee-jaama 
ajalehekapist saada ehk otsekohe wäljaandjalt * * * 
Kirjastus „ Salapolitseinik," TartuS. 

Ilmunud o n : 1) Hamburgi Aastalaada Tiiger. 
2) Floverholli lossi kuriwaim. 3) India werekuningas. 

Peagi i lmub: Londoni timukas Prof. Fxoci surm. 
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