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RAJAHENS DIAMANTER 

I 

Hvad var der da hændt? 
Moussami, som ikke hadde nogen tunge længer, for-

klarte mig det ved tegn. Ved midnat hadde han trodd 
at høre en støi og gaat ind i mit værelse, hvor jeg 
laa i dyp søvn. Han hadde forgjæves forsøkt at 
vække mig, og da støien vedblev gik han hen til døren 
for at kalde hotellets folk til hjælp. 

Men i det samme blev døren aapnet, og et ugjen-
nemsigtig stykke tøi blev kastet over hodet paa in
deren av to mænd som traadte ind i værelset. 

Det var et uldteppe, som de tullet om hodet paa 
ham for at hindre ham i at skrike. 

Moussami stred energisk imot, men blev kastet over
ende, 

Paa samme tid som uldteppet blindet ham kvalte 
det hans skrik. 

Da han var strakt til jorden bandt en av mændene 
hænder og føtter paa ham med denne næsten vid
underlige raskhet og færdighet inderne besidder. 

Samtidig blev der stukket en knebel ind i munden 
paa ham, og! teppet blev tat væk. 

Nu kunde Moussami se og høre. 
De to mænd var indere av rød race, og av deres 

dragt saa man straks at de tilhørte gudinden Kalis 
sekt, at de med andre ord' var kvælere. 

Den ene var ung og lot til at staa under kommando 
av den anden, som var gammel. 
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De gik hen til min seng og rusket i mig, men jeg 

vaaknet ikke. 
Den unge smilte hatefuldt. 
— Kan dette være den mand som har beseiret Ali-

Rem jeh? — sa han. 
— Ja — sa den gamle. 
— Om vi kvalte ham? 
— Du vet jo at han, som sendte os, sa at vi med 

vore egne noder skulde svare for hans. 
— Det er sandt — sukket den unge mand, — men 

det er skade. 
Den gamle tok min haand i sin og strøk den ring 

av, som jeg hadde paa fingeren. Derpaa undersøkte 
han den nøiagtig. 

— Jo — sa han, — det er nok denne. 
Dermed lot de mig sove videre og gik tilbake til 

Moussami. 
Denne hadde gjenvundet hele sin koldblodighet og 

istedenfor at forsøke at skrike, hvilket ikke vilde hjul
pet ham det spor, iagttok han opmerksomt mændene 
saa han kunde kjende dem igjen senere. 

Den ene av dem tok en doik frem, satte den paa 
strupen av ham og sa paa indisk: 

— Vi agter at spørre dig ut og tar nu væk kneblen. 
Det nytter ikke at du skriker, for alle folkene her i 
huset staar i hans sold som har sendt os, og ingen av 
dem vilde komme dig til hjælp. Det vil ogsaa være 
faafængt om du forsøker at vække din herre. I sit 
sidste maaltid fik han et sovemiddel, hvis virkning 
først ophører om nogen timer. 

Inderen er klok og rolig. Efter en forgjæves mot-
stand forstaar han at hykle en fuldstændig resignation 
og underkaster sig denne gud over alle guder, som 
han kalder skjæbnen. 

Moussami blunket paa en maate som betydde. 
— Jeg er rede til at svare. 
De tok da kneblen væk og reiste ham op mdt væggen. 
Han var saa godt bundet, at det vilde været ham 

umulig at røre paa sig. 
Da kneblen var fjernet sa den gamle hindu: 
— Du er i tjeneste hos denne hvite? 
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— Ja — svarte Moussami. 
— Hvad heter han? 
—- Avatar. 
— Vet du hvor han kommer fra? 
— Nei. 
— Hvor længe har du været i hans tjeneste? 
— I otte dage. 
— Du lyver. 
— Jeg forsikrer Dem — svarte Moussami rolig, at 

jeg bare har været otte dage i Kalkutta. 
— Det er mulig, men du kjender ham fra før av. 
— Nei. 
— Du lyver — gjentok den gamle hindu. 
Moussami svarte med urokkelig ro : 
— Det er umulig at si sandheten til den som ikke 

vil høre paa den. 
Den gamle hindu fortsatte: 
— Din herre har været en ven av rajah Osmany? 
— Det vet jeg ikke. 
— Rajahen ha r git ham en ring? 
— Det kj ender jeg ikke noget til. 
— Her er ringen. 
— Ah! — sa Moussami og hyklet den største over

raskelse. 
— Tal rent ut, hvis du vil leve til du blir gammel — 

sa den som forhørte ham. 
Moussami svarte: 
— Jeg kan ikke vite om min herre har faat denne 

ring av rajahen, da han aldrig har sagt mig det. 
Men naar De sier det, saa tror jeg det. 

— Denne ring — vedblev den gamle hindu, — skal 
din herre vise til en eller anden. 

— Til hvem da? — spurte Moussami og satte op 
en naiv mine. 

— Ja, det er det vi ikke vet, men som vi vil vite. 
— Jeg kan ikke si Dem det. 
Et vrédeslyn funklet i den gamles øine. 
— Hvis du visste den skjæbne som venter dig, vilde 

du si besked. 
— Jeg ønsker intet heller, men jeg vet ingenting. 
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Den gamle gjorde en utaalmodig bevægelse og vendte 

sig til sin kamerat. 
— Siden denne mands tunge ikke er til nogen nytte, 

faar den skjæres av, sa han. 
Moussami blunket ikke. 
Den unge inder tok fra sit belte en smal dolk, skarp 

som en rakekniv og sa: 
— Jeg er klar. 
Moussami forsøkte at slite sine baand og reiste sig 

med en voldsom bevægelse. 
Men de to indere kastet sig over ham og slog ham 

og slog ham paany til jorden. 
— Tal — sa den gamle. 
— Jeg vet ikke noget — svarte han. 
— Du vil ikke si os hvor i byen den mand bor 

som din herre skal vise denne ring? 
— Jeg vet det ikke, men visste jeg det . . . 
— Naa? 
— Saa sa jeg Dem det ikke. 
— La det saa bli som jeg har befalt — sa den gamle. 
Han hadde sat det ene knæ paa Moussamis bryst. 

Nu tok han ham over strupen med begge hænder og 
trykket til. 

Halvkvalt aapnet Moussami munden paa vid væg. 
Dette benyttet den unge inder sig av, han stak hele 
sin haand ind i hans mund og grep fat i tungen. Saa 
skar han den over med dolken, som han holdt i den 
anden haand. 

* * * 

Fra dette øieblik av visste Moussami intet mer. 
Smerten hadde avtvunget ham et hyl. Saa var han 
besvimet av blodtapet. 

Min stemme hadde revet ham ut av denne bevisst-
løshet. 

Jeg forbandt den stakkars djævel saa godt jeg kunde, 
idet jeg rev mine lakener istykker og laget charpi 
av dem. Saa sa jeg: 

— Jeg raaa allikevel redde rajah Osmanys barn og 
hans formue. 
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Jeg forlot Moussami, som forresten var ute av stand 

til at følge mig, og styrtet ut av værelset, fast bestemt 
paa at løpe til gamle Hassan, si ham hvad der var 
hændt og advare ham mot hvemsomhelst, som maatte 
vise ham rajahens ring. 

Men idet jeg skulde gaa ut av hotellets dør kom to 
engelske politibetjente hen og tok mig i kraven. 
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Politibetjentene sa: 
— Det er Dem som heter major Avatar? 
— Ja — s var te jeg. 
— Vær saa snild at følge med. 
Under min eventyrlige livsbane har jeg lagt merke 

til at motstand mot politiet — Iikegyldig i hvilket land 
— aldrig krones med held. 

Den forbryder som uten motstand lar sig arrestere 
har ti chancer mot én for at slippe fra det. 

Den uskyldige, som blir utsat for det samme øde
lægger ofte sin sak ved at gi efter for sin borbitreise 
og hengi sig til unyttige indsigelser. 

Dette visste jeg saa godt, at jeg indskrænket mig 
til at si: 

— Gentlemen, jeg er rede til at følge Dem. Vær 
bare saa venlig at slippe mig, jeg er ingen slusk, 
saa De behøver ikke at ta mig i kraven. 

De føiet sig efter mit ønske. 
— Tør jeg spørre — vedblev jeg, — hvor De fører 

mig hen? 
— Til politichefen i distriktet. 
— Vet De hvad jeg er anklaget for? 
— Nei. 
Den ene av dem viste mig en arrestordre, avfattet i 

et par linjer og uten begrundelse. 
Kalkutta er delt i flere distrikter, hvert med sin 
Jeg trodde at de vilde føre mig til den nærmeste. 

politichef eller politikommissær. 
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Jeg blev derfor en smule forbauset, da jeg saa at 

de lot mig passere gjennem hele den hvite by og styrte 
mot den sorte by. Men det var en glædelig over-i 
raskelse. 

— Min gode stjerne — tænkte jeg, — vil sikkert føre 
os gjennem den gate hvor den gamle skrædder Hassan 
bor, saa jeg kan gjøre tegn til ham, og la ham forstaa 
at han raaa motta hvemsomhelst som viser ham ra
jahens ring med mistro. 

Mit haab vokste efter hvert som vi gik, og jeg kjendte 
godt igjen den vei jeg hadde fulgt, da jeg begav mig 
fra den sorte by til Hotel Batavia. 

Underveis sa en av politimændene: 
— Det forbauser Dem kanske at jeg fører Dem 

andensteds hen end til politichefen i det distrikt, hvor 
vi arresterte Dem? 

— Ja, det gjør virkelig det — svarte jeg. 
Jeg skal forklare Dem grunden til det. 

Jeg stirret paa ham og ventet. 
— De bodde for nogen dage siden i den sorte by? 
— Ja. 
— De bodde i det gjestgiversted som bærer skiltet 

,,Den blaa slange". 
— Netop. 
— Godt, der er sikkert klaget over Dem der, for det 

er politichefen for det kvarter hvor „Den blaa slange" 
ligger, som lar Dem arrestere. 

— Naasaa — sa jeg rolig. 
Jeg skal ikke bande paa det — sa den anden politi

mand, — men jeg tror det staar i forbindelse med 
mordet paa slangebesværgeren. 

— Hvad er det for noget? — spurte jeg. 
— Der var en slangetæmmer i vertshuset der, og 

han er blit dræpt nu sidste nat. 
— Virkelig? 
— Og kanske De blir anklaget for mordet? 
Politimanden sa dette med en naivitet som, det til-

staar jeg, narret mig aldeles. 
Hittil hadde jeg tænkt: 
— Det er Tippo-Runo som lar mig arrestere. 
Men fra dette øieblik tænkte jeg at det godt kunde 

hænde, at min arrestation ikke hadde det mindste med 
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nattens begivenheter at gjøre, og at de folk som hadde 
lemlæstet min stakkars Moussami ikke stod i forbin
delse med mit uheld. 

Hvis det var saa, kunde det ogsaa hænde at jeg blev 
løslatt efter et kort forhør. Da vilde jeg skynde mig 
hen til gamle Hassan. 

Men da jeg av erfaring kjendte den engelske rets-
pieies langsomhet og omstændelighet, og visste at man 
likesaa gjerne kunde beholde mig i flere dage som løs-
late mig straks, fattet jeg følgende tilsynelatende meget 
vigtige beslutning. 

— Det er bedst at varsle Hassan straks. 
Jeg klaget saa over at jeg var tørst. 
— Det skal vi hjælpe paa — sa en av mine vogtere. 

•—• Vil De gaa ind i dette vertshus og drikke en soda? 
— Gjerne — svar te jeg. 
Vi gik ind i en kabaret, og jeg forlangte noget at 

drikke. 
Efter at ha latt sig nøde litt gik de to politimænd ind 

paa at drikke med mig. 
De var meget elskværdige, og syntes slet ikke at ha 

nogen hast med at bringe mig til politichefen. 
Samtidig økedes den sikkerhet deres naivitet ind-

gjød mig. 
— Jeg er ikke skyldig i den forbrydelse jeg anklages 

for — sa jeg. 
— Det tror vi saa gjerne — svarte den ene — for 

De ser ut som en fuldendt gentleman. 
Jeg bukket. 
— Men — vedblev han, — vi har faat vor ordre og 

beklager at maatte utføre den. 
— Men vi haaber — ytret den anden, — at alt vil 

bii tilfredsstillende ordnet og at politichefen vil løs-
late Dem med mange undskyldninger. 

— Det haaber jeg ogsaa — mumlet jeg. 
Pludselig slog jeg mig for panden. 
— Du store gud! — utbrøt jeg. — Min lommebok! 
— Hvilken lommebok? — spurte de beggle. 
— Min! I den har jeg papirer nok, som kan bevise at 

jeg er et hæderlig menneske. 
— Naa, har De den ikke paa Dem, da? 
— Nei. 




