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PPrvo poglavlje  

Bilo je to neposredno pred ponoć jedne hladne 
novembarske večeri kada su oblaci magle prekrivali mračan, 
uzan, stablima oivičen seoski put u Južnom Velsu, nedaleko od 
Bristol kanala iz koga se ritmično svakih nekoliko trenutaka 
svojim melanholičnim zvukom oglašavala sirena za maglu. 
Povremeno se iz daljine čuo lavež psa i melanholičan zov sove. 
Nekoliko kuća koje su se nalazile na tom putu nešto širem od 
travnjaka bile su udaljene manje od kilometra. Na najmračnijoj 
tački put je zavijao pored lepe, trospratne kuće koja je stajala u 
zaleđu svog prostranog vrta i upravo na tom mestu se 
automobil zaustavio. Nakon nekoliko bezuspešnih pokušaja 
da startuje motor, vozač je zaključio da je njegov napor 
uzaludan. 

Prošlo je par minuta pre nego što je izašao iz vozila i 
zalupio vrata za sobom. Bio je debeljuškast, plav muškarac od 
oko trideset pet godina, u odelu od tvida, tamnom kaputu i sa 
šeširom na glavi. Uzeo je lampu da osvetli put i oprezno krenuo 
travnjakom ka kući, zastavši na pola puta da osmotri 
elegantnu fasadu zdanja iz osamnaestog veka. Kada je prišao 
balkonskim vratima, koja su se nalazila sa strane sa koje je 
dolazio, shvatio je da je kuća u potpunom mraku. Nakon što se 
osvrnuo na travnjak koji je prešao i put sa koga je došao, prišao 
je vratima balkona, prešao dlanom preko stakla i provirio 
unutra. Zakucao je na prozor mada nije primetio nikakve 
znake kretanja u kući. Nije bilo odgovora i nakon kraćeg 
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čekanja ponovo je zakucao. Ovaj put malo glasnije. Kada je 
shvatio da uzalud kuca, pokušao je da otvori balkonska vrata, 
istog trena su se otvorila i on je upao u prostoriju koja je bila u 
totalnom mraku. Zastao je kad se našao unutra kao da 
pokušava da razazna bilo kakav zvuk ikakvog kretanja. ,,Hej“, 
uzviknuo je. „Ima li koga?“ Osvetlio je prostoriju lampom i 
shvatio da se nalazi u fino opremljenoj radnoj sobi čiji 
su zidovi bili prepuni knjiga. Nasred prostorije ugledao je 
privlačnog, sredovečnog muškarca kako sedi u invalidskoj 
stolici licem okrenut ka balkonskim vratima sa prebačenim 
ćebetom preko kolena. Činilo se da je dremao u svojoj stolici. 
„Oh, zdravo", rekao je uljez. „Nije mi bila namera da Vas 
uznemirim. Molim Vas, izvinite. Sve je to zbog ove 
nepodnošljive magle. Odjednom sam se zatekao na ovom 
uskom putu, zaglavio sam se u jarku i pojma nemam gde se 
nalazim, Oh, ostavio sam vrata otvorena. Izvinite.“ Vratio se do 
balkonskih vrata, zatvorio ih i navukao zavese. „Sigurno 
sam negde skrenuo sa glavnog puta“, objasnio je. „Vozim se 
ovim vijugavim puteljcima više od sat vremena.“ 
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Nije bilo odgovora. „Spavate li?“, upitao je nepozvan gost i 
ponovo pogledao čoveka koji je sedeo u invalidskim kolicima. 
Pošto i dalje nije bilo odgovora, uljez je uperio lampu u 
lice čoveka koji je sedeo i trgao se. Muškarac se nije pomerao 
niti otvarao oči. Kada se pridošlica nagnuo iznad njega i 
dotakao ga za rame da se probudi, telo muškarca je palo 
presavivši se u stolici. „Gospode Bože!“ uzviknuo je čovek koji 
je držao lampu. Zastao je kao ukopan, neodlučan šta da radi, a 
zatim je lampom osvetlio prostoriju, pronašao prekidač pored 
vrata, prišao mu i upalio svetio. 

Upalila se lampa na radnom stolu. Pridošlica je spustio 
lampu na radni sto i ne skidajući pogled sa čoveka u 
invalidskim kolicima obilazio je oko njega.  

Primetio je još jedna vrata i prekidač pored njih, pa je i 
njega pritisnuo upalivši svetlo na dva stočića planski 
razmeštena po prostoriji. Zatim je koraknuo ka čoveku u 
invalidskim kolicima i iznenada primetio privlačnu, plavokosu 
ženu od tridesetak godina u koktel haljini i sakou kako stoji 
pored udubljenja oivičenog knjigama na suprotnoj 
strani prostorije. Ruke su joj bile spuštene pored tela. Nije se 
pomerala niti progovarala. Činilo se da se trudila i da ne diše. 
Vladala je tišina dok su se nemo posmatrali. Zatim je muškarac 
progovorio: „On... on je mrtav!“ uzviknuo je. 

Žena mu je sasvim bezizražajno odgovorila: „Da.“ 
„Vi ste to znali?“, pitao je muškarac. 
,,Da.“ 
Dok je oprezno prilazio telu u invalidskim kolicima, 

muškarac je rekao: „Upucan je. U glavu. Ko...?“ 
Zaćutao je kada je žena polako podigla svoju desnu ruku 

koju su skrivali nabori njene haljine. U njoj se nalazio revolver. 
Muškarcu je zastao dah. Kada je shvatio da mu ne preti njime, 
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prišao joj je i lagano joj uzeo pištolj. „Vi ste ga upucali?", pitao 
ju je. 

,,Da“, odgovorila je žena nakon kraće pauze. 
Muškarac se odmakao od nje i spustio revolver na stočić 

pored invalidskih kolica. Na trenutak je ostao zagledan u 
nepomično telo, a zatim se nesigurno osvrnuo po prostoriji. 

„Telefon je tamo“, kazala je žena pokazujući ka radnom 
stolu. 

„Telefon?“, kao odjek je upitao. Zvučao je iznenađeno. 
„Ako hoćete da pozovete policiju“, nastavila je žena i dalje 

sasvim bezizražajno. 
Stranac ju je posmatrao kao da ne razume šta govori. 

„Nekoliko minuta ovamo ili onamo ništa ne znači“, rekao je. 
„Ionako će im trebati dosta vremena da po ovoj magli dođu 
ovamo. Voleo bih da znam nešto više...“ Zaćutao je i pogledao u 
nepomično telo. ,,Ko je on?“ 

„Moj suprug“, odgovorila je žena. Zaćutala je, a zatim 
nastavila. „Zove se Ričard Vorvik. Ja sam Lora Vorvik.“ 

Muškarac je i dalje piljio u nju. „Shvatam“, konačno je 
prošaputao. „Možda je bolje... da sednete?“ 

Lora Vorvik je polako i nesigurno krenula ka sofi. 
Muškarac se osvrnuo po prostoriji i upitao: „Da Vam 
donesem... piće... ili nešto drugo? Sigurno ste preživeli šok.“ 

„Jer sam ubila muža?“ Ton joj je bio ironičan. 
Pošto se malo povratio od neprijatnog iznenađenja, 

muškarac je uspeo delimično da se sabere i uzvrati joj na isti 
način. „Da, pretpostavljam da jeste. Ili je u pitanju bila 
nekakva igra? 

„Bila je igra“, zagonetno je odgovorila Lora Vorvik i sela na 
sofu. Muškarac se namrštio. Bio je zbunjen. „Ali volela bih... to 
piće“, nastavila je. 
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Muškarac je skinuo šešir i bacio ga na fotelju, a zatim sipao 
konjak iz flaše koja se nalazila na stočiću blizu invalidskih 
kolica i pružio joj čašu. Ispila ju je i nakon kraće tišine, 
muškarac ju je upitao: „Pretpostavljam da ćete mi 
sada ispričati šta se desilo.“ 

Lora Vorvik ga je pogledala. „Zar nije bolje da pozovete 
policiju?“ pitala je. 

„Sve u svoje vreme. Ne može ništa da škodi da prvo malo 
proćaskamo, zar ne?“ Skinuo je rukavice, stavio ih u džep i 
počeo da otkopčava kaput. 

Lora Vorvik više nije bila tako uzdržana. „Nemojte.počela 
je. Zatim je ućutala, ali ubrzo nastavila: ,,Ko ste Vi? Kako to da 
ste se večeras zatekli ovde?“ Ne pruživši mu priliku da joj 
odgovori, nastavila je, a glas joj je prerastao u viku: „Zaboga, 
kažite mi ko ste!“ 
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DDrugo poglavlje  

„Svakako“ odgovorio je muškarac. Provukao je ruku kroz 
kosu, osvrnuo se po prostoriji kao da se pita odakle da počne, 
a zatim nastavio: „Zovem se Majki Starkveder. Znam da je to 
nesvakidašnje ime.“ Spelovao ga je. „Ja sam inženjer. Radim za 
anglo-iransku kompaniju i upravo sam se vratio ovamo iz 
Persijskog zaliva.“ Zastao je očigledno se setivši Bliskog istoka 
ili možda da razmisli koliko detaljno da objašnjava, a zatim je 
slegnuo ramenima. „Ovde, u Velsu, sam nekoliko dana, 
tražim stara obeležja. Prezime moje majke potiče iz ovog. 
kraja i razmišljam da ovde kupim neku kućicu.“ 

Odmahnuo je glavom i osmehnuo se. „Poslednja dva sata, 
tačnije tri, čini mi se da sam se beznadežno izgubio. Vozim se 
ovim vijugavim puteljcima Južnog Velsa i zaglavio sam se 
u blatu! Svuda je gusta magla. Ugledao sam kapiju, došao do 
ove kuće u nadi da ću naći telefon ili možda, ukoliko me sreća 
posluži, prenoćiti. Pokucao sam na prozor i pritisnuo kvaku 
balkonskih vrata koja su bila otključana, pa sam ušao. Zatim 
sam zatekao...“ Pokazao je ka invalidskim kolicima ukazujući 
na telo koje se u njima nalazilo. 

Lora Vorvik ga je pogledala bezizražajnim pogledom. „Prvo 
ste pokucali na prozor... nekoliko puta“, prošaputala je. 

„Jesam. Niko nije odgovarao.“ 
Lora je uzdahnula. „Ne, ja nisam odgovarala.“ Glas joj je bio 

skoro šapat. 
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Starkveder je sada pogledao u nju, kao da pokušava da je 
shvati. Koraknuo je ka telu u kolicima, a zatim se okrenuo ka 
ženi koja je sedela na sofi. Kako bi je ohrabrio da nastavi da 
priča, ponovio je: „Kao što rekoh, vrata nisu bila zaključana, pa 
sam ušao.“ 

Lora je gledala u svoju čašu konjaka. Progovorila je kao da 
citira. „Vrata su se otvorila i pojavio se neočekivani gost.“ Blago 
je zadrhtala. „Taj izraz me je plašio kad sam bila dete - 
neočekivani gost.“  

Zabacila je glavu i pogledala svog neočekivanog posetioca 
i iznenada uzviknula. ,,Oh, što ne pozovete policiju i završimo 
sa ovim?“ 

Starkveder je prišao telu u kolicima. „Ne još“, rekao je. „Za 
koji trenutak, možda. Možete li mi reći zašto ste ga ubili?“ 

Primesa ironije pojavila se u Lorinom glasu kad mu je 
odgovorila. „Mogla bih Vam navesti sjajne razloge. Recimo, pio 
je. Pio je preko svake mere.  

Zatim, bio je okrutan. Nepodnošljivo okrutan. Godinama ga 
mrzim.“ Uhvativši njegov oštar pogled, ljutito je nastavila: 
„Šta očekujete da Vam kažem?“ 

„Godinama ga mrzite?“, prošaputao je Starkveder kao za 
sebe. Zamišljeno je pogledao leš. „Ali nešto... nešto posebno... 
se večeras desilo, zar ne?“, pitao je. 

„Sasvim ste u pravu“, nezainteresovano mu je odgovorila 
Lora. „Večeras se zaista desilo nešto posebno. I tako... ja sam 
uzela pištolj koji je stajao na stočiću pored njega...i ubila 
sam ga. Sasvim jednostavno.“ Nestrpljivo je pogledom 
okrznula Starkvedera dok je govorila. „Kakva korist od priče? 
Na kraju svakako morate pozvati policiju. Nema izlaza.“ 
Tihim glasom je ponovila. „Nema izlaza.“ 

Starkveder ju je pogledao sa suprotne strane prostorije. 
„Uopšte nije tako jednostavno kao što mislite“, primetio je. 
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„Zašto nije jednostavno?“, pitala je Lora. Glas joj je zvučao 
umorno. 

Starkveder joj je polako prišao i pažljivo kazao: „Nije lako 
učiniti ono na šta me Vi podstrekavate“, rekao je. „Žena ste. 
Vrlo privlačna žena.“ 

Lora ga je oštro pogledala. „Zašto je to važno?“ pitala je. 
Starkveder joj je skoro veselim glasom odgovorio: 

„Teoretski, nimalo. Ali u praktičnom smislu, da.“ Spustio je 
kaput na fotelju i vratio se da još jednom pogleda leš Ričarda 
Vorvika. 

„Vi pričate o kavaljerstvu“, ravnodušno je primetila Lora. 
„Nazovite to radoznalošću ako Vam se više dopada“, rekao 

je Starkveder. „Voleo bih da znam šta se desilo.“ 
Lora je kratko ćutala, a zatim: „Rekla sam Vam“, bilo je sve 

što je kazala. 
Starkveder je lagano obilazio oko kolica u kojima se 

nalazio Lorin suprug, kao da je bio opčinjen. „Rekli ste mi samo 
gole činjenice, valjda“, priznao je. „Ali ništa više od golih 
činjenica.“ 

„I kazala sam Vam svoj savršen motiv“ odgovorila je Lora. 
„Nema tu šta više da se kaže. Nego, što biste verovali onome 
što sam Vam kazala? Mogla sam da izmislim bilo kakvu 
priču. Jedino imate moju reč da je Ričard bio okrutna zver i da 
je pio i da mi je učinio život bednim - i da sam ga mrzela.“ 

„Ovo poslednje mogu da prihvatim bez ikakve sumnje“, 
rekao je Starkveder. „Na kraju krajeva, određeni dokaz to 
može da potkrepi.“ Ponovo je prišao sofi i pogledao Loru. 

„Sve u svemu, pomalo je drastično, zar ne? Kažete da ste ga 
godinama mrzeli. Zašto ga niste ostavili? To bi, nesumnjivo, 
bilo mnogo jednostavnije.“ 
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Lora je oklevala pre nego što je odgovorila: „Ja... ja nisam 
imala svoj novac.“ 

„Draga moja devojko“, kazao je Starkveder, „ukoliko ste 
mogli da dokažete okrutnost, sklonost ka piću i sve ostalo, 
mogli ste da dobijete razvod, ili razdvajanje, a zatim i 
alimentaciju ili već kako se to zove.“  

Zaćutao je čekajući odgovor. 
Pošto joj je bilo teško da odgovori Lora je ustala i leđima 

okrenuta ka njemu, prišla stočiću i spustila čašu. 
„Imate li dece?“, upitao ju je Starkveder. 
„Ne... nemamo, hvala Bogu“, odgovorila je Lora. 
„Pa zašto ga onda niste ostavili?“ 
Zbunjena, Lora se okrenula ka svom ispitivaču. ,,Pa...“, 

konačno je kazala, „znate... sada ću naslediti sav njegov novac.“ 
„A, ne, nećete“ obavestio ju je Starkveder. „Zakon Vam neće 

dozvoliti da profitirate na zločinu.“ Koraknuo je ka Lori i 
upitao ju je: „Ili ste mislili da...?“ Oklevao je, a zatim 
nastavio: „šta ste mislili?“ 

„Ne znam na šta Vi mislite“, odgovorila mu je Lora. 
„Niste glupa žena“, rekao je Starkveder. „Čak i da nasledite 

njegov novac, uzalud Vam je ako ćete biti osuđeni na doživotnu 
robiju.“ Udobno se smestio u fotelju i dodao: „Pretpostavimo 
da se nisam ja pojavio i zakucao na prozor. Šta biste Vi uradili?“ 

„Zar je to važno?“ 
„Verovatno nije, ali zanima me. Kakva bi bila Vaša priča da 

se nisam ušunjao i zatekao Vas na delu? Da li biste kazali da je 
u pitanju nesrećan slučaj? Ili samoubistvo?“ 

„Ne znam“, uzviknula je Lora. Zvučala je uznemireno. 
Prišla je sofi i sela, licem okrenuta suprotno od Starkvedera. 
„Pojma nemam“, dodala je. „Kažem Vam - nisam imala 
vremena da razmišljam.“ 
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„Niste“, složio se. „Ne, verovatno... Ne verujem da je u 
pitanju predumišljaj. Mislim da je reakcija bila impulsivna. 
Zapravo, mislim da se sve desilo zbog nečega što je Vaš muž 
rekao. Je li tako?“ 

„Nije važno, kažem Vam“, odgovorila je Lora. 
„Šta je on to rekao?“, insistirao je Starkveder. ,,Šta?“ 
Lora ga je netremice gledala. „To nikada nikome neću reći“, 

kazala je. 
Starkveder je prišao sofi i stao pored nje. „To će Vas pitati 

na sudu“, obavestio ju je. 
Namrštila se kad mu je odgovorila: „Neću odgovoriti. Ne 

mogu me naterati.“ 
„Ali Vaš advokat će to morati da zna“, rekao je Starkveder. 

Nagnuo se i ozbiljno ju je pogledao, a zatim nastavio: „To može 
dovesti do preokreta.“ 

Lora se okrenula ka njemu. „Zar ne shvatate?“, uzviknula 
je. „Zar ne razumete? Za mene nema nade. Spremna sam na 
najgore,“ 

„Samo zato što sam ja ušao na ta balkonska vrata? Da 
nisam...“ 

„Ali ušli ste!“ prekinula gaje Lora. 
„Jesam“, složio se. ,,I stoga ste umešani. Na to ste mislili?“ 
„Jesam“, složio se. „Izvolite“, kazao je i pružio joj cigaretu, 

dok je jednu i sam uzeo. „Vratimo se malo unazad. Dugo već 
mrzite svog supruga i on je večeras rekao nešto što Vam 
je prelilo čašu. Ščepali ste pištolj koji je stajao pored...“ 
Iznenada je zastao buljeći u pištolj koji je ležao na stolu. 

 „Zašto je taj pištolj uopšte stajao pored njega? To je sasvim 
neuobičajeno.“ 

,,A, to“, rekla je Lora. „Imao je naviku da puca na mačke.“ 
Starkveder ju je iznenađeno pogledao. „Mačke?“, upitao je. 
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„Verujem da treba da dam neko objašnjenje“, rekla je Lora 
rezignirano. 
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TTreće poglavlje  

Starkveder ju je zamišljeno pogledao. „I?“, podstrekavao ju 
je. 

Lora je duboko uzdahnula. Zatim je počela da priča 
gledajući pravo ispred sebe. „Ričard je bio strastven lovac“ 
rekla je. „Tamo smo se i upoznali - u Keniji. Onda je bio 
drugačiji. Ili su primetne bile one njegove dobre 
karakteristike, a ne loše. A imao ih je, znate. Velikodušnost i 
hrabrost. Hrabrost do krajnjih granica. Žene su ga smatrale 
izuzetno privlačnim.“ 

Iznenada je podigla pogled kao da je prvi put postala 
svesna Starkvederovog prisustva. Spustila je pogled, a on joj je 
upalio cigaretu, a zatim i svoju. „Nastavite“, rekao je. 

„Venčali smo se ubrzo nakon što smo se sreli“, nastavila je 
Lora. „Nakon dve godine imao je tešku nesreću - lav ga je teško 
povredio. Imao je sreće što je izvukao živu glavu, ah otada je 
poluinvalid koji nije mogao normalno da hoda.“ Naslonila se, 
očigledno opuštenija, a Starkveder je prešao na stolicu kako bi 
mogao bolje da je vidi. 

Lora je povukla dim cigarete, a zatim ga ispustila. „Kažu da 
nesreća osnažuje karakter“, rekla je.  

„Njegov nije osnažila. Zapravo, samo je dovela do toga da u 
prvi plan izbiju njegove loše karakteristike. Osvetoljubivost, 
sadizam, sklonost alkoholu.  
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Svima u kući život je činio nepodnošljivim i svi smo to 
trpeli. Znate - šta će svet reći. 'Jadan Ričard je invalid.’ Nije 
trebalo da pristajemo na to. To mi je sada jasno. Time je on bio 
ohrabren da se oseća da je drugačiji od ostalih i da može da 
radi šta god poželi bez ikakvog opravdanja ili objašnjenja.“ 

Ustala je i prišla stočiću kako bi istresla pepeo u pepeljaru. 
„Celog svog života“, nastavila je, „Ričard je najviše voleo da 
puca. Kada smo došli da živimo u ovoj kući svake večeri nakon 
što svi odu na spavanje, on bi sedeo ovde“, pokazala je rukom 
na invalidska kolica, „a Endžel, njegov... lični sluga i majstor 
svih zanata, verujem da bismo ga tako mogli nazvati, Endžel bi 
doneo konjak i jedan od Ričardovih pištolja i stavio ih pored 
njega. Zatim “bi širom otvorio balkonska vrata, a Ričard bi 
sedeo ovde i vrebao odsjaj mačijeg oka ili zalutalog zeca ili psa, 
svejedno. Naravno, u poslednje vreme nije bilo toliko zečeva. 
Ona bolest... kako se ono zvaše... miksomatoza1 ili tako nekako, 
sve ih je istrebila. Ali on je ubio poveći broj mačaka.“ Povukla 
je dim cigarete. „Ubijao ih je i po danu. Kao i ptice.“ 

„Zar se komšije nikad nisu žalile?“, pitao ju je Starkveder. 
„Naravno da jesu“, odgovorila je Lora kad se vratila i sela 

na sofu. „Znate, mi ovde živimo tek nekoliko godina. Pre toga 
smo živeli na istočnoj obali, u Norfoku. Par kućnih ljubimaca 
bili su Ričardove žrtve dok smo živeli tamo i trpeli smo mnoge 
prigovore. Zato smo se preselili ovamo.  

Ova kuća je veoma izolovana. Imamo samo jednog komšiju 
kilometrima udaljenog. Ali, zato ima mnogo veverica, zečeva i 
divljih mačaka.“ Na trenutak je zaćutala, a zatim je nastavila. 
„U Norfoku je najveći problem nastao kada je u našu kuću 
došla jedna žena koja je skupljala prijave za učešće na 

1 vrlo zarazna i obično kobna bolest zečeva koja uzrokuje oticanje 
sluzokože i upalu očiju - prim, prev. 
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lokalnom seoskom vašaru. Ričard je pucao sa njene leve i 
desne strane dok je odlazila stazom. Poskakivala je poput zeca, 
tako je kazao. Grohotom se smejao kad nam je to prepričavao. 
Sećam se da je rekao kako je njena debela zadnjica 
podrhtavala poput želatina. Međutim, ona je otišla u policiju i 
digla se velika prašina.“ 

 „Mogu da zamislim“, bio je Starkvederov jedini komentar. 
„Ali Ričard se izvukao“, kazala je Lora. „Nije mu uzeta 

dozvola ni za jedno oružje, naravno, i uveravao je policiju da 
ga koristi samo da puca na zečeve. Tvrdio je da je 
gospođica Baterfild samo nervozna, stara služavka koja 
je umislila da je on pucao na nju, za šta se on kleo da nikada ne 
bi učinio. Ričard je umeo da bude uverljiv. Nimalo mu nije bilo 
teško da ubedi policiju da mu veruje.“ 

Starkveder je ustao i prišao telu Ričarda Vorvika. „Vaš muž 
je izgleda imao prilično perverzan smisao za humor zajedljivo 
je primetio. Pogledao je u stočić pored kolica. „Shvatam šta 
hoćete da kažete“, nastavio je. „Znači, pištolj pored njega je bila 
njegova večernja rutina. Međutim, nije mogao da očekuje da će 
išta ustreliti večeras. Ne po ovakvoj magli.“ 

„Oh, on je uvek tu držao pištolj“, odgovorila je Lora. „Svake 
večeri. Bio mu je kao dečija igračka. Ponekad bi je koristio da 
puca u zid i pravi šare. Vidite tamo.“  

Pokazala je prema balkonskim vratima. „Dole levo, iza 
zavese.“ 

Starkveder je prišao zavesi, pomakao deo sa leve strane i 
otkrio rupe od metaka u zidu.  

„Gospode, izbušio je sopstvene inicijale u zidu, RV 
napisano rupama od metaka. Izuzetno.“ Vratio je zavesu i 
okrenuo se ka Lori. „Moram da priznam da je đavolje dobar 
strelac. Hm, da. Sigurno je bilo zastrašujuće živeti sa njim.“ 
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„Jeste“, odgovorila je Lora. Skoro histerično brzo je ustala 
sa sofe i prišla nezvanom gostu. „Moramo li u nedogled da 
pričamo o tome?“, pitala je ogorčeno. „Samo odlažemo ono 
neizbežno što čeka na kraju. Shvatate li da morate pozvati 
policiju? Nemate izbora. Zar ne uviđate da bi bilo mnogo 
velikodušnije da to odmah učinite? Ili želite da ja to uradim? 
U redu, uradiću.“ 

Požurila je ka telefonu, ali Starkveder ju je sustigao kad je 
podigla slušalicu i uhvatio je za ruku. „Prvo moramo da 
razgovaramo“, rekao joj je. 

„Razgovarali srno“, kazala je Lora. „Ionako nema tu o čemu 
da se priča.“ 

,,Ima“, insistirao je. „Budala sam, usuđujem se da kažem. 
Ali moram da nađem nekakav izlaz.“ 

„Nekakav izlaz? Za mene?“, pitala je Lora. Zvučala je 
nepoverljivo. 

„Da. Za Vas.“ Odmakao se nekoliko koraka od nje, a zatim 
se okrenuo da je pogleda. „Koliko ste hrabri?“ pitao je. „Možete 
li da živite u laži ako je potrebno - i uverljivo lažete?“ 

Lora ga je posmatrala širom otvorenih očiju. „Vi ste ludi“, 
bilo je sve što je rekla. 

,,Verovatno“, složio se Starkveder. 
Zbunjeno je odmahnula glavom. „Ne znate šta činite“, bilo 

je sve što je rekla. 
„Odlično znam šta činim“, odgovorio je. „Činim od sebe 

saučesnika, po svemu sudeći.“ 
„Ali zašto?“ pitala je Lora. „Zašto?“ 
Starkveder ju je kratko posmatrao pre nego što je 

odgovorio. „Da, zašto?“, ponovio je. Polako je rekao: „Iz 
jednostavnog razloga, pretpostavljam. Zato što ste vrlo 
privlačna žena i ne dopada mi se pomisao da provedete iza 
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rešetaka najbolje godine svog života. To je strašno koliko i biti 
obešen i čekati smrt. A situacija deluje za Vas daleko od 
obećavajuće. Vaš muž je bio invalid. Sve što imate od dokaza 
jeste Vaša reč, a prilično ste škrti na recima. Stoga je malo 
verovatno da bi Vam porota verovala.“ 

Lora ga je ozbiljno posmatrala. „Vi me ne poznajete“, 
kazala je. „Sve što sam Vam rekla mogu biti čiste laži.“ 

„Mogu“, veselo se složio Starkveder. „Verovatno sam 
budala. Ali verujem Vam.“ 

Lora je sklonila pogled u stranu, a zatim sela na stolicu 
okrenuvši mu leđa. Nekoliko trenutaka vladala je tišina. A 
zatim, kad se okrenula ka njemu, oči su joj iznenada zasijale 
nadom, upitno ga je pogledala, a zatim skoro nestrpljivo 
klimnula glavom. „Da“, rekla mu je, „umem da lažem ako 
moram.“ 

„Fino“, odlučno je rekao Starkveder. „Sad, pričajte, i to 
brzo.“ Prijao je stočiću pored kolica i istresao pepeo u 
pepeljaru. „Pre svega, ko se sve nalazi u ovoj kući? Ko živi 
ovde?“ 

Nakon trenutka oklevanja, Lora je progovorila, gotovo 
mehanički. „Ričardova majka“, rekla mu je. ,,I Beni - gospođica 
Benet, ali svi je zovemo Beni - ona je nešto između kućne 
pomoćnice i sekretarice. Bivša sestra bolničarka. Ovde je već 
godinama i odana je Ričardu. A tu je i Endžel. Čini mi se da sam 
ga spomenula. On je muška medicinska sestra i... pa, lični 
sluga, rekla bih. On uglavnom vodi brigu o Ričardu.“ 

„Ima li slugu koje takođe žive u ovoj kući?“ 
„Ne, nema slugu koje ovde žive, već dolaze preko dana.“ 

Zastala je. ,,Oh, umalo da zaboravim“, nastavila je. „Tu je i Džen, 
naravno.“ 

,,Džen?“, pitao je Starkveder. „Ko je Džen?“ 
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Lora ga je pogledala kao da se stidi pre nego što je 
odgovorila. Uz blago opiranje je odgovorila: „On je Ričardov 
polubrat. On... on živi sa nama.“ 

Starkveder je prišao stolici na kojoj je ona još uvek sedela. 
„Hajde da se počisti“, insistirao je. „Šta je to u vezi sa Dženom 
što nećete da mi kažete?“ 

Ponovo nakon kraćeg oklevanja, Lora je progovorila, mada 
je i dalje bila obazriva. „Džen je divan“, rekla je. „Vrlo mio i 
drag. Ali... ali on nije kao ostali.“ 

„Shvatam“, saosećajno je prošaputao Starkveder. „A Vi ste 
mu naklonjeni?“ 

„Jesam“ priznala je Lora. „Da, vrlo sam mu naklonjena. 
Zato... zato nisam mogla tek tako da odem i ostavim Ričarda. 
Zbog Džena. Znate, da je Ričard postupio kako je hteo, 
smestio bi Džena u instituciju,“ 

Starkveder je polako kružio oko kolica, posmatrao 
Ričardovo telo i razmišljao. Zatim je prošaputao: „Razumem. 
Je li Vas zadržavao pod pretnjom? Da će poslati dečaka u 
instituciju ako ga ostavite?“ 

,,Da“, odgovorila je Lora. „Da sam... da sam mogla pomisliti 
da mogu da zaradim dovoljno da izdržavam Džena i sebe... ali 
nisam znala kako bih, Sem toga, Ričard je bio dečakov zakonski 
staratelj.“ 

„Je li Ričard bio dobar prema njemu?“ pitao je Starkveder. 
„Ponekad“, odgovorila je. 
,,A inače?“ 
„On bi... često bi spominjao kako će poslati Džena nekuda“, 

rekla je Lora. „Kazao bi Dženu: 'Biće ljubazni prema tebi, 
dečko. Dobro će se brinuti o tebi. A Lora će, siguran sam, 
dolaziti da te obiđe jednom-dvaput godišnje.’  
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Naterao bi Džena da kuka, plače, moli ga i preklinje. A 
zatim bi se Ričard zavalio u kolica i smejao iz sveg glasa. 
Zabacio bi glavu i smejao se, smejao.“ 

„Shvatam“, kazao je Starkveder pažljivo je posmatrajući. 
Nakon kraće ćutnje zamišljeno je ponovio: „Shvatam.“  

Lora je brzo ustala i prišla stočiću koji je stajao pored 
fotelje kako bi ugasila cigaretu. „Ne morate mi verovati“, rekla 
je. „Ne morate mi verovati nijednu reč koju sam izgovorila. 
Možete smatrati i da sam sve izmislila.“ 

„Rekao sam Vam - rizikovaću“, odgovorio je Starkveder. „A 
sada mi kažite“, nastavio je, „Ona... Benet, Beni... Da li je 
pametna? Pronicljiva?“ 

„Vrlo je sposobna i vredna“, uveravala ga je Lora. 
Starkveder je zapucketao prstima. „Nešto mi je palo na 

pamet“, rekao je. „Kako to da večeras niko iz kuće nije čuo 
pucanj?“ 

„Ričardova majka je prilično stara i nagluva“, odgovorila je 
Lora. „Benina soba nalazi se na spratu u drugom delu kuće, a 
Endžel ima svoje odaje iza tapaciranih vrata. Tu je mladi Džen, 
naravno. On spava u sobi iznad ove prostorije. Ali on rano leže 
i ima tvrd san.“ 

„Izuzetno srećne okolnosti, čini se“, primetio je Starkveder. 
Lora se zbunila. „Šta to insinuirate?“, pitala ga je. „Da smo 

mogli da učinimo da izgleda kao samoubistvo?“ 
Ponovo se okrenuo ka telu. „Ne“, rekao je i odmahnuo 

glavom. „Nema šanse da je u pitanju samoubistvo, plašim se.“ 
Prišao je kolicima i na trenutak pogledao leš Ričarda Vorvika 
pre nego što je upitao: „Bio je desnoruk, pretpostavljam?“ 

„Jeste“, odgovorila je Lora. . 
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„Da, toga sam se i plašio. U tom slučaju ne bi mogao da puca 
u sebe pod tim uglom“, zaključio je i pokazao na Vorvikovu 
levu slepoočnicu.  

„Sem toga, nema tragova oprljenosti.“ Razmislio je još koji 
trenutak, a zatim dodao: „Ne, pucano je iz pištolja iz određene 
daljine. Sasvim se isključuje mogućnost samoubistva.“ Ponovo 
je zaćutao, a zatim dodao: „Ali postoji mogućnost nesrećnog 
slučaja. Na kraju krajeva, mogao je biti nesrećan slučaj.“ 

Nakon dužeg ćutanja kazao je šta mu je palo na pamet. 
„Recimo, na primer, da sam ja večeras svratio ovamo. Što i 
jesam, zapravo. Virio sam kroz taj prozor.“  

Prišao je balkonskim vratima i pretvarao se kao da 
proviruje u sobu. „Ričard je pomislio da sam provalnik i uzeo 
pištolj da puca u mene. Što i nije nemoguće s obzirom šta si mi 
rekla o njegovim navikama. A onda sam mu ja prišao“, 
Starkveder je dotrčao do tela u kolicima, ,,i oteo mu pištolj...“ 

Lora se zainteresovano umešala. ,,I pištolj je opalio u toku 
borbe... je li?“ 

,,Da“, složio se Starkveder, ali se odmah ispravio. „Ne, 
nećemo tako. Policija bi odmah primetila da pištolj nije opalio 
sa tako male razdaljine.“ Razmislio je još nekoliko trenutaka, a 
zatim nastavio. „Reći ćemo da sam mu oteo pištolj.“ Odmahnuo 
je glavom i nervozno odmahnuo rukama. „Ne, to nije dobro. 
Ako sam to uradio, zašto bih pucao na njega? Ne, mislim da je 
to providno.“ 

Uzdahnuo je. ,,U redu“, zaključio je, „Neka bude ubistvo. 
Čisto i jednostavno ubistvo. Ali da bude da ga je počinio neko 
spolja. Neka nepoznata osoba ili osobe.“  

Prišao je balkonskim vratima, razgrnuo zavesu i ostao 
zagledan u noć tražeći inspiraciju, i 

„Pravi provalnik, možda?“, sugerisala je Lora. 
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Starkveder je razmišljao nekoliko trenutaka, a zatim 
rekao: „Pretpostavljam da bi mogao biti provalnik, ali čini se 
pomalo providno.“ Zastao je, a zatim dodao: ,,A, recimo, neki 
neprijatelj? To možda zvuči pomalo melodramatično, ali iz 
onoga što ste mi ispričali o Vašem suprugu deluje kao osoba 
koja bi mogla imati neprijatelje. Jesam li u pravu?“ 

„Pa, jeste“, odgovorila je Lora, tiho i nesigurno. „Verujem 
da je Ričard imao neprijatelje, ali...“ 

„Pustimo za sada to ‘ali’“, prekinuo ju je Starkveder i ugasio 
cigaretu na stočiću pored kolica, a zatim prišao i stao pored 
Lore koja je sedela na sofi. „Ispričajte mi sve što znate o 
Ričardovim neprijateljima. Prva, pretpostavljam, bi mogla biti 
gospođica - gospođica drhtava zadnjica - žena na koju je pucao. 
Ali verujem da ona ne bi mogla biti ubica. Sem toga, verujem 
da ona i dalje živi u Norfoku i bilo bi teško zamisliti da dolazi u 
Vels na jedan dan samo da bi njega ubila. Ko još?“, pitao je. 
„Kome se još zamerio?“ 

Lora je delovala nesigurno. Ustala je i počela da otkopčava 
sako. ,,Pa“, oprezno je počela, „imali smo jednog baštovana pre 
godinu dana.  

Ričard ga je otpustio i nije mu dao honorar. Čovek je bio 
izuzetno ljut i pretio mu je.“ 

,,Ko je on?“, pitao je Starkveder. „Neki lokalni žitelj?“ 
,,Da“, odgovorila je Lora. „On je iz Lanvena koji je udaljen 

oko šest kilometara.“ Skinula je sako i prebacila ga preko 
rukonaslona sofe. 

Starkveder se namrštio. „Ne bih računao na Vašeg bivšeg 
baštovana“, rekao joj je. „Sigurno je bio kod kuće i ima dobar 
alibi. Čak i da ga nema ili da ga samo njegova supruga može 
potvrditi, nabedili bismo jadnička da je učinio ono što zapravo 
nije. Ne, to nije dobro. Treba nam neki neprijatelj iz prošlosti 
koga će biti skoro nemoguće naći.“ 
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Lora se lagano šetala po sobi, pokušavajući nešto da smisli, 
a Starkveder je nastavio: 

„Šta mislite da to bude neko iz Ričardovih lovačkih dana? 
Neko iz Kenije, Južne Afrike ili Indije? Odnekud gde policija ne 
može lako da ga nađe.“ 

„Kad bih samo mogla da smislim“, rekla je Lora očajnički. 
„Kad bih samo mogla da se setim. Kad bih mogla da se setim 
neke priče koju nam je Ričard povremeno pričao iz 
tog vremena.“ 

„Nemamo čak nikakav propisan rekvizit koji bi poslužio 
kao materijalni dokaz“, prošaputao je Starkveder. „Znate, 
nešto poput sikskog turbana ili maumau noža, možda čak i 
otrovne strele.“ Stavio je ruku na čelo pokušavajući da se 
koncentriše. „Dođavola“, nastavio je, „treba nam neko koga je 
Ričard kinjio.“ Prišao je Lori, vršeći pritisak na nju: „Setite se, 
ženo. Setite se. Setite se.“ 

„Ja... Ne mogu da se setim“, odgovorila je Lora, a glas joj je 
podrhtavao od nervoze. 

„Rekli ste mi kakav čovek je bio Vaš muž. Sigurno je bilo 
nekih nemilih događaja, ljudi. Zaboga, mora postojati nešto“, 
uzviknuo je. 

Lora je šetala po sobi očajnički pokušavajući da se nečega 
doseti. 

„Neko ko je pretio. Pretio s razlogom“, ohrabrivao ju je 
Starkveder. 

Lora je prestala da šeta i okrenula se ka njemu. „Bio je 
jedan... upravo sam se setila“, kazala je. Tiho je pričala. „Bio je 
jedan čovek čije dete je Ričard pregazio.“ 
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Ceetvrto poglavlje  

Starkveder je netremice posmatrao Loru. „Ričard je 
pregazio dete?“, uzbuđeno ju je upitao. „Kada je to bilo?“ 

„Otprilike pre dve godine“, kazala mu je Lora. „Kada smo 
živeli u Norfoku. Detetov otac je tada opasno pretio.“ 

Starkveder je seo na stolicu. „To sada već zvuči moguće“, 
rekao je, „Recite mi sve o njemu čega možete da se setite.“ 

Lora je kratko razmišljala. „Ričard je vozio, vraćao se iz 
Kromera“, rekla je. „Previše je popio što uopšte nije bilo 
neuobičajeno. Vozio je kroz jedno malo selo brzinom od oko 
devedeset na sat, krivudajući. Dete, maleni dečak, je istrčalo na 
put. Ričard ga je udario i on je na mestu poginuo.“ 

„Hoćete da kažete“, pitao ju je Starkveder, „da je Vaš 
suprug mogao da vozi automobil uprkos svom invaliditetu?“ 

„Da, mogao je. To je iziskivalo da auto bude posebno 
konstruisan i da ima kontrole kojima je on mogao da upravlja, 
ali, jeste, mogao je da vozi.“ 

„Razumem“, rekao je Starkveder. „Šta se desilo sa 
detetom?“ Sigurno je policija okrivila Ričarda za nesreću?“ 

„Vodila se istraga, naravno“, objasnila je Lora. U njenom 
glasu osećala se ogorčenost kad je dodala: „Ričard je bio 
oslobođen svake krivice.“ 

,,Je li bilo svedoka?“ pitao ju je Starkveder. 
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,,Pa“, odgovorila je Lora, „bio je dečakov otac. On je video 
šta se desilo. Ali i medicinska sestra, sestra Vorbarton, koja je 
bila u kolima sa Ričardom. I ona je dala izjavu, naravno. Tvrdila 
je da se automobil kretao sporije od pedeset kilometara na čas 
i da je Ričard popio samo jednu čašicu šerija.  

Rekla je i da je nesreću bilo nemoguće izbeći - dečačić je 
iznenada izleteo pravo ispred automobila. Poverovali su njoj, 
a ne detetovom ocu koji je tvrdio da je automobil krivudao i 
kretao se vrtoglavom brzinom. Verujem da je nesrećan čovek 
vrlo ljutito i besno iskazivao svoja osećanja.“ Lora je prišla 
fotelji i dodala: „Shvatate, svako bi poverovao sestri Vorbarton. 
Delovala je kao pravo oličenje iskrenosti, pouzdanosti i 
tačnosti.“ 

„Vi niste bili u automobilu?“ pitao ju je Starkveder. 
„Ne, nisam“, odgovorila je Lora. „Bila sam kod kuće.“ 
„Kako onda znate da ta sestra, kako god se prezivala, nije 

rekla istinu?“ 
,,Oh, o čitavoj stvari je vrlo otvoreno diskutovao Ričard“, 

rekla je ogorčeno. „Kada su se vratili sa ispitivanja, sećam se 
vrlo jasno. Rekao je: ‘Bravo Vorbi, odlična predstava. Bez 
sumnje si mi skinula zatvor sa grbače.’ A ja sam kazala: ‘Ne 
zaslužuješ da se izvučeš, gospodine Vorviče. I sam znaš da si 
prebrzo vozio. Strahota za to jadno dete.’ A tada je Ričard 
kazao: ‘Zaboravi! Šta sam ti i pričao. Sem toga, šta je jedno dete 
u ovom već pregusto naseljenom svetu? Jednostavno ga je 
napustio. Nije da neću moći zbog toga da spavam, veruj mi.’“ 

Starkveder je ustao sa stolice i osvrnuvši se preko ramena 
na leš Ričarda Vorvika, mrko rekao: „Što više slušam o Vašem 
mužu sve više verujem da ovo što se noćas desilo nije 
puko ubistvo već ruka pravde.“ Prišao je Lori i nastavio: „A 
sada... taj čovek čije je dete pregaženo... dečakov otac. Kako se 
zove?“ 
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„Ima neko škotsko ime, čini mi se“, odgovorila je Lora. 
„Mek... Mek... Mekleod? Mekri?... Ne mogu da se setim.“ 

„Ali morate se setiti“, insistirao je Starkveder. „Hajdete, 
morate. On još uvek živi u Norfoku?“ 

„Ne, ne“, rekla je Lora. „Tamo je bio samo u poseti. Kod 
rođaka svoje supruge, čini mi se. Sećam se da je došao iz 
Kanade.“ 

„Kanada... to je prilično daleko“ primetio je Starkveder. 
„Potrajalo bi da mu se uđe u trag. Da“, nastavio je zašavši iza 
sofe, „da, mislim da nam se tu smeši prilika. Ali zaboga, 
pokušajte da se setite čovekovog imena.“ Prišao je fotelji na 
kojoj je stajao njegov kaput, izvukao rukavice iz džepa i 
navukao ih. Zatim se osvrnuo po sobi kao da nešto traži, pa 
upitao: „Imate li neke novine ovde?“ 

„Novine?“, iznenađeno je upitala Lora. 
„Ne današnje“, objasnio je. „Jučerašnje ili još bolje 

prekjučerašnje.“ 
Lora je ustala sa sofe i prišla komodi koja se nalazila iza 

fotelje. „Ima tu nekih starih novina. Čuvamo ih za paljenje 
vatre“, rekla mu je. 

Starkveder joj se pridružio, otvorio vrata komode i uzeo 
novine. Nakon što je proverio datum, kazao je: „Odlično. 
Upravo kako smo želeli.“ Zatvorio je vrata komode, stavio 
novine na radni sto i iz fioke izvadio makaze. 

„Šta nameravate?“, pitala je Lora. 
„Namestićemo određene dokaze.“ Mahnuo je makazama 

kao da pokušava da demonstrira. 
Lora ga je zbunjeno posmatrala. ,,A šta ako policija uspe da 

nađe tog čoveka?“, pitala je. „Šta će onda biti?“ 
Starkveder ju je pogledao. „Ako on još uvek živi u Kanadi, 

to će biti malo teže“, rekao je samouvereno. „A i ako ga nađu, 
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on će bez sumnje imati alibi za ovo veče. Udaljenost 
od nekoliko hiljada kilometara biće više nego zadovoljavajuća. 
A tada će već biti prekasno da proveravaju šta se ovde zaista 
desilo. Bilo kako bilo, to je najbolje što možemo da učinimo., 
To će nam dati prostora da predahnemo.“ 

Lora je bila zabrinuta. „To mi se ne dopada“, kazala je. 
Starkveder ju je pomalo ljutito pogledao. „Draga moja 

devojko“, opomenuo ju je, „ne možete priuštiti sebi da budete 
izbirljivi. I morate se potruditi da se setite imena tog čoveka.“ 

„Ne mogu, kad Vam kažem, ne mogu“, insistirala je Lora. 
„Da nije možda Mekdugal? Ili Mekintoš?“, pokušao je da 

pomogne. 
Lora se odmakla nekoliko koraka od njega i stavila dlanove 

na uši. „Prestanite“, uzviknula je. „Samo mi odmažete. Sad više 
nisam sigurna ni da li je prezime počinjalo sa Mek.“ 

„Ako ne možete da se setite, ne možete“, zaključio je 
Starkveder. „Moraćemo da se snađemo bez imena. Da se 
slučajno ne sećate datuma ili nekog detalja koji bi nam mogao 
biti od koristi?“ 

„Ah, datum Vam mogu reći“, kazala je Lora. „Bio je 
petnaesti maj.“ 

Iznenađen, Starkveder je upitao: „Kako se, zaboga, toga 
sećate?“ 

S gorčinom u glasu Lora je odgovorila: „Tako što se desilo 
na moj rođendan.“ 

„Ah, ja... razumem, da... Pa to rešava jedan problemčić“, 
primetio je Starkveder. ,,A malo nas i sreća prati. I ove novine 
su od petnaestog.“ Pažljivo je isekao datum iz novina. 

Lora je prišla radnom stolu, izvirila preko njegovog 
ramena, pa primetila da je datum u novinama bio petnaesti 
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novembar, a ne maj. „Tačno je“, priznao je, „ali broj je najteže 
naći. A sada maj. Maj je kratka reč. Evo ga M, zatim A, i J.“ 

„Šta to, zaboga, radite?“, pitala je Lora. 
Starkvederov jedini odgovor dok je sedao u stolicu za 

radnim stolom bio je: „Imate li nekakav lepak?“ 
Lora je krenula da uzme lepak iz fioke radnog stola, ali ju 

je on zaustavio. „Ne, ne dirajte“, upozorio ju je. „Ne treba da 
ostavite otiske na njemu.“ Rukama u rukavicama je uzeo 
lepak i podigao poklopac. „Kako postati kriminalac u samo 
jednoj kratkoj lekciji“, nastavio je. ,,A, da, tu je i notes... upravo 
onakav kakav se prodaje svuda širom britanskih ostrva.“ 
Izvadio je notes iz fioke i krenuo da lepi brojeve i slova na 
prazan list papira. „Vidite ovo... jedan, dva, tri. Pomalo je teško 
u rukavicama. Ali, tu smo. 

Petnaesti maj - dug naplaćen. Ovo U se malo nakrivilo. 
Ponovo ga je zalepio. „Evo. Kako Vam se dopada?“ 

Iscepao je list iz notesa i pokazao joj ga, a zatim prišao telu 
Ričarda Vorvika u kolicima. „Pažljivo ćemo ga ubaciti u džep 
njegovog sakoa. Evo, ovako.“ Dok je to radio, pomerio je džepni 
upaljač koji je pao na pod. „Hej, šta je ovo?“ 

Lora je kriknula i pokušala da ščepa upaljač, ali Starkveder 
je bio brži. „Dajte mi to“, bez daha je povikala Lora. „Dajte mi 
to!“ 

Krajnje iznenađen, Starkveder ga joj je pružio. „To... to je 
moj upaljač“, objasnila je, izlišno. 

,,U redu, to je Vaš upaljač“, složio se. „Nema potrebe da se 
oko toga uzbuđujete.“ Radoznalo ju je pogledao. „Ne gubite 
živce, valjda?“ 

Odmakla se od njega i prišla sofi. U međuvremenu je 
obrisala upaljač o svoju suknju kao da pokušava da obriše 
moguće otiske prstiju, pritom pazivši da Starkveder to ne 
primeti. „Ne, naravno da ne gubim živce“, uveravala ga je. 
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Pošto je proverio da je ceduljica sa isečcima iz novina 
sigurno smeštena u prednjem džepu sakoa Ričarda Vorvika, 
Starkveder je prišao radnom stolu, vratio poklopac na 
lepak, skinuo rukavice, izvadio maramicu i pogledao Loru. 
„Gotovo!“ uzviknuo je. „Spremni smo za sledeći korak. Gde je 
ta čaša iz koje ste malopre pili?“ 

Lora je uzela čašu sa stočića na koji ju je spustila. Ostavila 
je upaljač na stočiću, a čašu odnela do Starkvedera. On ju je 
uzeo s namerom da obriše otiske prstiju sa nje, ali je zastao.  

„Ne“, prošaputao je. „Ne, to bi bilo glupo.“ „Zašto?“, pitala 
je Lora. 

„Moraju postojati otisci“, objasnio je, ,,i na čaši i na bokalu. 
Recimo, onog sluge, a i Vašeg supruga. Kad ne bi bilo otisaka, 
to bi policiji delovalo veoma sumnjivo.“ Ispio je gutljaj iz čaše 
koju je držao. „Sad moram da smislim razlog da opravdam 
svoje“, dodao je. „Zločin nije lak, zar ne?“ 

Lora je iznenada strasno uzviknula: ,,Oh, nemojte! Ne 
mešajte se u ovo. Mogli bi da posumnjaju na Vas.“ 

Starkveder je veselo odgovorio: „Oh, ja sam vrlo ugledan 
tip - na mene se ne može sumnjati. Ipak, već sam umešan u sve 
ovo. Pre svega, moj automobil je ispred, zaglavljen u blatu, Ali 
ne brinite, krivotvorenje je najteže što mogu imati protiv 
mene. Ali neće, ako Vi dobro odigrate svoju ulogu.“     

Uplašena, Lora je sela na stolicu okrenuvši mu leđa. Stao je 
ispred nje. „A sada“, kazao je, „jeste li spremni?“ 

„Spremna - za šta?“, pitala je Lora. „Hajdete Lora, morate 
se sabrati“, rekao je Starkveder. 

Zbunjeno je rekla: „Ja... osećam se glupo... ja... ne mogu da 
razmišljam.“     

„Ne morate da razmišljate“, kazao joj je Starkveder. „Treba 
samo da sledite uputstva. Evo plana. Pre svega, imate li kakvu 
peć negde u kući?“ 
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„Peć?“, Lora se zamislila, a zatim odgovorila: „Pa, imamo u 
kuhinji.“ 

„Fino.“ Prišao je stolu, uzeo novine i u njih smotao 
komadiće hartije. Vratio se do Lore i pružio joj ih. ,,A sada“, 
davao joj je instrukcije, „prvo idite u kuhinju i bacite ovo u peć. 
Zatim se popnite gore i presvucite se u kućnu haljinu - ili 
spavaćicu, šta god imate.“ Zastao je. „Imate li aspirin?“ 

Lora je zbunjeno odgovorila: „Imam “ 
Kao da je istovremeno smišljao plan dok je govorio, 

Starkveder je nastavio:  
„Bacite ga u toalet. A zatim idite do nekoga... do svekrve 

ili gospođice - kako ono beše - Benet, kažite da Vas boli glava i 
da Vam treba aspirin. Obavezno ostavite vrata otvorena i tada 
ćete čuti pucanj.“ 

„Kakav pucanj?“, pitala je Lora ne skidajući pogled s njega. 
Ne odgovorivši joj Starkveder je prišao stočiću koji se 

nalazio pored kolica i uzeo pištolj. „Da, da“, odsutno je 
prošaputao. „Ja ću se pobrinuti za to.“ Osmotrio je pištolj. 
„Deluje mi nepoznato... Suvenir iz rata, je li?“ 

Lora je ustala. „Ne znam“, kazala je. „Imao je nekoliko 
pištolja iz inostranstva.“ 

„Pitam se je li registrovan“, rekao je Starkveder kao sebi da 
govori ne ispuštajući pištolj. 

Lora je sela na sofu. „Ričard je imao dozvolu, ako se to tako 
zove, dozvolu da drži kolekciju“, kazala je, 

„Da, verujem da jeste. Ali to ne znači da sve oružje mora 
biti registrovano na njegovo ime. Ljudi su, u praksi, uglavnom 
nemarni po tom pitanju. Postoji li neko na koga bi se 
oružje moglo voditi?“ 

„Možda na Endžela“, rekla je Lora. „Je li to važno?“ 
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Starkveder se šetkao po sobi. „Ako slažemo priču da je u 
pitanju bio osvetoljubivi otac deteta, veća je verovatnoća da će 
doći sa već spremnim svojim oružjem. Ali, može se 
konstruisati i drugačija priča.  

Taj čovek - ko god da je - uleteo je u kuću. Ričard, koji 
drema, hvata svoj pištolj. Drugi muškarac mu ga otima i puca. 
Priznajem da zvuči pomalo neverovatno, ali šta je tu je. 
Moramo podneti određen rizik, ne možemo ga izbeći.“ 

Spustio je pištolj na stočić pored kolica i prišao joj. „A 
sada“, nastavio je, „jesmo li o svemu mislili? Nadam se. 
Činjenica da je ubijen petnaestak, dvadeset minuta ranije neće 
biti očigledna kad policija stigne. Neće im biti lako da se 
dovezu po ovom putu i vremenskim uslovima.“ Prišao je zavesi 
na balkonskim vratima, pomerio je i pogledao rupe od metaka 
u zidu. ,,RV. Odlično. Potrudiću se da dodam tačku.“ 

Vratio je zavesu i prišao joj. „Kada čujete pucanj“, davao je 
uputstva Lori, „treba da dignete uzbunu i dovedete gospođicu 
Benet - ili bilo koga drugog koga uspete - ovamo dole. Treba da 
se držite priče da ne znate ništa. Legli ste, probudili se sa 
strahovitom glavoboljom i krenuli da nađete aspirin - to je sve 
što znate. Jeste li shvatili?“ 

Lora je klimnula glavom. 
„Fino“, rekao je Starkveder. „Sve ostalo prepustite meni. Da 

li se sad bolje osećate?“ 
„Da, rekla bih“, prošaputala je Lora. 
„Onda idite i obavite šta treba“, naredio joj je. 
Lora je oklevala. „Vi... ne biste smeli to da uradite“, 

pokušala je ponovo da ga odgovori. „Ne biste smeli. Ne treba 
da se mešate.“ 

„Nećemo više o tome“, insistirao je Starkveder. „Svako ima 
svoj način - kako smo ono malopre kazali - da se zabavi. Vi ste 
se zabavili tako što ste ubili svog muža. Sad je na mene red. 
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Recimo da imam potajnu želju da vidim kako ću se izvući.“ 
Osmehnuo joj se kratko, razuveravajuće. „Možete li sada da 
učinite onako kako sam Vam rekao?“ 

Lora je klimnula glavom. ,,Da.“ 
„U redu. Vidim imate sat. Fino. Koliko Vam treba to sve da 

obavite?“ 
Lora mu je pokazala sat, a on je usaglasio vreme na svom. 

„Desetak minuta“, procenio je. „Dajem Vam tri, ne, četiri 
minuta. Četiri minuta da odete u kuhinju, spalite novine, 
popnete se na sprat, presvučete se u spavaćicu i odete kod 
gospođice Benet. Mislite li da možete to sve tako brzo da 
obavite, Lora?“ Uvredljivo joj se osmehivao. 

Lora je klimnula glavom. 
,,A sada“, nastavio je, „tačno u pet do ponoć začućete 

pucanj. Krećite.“ 
Lora je prišla vratima, zastala okrenula se i pogledala ga, 

nesigurna šta da radi. Starkveder je prišao i otvorio joj vrata. 
„Nećete me valjda izneveriti?“, upitao ju je. 

„Neću“, odgovorila je Lora nesigurno. 
„Fino.“ 
Lora je krenula iz sobe kada je Starkveder primetio da njen 

sako stoji na fotelji. Pozvao ju je, osmehnuo joj se i pružio joj 
ga. Izašla je, a on je za njom zatvorio vrata. 
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PPeto poglavlje  

Nakon što je zatvorio vrata za Lorom, Starkveder je zastao 
da razmisli šta treba da se uradi. Posle nekoliko trenutaka, 
pogledao je na sat, a zatim izvukao cigaretu. Prišao je 
stočiću pored kolica i taman što je hteo da uzme upaljač, na 
jednoj od polica sa knjigama primetio je Lorinu fotografiju. 
Uzeo ju je, pogledao, osmehnuo se i ostavio, a zatim zapalio 
cigaretu i ostavio upaljač na stočiću.  

Izvadio je maramicu i obrisao eventualne otiske na 
rukonaslonu fotelje i sa fotografije, a zatim vratio fotelju 
u prvobitan položaj. Uzeo je opušak Lorine cigarete iz 
pepeljare, a zatim i svoj iz pepeljare sa stočića pored kolica. 
Prišao je radnom stolu i sa njega obrisao moguće otiske, vratio 
makaze i notes i namestio beležnicu. Osvrnuo se po podu 
pogledom tražeći papiriće od novina koji su možda pali i našao 
jedan blizu stola, zgužvao ga i gurnuo u džep od pantalona. 
Obrisao je otiske prstiju sa prekidača za svetlo pored vrata i sa 
kancelarijske stolice, uzeo svoju baterijsku lampu sa radnog 
stola, prišao balkonskim vratima, neznatno povukao zavesu i 
lampom osvetlio spoljnu stazu. 

„Teško za otiske stopala“, prošaputao je. Spustio je lampu 
na stočić pored kolica i uzeo pištolj. Proverio je da li je 
propisno napunjen, obrisao je otiske i sa njega, a zatim ga 
vratio nazad na stočić. Nakon što je ponovo pogledao na sat 
prišao je fotelji koja je stajala pored udubljenja u zidu, stavio 
šešir, šal i rukavice. Kaput je stavio ispod miške i prišao je 
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vratima. Taman što je hteo da ugasi svetio, setio se da 
nije obrisao otiske sa vrata i kvake. Zatim je ugasio svetlo, 
prišao stočiću i obukao kaput. Uzeo je pištolj i samo što je 
krenuo da nanišani u zid, shvatio je da inicijale pokriva zavesa. 

„Dođavola!“, prošaputao je. Brzo je uzeo stolicu i njome 
pomerio zavesu. Vratio se u svoj položaj pored stočića, opalio 
iz pištolja, a zatim požurio ka zidu da vidi rezultat. „Nije 
loše!“, pohvalio je samog sebe. 

Kada je vratio kancelarijsku stolicu na mesto, Starkveder 
je začuo glasove iz hodnika. Izjurio je kroz balkonska vrata 
ponevši pištolj sa sobom. Trenutak kasnije se vratio, uzeo 
baterijsku lampu i ponovo izmaglio. 

Iz različitih delova kuće četvoro ljudi je požurilo u radnu 
sobu. Majka Ričarda Vorvika, visoka, stroga, stara dama bila je 
u spavaćici. Bila je bleda i kretala se uz pomoć štapa. „Šta je to, 
Džene?“, pitala je tinejdžera u pidžami koji je imao krajnje 
neobičan, ali naivan i dobroćudan izraz lica i stajao na 
odmorištu. „Što su se svi uzvrpoljili usred noći?, uzviknula je 
kad im se pridružila sedokosa žena srednjih godina u 
flanelskoj spavaćici. „Beni“, naredila je ženi, „kaži mi šta se 
dešava.“ 

Lora je bila blizu, a gospođa Vorvik je nastavila: „Je li vas 
sve pamet napustila? Lora, šta se desilo? Džene... Džene... hoće 
li mi neko reći šta se dešava u ovoj kući?“ 

„Kladim se da je Ričard“, rekao je dečak koji je delovao kao 
da mu je oko devetnaestak godina, ali su mu glas i pokreti bili 
kao u mlađeg deteta. „Ponovo puca u maglu.“ Postojala je 
primesa drskosti u njegovom glasu kad je dodao: „Kaži mu da 
ne puca i ne lišava nas sna koji nam treba da budemo lepi. Ja 
sam stvarno zaspao, a i Beni. Je li tako, Beni? Budi pažljiva, 
Lora, Ričard je opasan. On je opasan, Beni, budi pažljiva.“ 
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„Napolju je gusta magla“, rekla je Lora i pogledala kroz 
prozor pored odmorišta na stepenicama. „Jedva se vidi staza. 
Ne mogu ni da pretpostavim na šta li bi mogao da puca u 
ovoj magli. Besmisleno je. Sem toga, učinilo mi se da sam 
začula uzvik.“ 

Gospođica Benet, Beni, okretna, vredna žena koja je 
podsećala na bolničarku, što i jeste nekada bila, uzdržano je 
progovorila. „Ne shvatam zašto ste se toliko usplahirili, Lora. 
To se Ričard zabavlja kao i obično. Ali ja nisam čula nikakav 
pucanj. Verujem da je sve u redu. Mislim da umišljate. Ali on je 
nesumnjivo vrlo sebičan i ja ću mu to reći, Ričarde“, rekla je 
kad je ušla u radnu sobu, „Ričarde, zaista, pa zar u ovo doba 
noći? Ričarde, uplašili ste nas... Ričarde!“ 

Lora, u spavaćici, ušla je za gospođicom Benet u sobu. 
Upalila je svetlo i krenula ka sofi, a Džen je pošao za njom. 
Gledao je u gospođicu Benet koja je stajala i zaprepašćeno 
posmatrala Ričarda Vorvika u svojim kolicima. „Šta je 
bilo, Beni?“, pitao je Džen. „Šta se desilo?“ 

„Ričard“, rekla je gospođica Benet neobično mirnim 
glasom. „Ubio se.“ 

„Vidite“, uzviknuo je Džen uzbuđeno pokazujući na stočić. 
„Ričardov pištolj je nestao.“ 

Začuo se glas iz dvorišta: „Šta se tu dešava? Je li sve u 
redu?“ Provirivši kroz mali prozor koji se nalazio u udubljenju, 
Džen je povikao: „Slušajte! Neko je napolju!“ 

„Napolju?“ rekla je gospođica Benet. ,,Ko?“ Krenula je ka 
balkonskim vratima i taman pošla da pomeri zavesu kad se 
pojavio Starkveder. Gospođica Benet je ustuknula kad je 
Starkveder krenuo ka njoj i upitao: „Šta se ovde desilo? Šta je 
bilo?“  
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Pogledao je u telo Ričarda Vorvika u invalidskim kolicima. 
„Ovaj čovek je mrtav!“ uzviknuo je „Upucan.“ Sumnjičavo je 
pogledao u prisutne. 

„Ko ste Vi?“, pitala je gospođica Benet. „Odakle dolazite?“ 
„Upravo mi se automobil zaglavio u jarku“, odgovorio je 

Starkveder. „Već satima lutam unaokolo. Ugledao sam kapiju i 
došao do kuće da zamolim za pomoć i telefon. Začuo sam 
pucanj, a neko je izjurio kroz prozor i sudario se sa mnom.“ 
Držeći pištolj u ruci, Starkveder je dodao: „Ispustio je ovo.“ 

„Kuda je taj čovek otišao?“, pitala ga je gospođica Benet. 
„Kako bih to mogao da znam po ovakvoj magli?“, odgovorio 

je Starkveder. 
Džen je stajao iznad Ričardovog tela i netremice ga 

posmatrao. „Neko je ubio Ričarda“, kazao je.     
„Izgleda da je tako“, složio se Starkveder. „Bolje pozovite 

policiju.“ Spustio je pištolj na stočić pored kolica, uzeo bokal i 
sipao konjak u čašu. ,,Ko je on?“     

„Moj suprug“, rekla je Lora bezizražajno, prišla je sofi i sela. 
Pomalo prenaglašeno brižno, kazao joj je: „Evo... popijte 

ovo.“ Lora ga je pogledala. 
„Doživeli ste šok“, saosećajno je dodao. Kad je Lora uzela 

čašu, Starkveder joj se, okrenut leđima ostalima, zaverenički 
osmehnuo jer je našao način da resi problem sa otiscima 
prstiju. Okrenuo se, bacio šešir na fotelju, a zatim, kada je 
primetio kako se gospođica Benet nadvila nad beživotnim 
telom Ričarda Vorvika, brzo uzviknuo: „Ne, ništa ne dirajte, 
gospođo“, naredio joj je. „Ovde je, izgleda, u pitanju 
ubistvo. Ukoliko jeste, ništa ne sme biti pipnuto.“ 

Gospođica Benet se uspravila i odmakla od kolica. Bila je 
zaprepašćena. „Ubistvo?“, uzviknula je. „To ne može biti 
ubistvo!“ 
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Gospođa Vorvik, majka pokojnika, zaustavila se tačno na 
vratima radne sobe. Zatim je upala i upitala: „Šta se ovde 
desilo?“ 

„Ričard je ubijen! Ričard je ubijen!“ rekao joj je Džen. 
Zvučao je više uzbuđeno nego zabrinuto i uplašeno. 

„Ćuti, Džene“, naredila je gospođica Benet. 
„Šta si to rekao?“ tiho je upitala gospođa Vorvik. 
„Rekao je - ubijen“, odgovorila joj je Beni i pokazala na 

Starkvedera. 
„Ričarde“, prošaputala je gospođa Vorvik, a Džen se nadvio 

nad njegovo telo i uzviknuo: „Vidite... vidite... ima nešto na 
grudima... papir... na njemu nešto piše.“ Krenuo je rukom da ga 
uzme, ali ga je Starkvederovo naređenje zaustavilo: „Ne diraj... 
ne diraj ni u kom slučaju.“ Zatim je polako naglas pročitao: 
„Maj... petnaesti... dug naplaćen.“ 

„Gospode bože! Mekgregor“, uzviknula je gospođica Benet 
i zašla iza sofe.     

Lora je ustala. Gospođa Vorvik se namrštila. „Misliš na...“, 
rekla je, „onog čoveka... oca... deteta koje je pregaženo...?“ 

„Naravno, Mekgregor“, prošaputala je Lora i sela na fotelju. 
Džen je prišao lešu. „Vidite... ovo su novine... isečci“, 

povikao je uzbuđeno, Starkveder ga je ponovo opomenuo. „Ne, 
ne diraj“, naredio je. „Mora sve da ostane kako jeste kad dođe 
policija.“ Krenuo je ka telefonu. „Hoću li...?“ 

„Ne“, brzo je rekla gospođa Vorvik. „Ja ću.“ Preuzela je 
odgovornost u situaciji, skupila hrabrost, prišla radnom stolu 
i krenula da bira broj telefona. Džen je prišao stočiću koji je 
stajao uza zid i kleknuo pored njega. „Taj čovek koji je 
pobegao“, pitao je gospođicu Benet, „mislite da je...?“ „Šššš, 
Džene“, ozbiljno mu je rekla gospođica Benet dok je gospođa 
Vorvik tiho, ali jasno i autoritativno govorila u slušalicu. ,Je li to 
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policijska stanica? Zovem iz kuće Ričarda Vorvika. Gospodin 
Vorvik je upravo pronađen... ubijen.“ 

Nastavila je da govori telefonom. I dalje je tiho pričala, a 
ostali su je napeto slušali. „Ne, zatekao ga je stranac“, čuli su je 
kako kaže. ,,Čovek kome se automobil pokvario ispred naše 
kuće, čini mi se... Hoću, reći ću mu. Pozvaću konak. Hoćete li 
moći da ga odvezete kad završite ovde?... Odlično.“ 

Gospođa Vorvik se okrenula ka ostalima i rekla: „Policija će 
doći čim uspe da se probije kroz ovu gustu maglu. Dolaze sa 
dva automobila, jednim će odvesti ovog gospodina“, pokazala 
je ka Starkvederu, „u konak u selu. Žele da ostane noćas ovde 
da bi sutra mogli da porazgovaraju sa njim.“ 

„Pošto je moj automobil još uvek u jarku, to mi odgovara“, 
rekao je Starkveder.  

Dok je pričao otvorila su se vrata koja su vodila ka hodniku 
i u sobu je ušao tamnokos muškarac srednjeg rasta koji je 
vezivao kaiš na svom kućnom ogrtaču. Kratko je zastao. „Da li 
se nešto desilo, madam?“, pitao je obrativši se gospođi Vorvik. 
„Gospode!“, uzviknuo je. 

„Plašim se da se desila strašna tragedija, Endžele“, 
odgovorila je gospođa Vorvik, „Gospodin Ričard je ubijen, a 
policija je krenula ovamo. Okrenula se ka Starkvederu i rekla: 
„Ovo je Endžel. On je... bio je... Ričardov lični sluga.“ 

Sluga se strancu naklonio blago i odsutno. „Gospode“, 
ponovio je netremice gledajući u telo pokojnog poslodavca. 
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ŠŠesto poglavlje  

U jedanaest sati narednog jutra radna soba Ričarda 
Vorvika delovala je mnogo privlačnije nego prethodne, 
maglovite večeri. Sunce je sijalo po hladnom, čistom i jasnom 
danu, a balkonska vrata bila su širom otvorena. Telo je odneto 
u toku noći, a invalidska kolica sklonjena u udubljenje, tako da 
je na sredini prostorije sada stajala fotelja. Sa stočića je sve 
sklonjeno osim bokala i pepeljare. Privlačan muškarac 
u svojim dvadesetim, tamne, kratke kose, u sportskoj jakni od 
tvida i teget pantalonama sedeo je u kolicima i čitao knjigu 
pesama. Nakon nekoliko trenutaka je ustao. ,,Lepo“, kazao je 
sebi u bradu. „Prikladno i lepo.“ Glas mu je bio prijatan i 
zvonak, snažnog velškog naglaska. 

Mladić je zatvorio knjigu koju je čitao i vratio je na policu. 
Zatim je, nakon što je par minuta posmatrao prostoriju, prišao 
balkonskim vratima i izašao na terasu. Skoro istovremeno je u 
radnu sobu kroz vrata koja su vodila iz hodnika ušao 
sredovečni, deblji čovek prevejanog izraza lica noseći u ruci 
aktovku. Prišao je fotelji koja je stajala okrenuta ka terasi, 
spustio aktovku na nju i pogledao kroz prozor. „Naredniče 
Kedvolder!“ oštro je povikao. Mlađi muškarac se vratio u sobu. 
„Dobro jutro, inspektore Tomase“ rekao je, a zatim nastavio 
veselim glasom: ,,’Doba magle, doba berićeta štedra, drugo 
zrelog sunca omiljena ti...’2“ Inspektor koji je krenuo da 

2 „Oda jeseni” Džona Kitsa - prim. prev. 
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otkopčava kaput, zastao je i oštro pogledao mlađeg 
kolegu. „Molim?“, upitao je sa blagom primesom sarkazma u 
glasu. 

„To je Kitova pesma“ obavestio ga je poručnik zvučeći 
sasvim zadovoljno sobom. Inspektor je odgovorio bledim 
pogledom, zatim je slegnuo ramenima, skinuo kaput, spustio 
ga na kolica u udubljenju i vratio se po aktovku. 

„Teško da možemo uživati u ovako lepom danu“, nastavio 
je poručnik Kedvolder. „Kad se samo setimo strahota koje smo 
doživeli dolazeći sinoć ovamo. Ne pamtim goru maglu. 
‘Žuta magla koja o vetar češe leđa’. To je T.S. Eliot.“ Čekao je 
inspektorovu reakciju na svoj citat, ali je nije bilo, pa je 
nastavio: „Nije ni čudo što je onoliko saobraćajki bilo na Kardif 
roudu.“ 

 „Moglo je biti i gore“, bio je inspektorov nezainteresovan 
komentar. 

 „To ne mogu znati“, rekao je poručnik. „U Portkoulu je bio 
gadan sudar. Jedna osoba je nastradala, a dvoje dece teško 
povređeno. Majka je bila van sebe. ‘Lepotica je ostala da 
plače...’“ 

Inspektor ga je prekinuo. „Jesu li završili posao ovi što 
uzimaju otiske?“ pitao je. 

Poručnik Kedvolder je iznenada zaključio da je bolje da se 
vrati poslu i odgovorio: „Da, gospodine. Sve je ovde.“ Uzeo je 
fasciklu sa radnog stola i otvorio je. Inspektor je seo 
u kancelarijsku stolicu i počeo da analizira prvu stranicu. „Nije 
bilo problema sa vlasnicima oko uzimanja otisaka?“ uzgred je 
upitao poručnika. 

„Ni najmanje“, odgovorio mu je poručnik. „Bili su vrlo 
predusretljivi - voljni da pomognu, ako tako mogu da kažem. 
Ali to se moglo i očekivati.“ 
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„Nije baš tako“, primetio je inspektor. „Obično sam se 
susretao sa onima koji su oko toga dizali dževu. Kao da ćemo 
sa otiscima njihovih prstiju da radimo ne znam šta.“ Duboko je 
uzdahnuo, protegao ruke i nastavio da posmatra otiske. „Da 
vidimo. Gospodin Vorvik - to je pokojnik. Gospođa Lora Vorvik 
- njegova supruga. Gospođa Vorvik starija, to mu je 
majka. Mladi Džen Vorvik, gospođica Benet, a... ko je ovo - 
Engel? A, Endžel. Da, to je njegov lični sluga, je li tako? I ima još 
dva otiska. Da vidimo... Hm. Na spoljnom delu prozora, na 
bokalu, čaši za konjak preko otisaka Ričarda, Endžela i Lore 
Vorvik, na upaljaču i na revolveru. To su sigurno od onog 
momka Majkla Starkvedera. On je sipao konjak gospođi Vorvik 
i naravno, uneo pištolj spolja.“ 

Poručnik Kedvolder je blago klimnuo glavom. „Gospodin 
Starkveder“, namrštio se, a glas mu je bio sumnjičav. 

Inspektor ga je veselo pitao: „Ne dopada ti se?“ 
„Šta je on tražio ovde? To bih voleo da znam“, odgovorio je 

poručnik. „Zaglavio se kolima u jarku i upao u kuću u kojoj se 
desilo ubistvo?“ 

Inspektor se okrenuo kako bi pogledao mlađeg kolegu. ,,I 
ti sinoć umalo nisi završio u jarku dok si dolazio u kuću u kojoj 
se desilo ubistvo. On je došao ovamo, u ovaj kraj, kako tvrdi, na 
nedelju dana, da potraži manju kuću.“ 

Poručnik nije delovao uvereno, a inspektor se okrenuo ka 
radnom stolu i suvo dodao: „Izgleda da mu je baka bila 
Velšanka i dolazio je ovamo na raspust kad je bio mali.“ 

Poručnik je blaže upitao: „Pošto mu je baka bila Velšanka, 
to je drugačije, je li?“ Podigao je desnu ruku i uzviknuo „‘Jedan 
put vodi u London, jedan put vodi u Vels. Moj put me je odveo 
ka moru, belim, raširenim jedrima’. Bio je dobar pesnik, Džon 
Mejsfild. Veoma potcenjen.“ 
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Inspektor je zaustio da se požali, ali je zaključio da je 
pametnije da se uzdrži i osmehnuo se. „Svakog trena će nam iz 
Abadana stići izveštaj o Starkvederu“, rekao je mladom 
poručniku. „Imaš li njegove otiske radi poređenja?“     

„Poslao sam Džona u krčmu u kojoj je sinoć odseo“, 
obavestio je Kedvolder svog nadređenog, „ali nije zatekao 
Starkvedera tamo jer je otišao da u servisu organizuje 
izvlačenje svog automobila. Džon ga je pozvao u servis i 
razgovarao sa njim. Kazao mu je da se javi u stanicu što pre “     

„U redu, A da vidimo šta je sa još jednim neidentifikovanim 
otiscima. Otisci muške šake nalaze se na stočiću pored tela, kao 
i na spoljnom i unutrašnjem staklu balkonskih vrata.“ 

„Kladim se da su Mekgregorovi“, uzviknuo je poručnik i 
zapucketao prstima. 

„Da, mogli bi biti“, nevoljno je priznao inspektor. „Ali njih 
nema na revolveru. Ipak, moglo bi se zaključiti da će čovek koji 
namerava da ubije nekog iz pištolja biti dovoljno razuman da 
nosi rukavice.“ 

„Ne znam“, kazao je poručnik. „Neuravnotežen tip poput 
Mekgregora, razoren nakon smrti deteta, ne bi mislio o tome.“ 

„Uskoro ćemo iz Norviča dobiti podatke o Mekgregoru“, 
kazao je inspektor. 

Poručnik je seo na hoklicu. „Tužna je to priča“, rekao je. 
„Žena mu je nedavno preminula, a jedino dete pokosio suludi 
vozač.“ 

„Da je bilo sulude vožnje“, nestrpljivo ga je ispravio 
inspektor, „Ričard Vorvik bi za to bio kažnjen. Njemu čak ni 
vozačka dozvola nije oduzeta.“ Iz aktovke je uzeo oružje kojim 
je izvršeno ubistvo. 

„Ponekad se umešaju strahovite laži“, poručnik Kedvolder 
je tajanstveno dodao. „‘Gospode, Gospode, kako je ovaj svet 
predat lažima’ To je Šekspir.“ 
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Njegov nadređeni je ustao i pogledao ga. Poručnik se 
sabrao, i takođe, ustao. „Otisci muške šake nađeni su i na 
stočiću“, prošaputao je inspektor i prišao stočiću, ponevši 
pištolj sa sobom. „Čudno.“ 

„Možda su otisci nekog gosta koji je boravio u kući“, 
sugerisao je poručnik Kedvolder.

„Možda“, složio se inspektor. „Ali, koliko sam shvatio 
gospođu Vorvik, juče nije bilo posetilaca u kući. Onaj sluga - 
Endžel - možda bi mogao nešto više da nam kaže. Idi i 
dovedi ga, hoćeš li?“ 

„Da, gospodine“, rekao je Kedvolder i izašao. Kada je ostao 
sam, inspektor je raširio dlan svoje leve šake preko stola i 
nagnuo se preko stolice kao da traži nekog nevidljivog da na 
njoj sedi. Pogledao je bravu na balkonskim vratima. U 
međuvremenu, poručnik se vratio sa ličnim slugom Ričarda 
Vorvika, Endželom, koji je bio u sivom sakou, beloj košulji, 
tamnoj kravati i prugastim pantalonama. 

„Vi ste Henri Endžel?“, pitao ga je inspektor. 
„Jesam, gospodine“, odgovorio je Endžel. 
„Izvolite, sedite“, rekao je inspektor. 
Endžel je prišao sofi i seo. „Znači“, počeo je inspektor, „bili 

ste lični sluga i bolničar gospodina Ričarda Vorvika. Koliko 
dugo?“ 

„Tri i po godine, gospodine“, odgovorio je Endžel. 
Ponašanje mu je bilo pristojno, ali postojao je neki neprijatan 
izraz u njegovim očima. 

„Jeste li voleli svoj posao?“ 
„Smatrao sam ga sasvim zadovoljavajućim, gospodine“, bio 

je Endželov odgovor. 
„Kako je bilo raditi za gospodina Vorvika?“, pitao ga je 

inspektor. 
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„Bilo je teško.“ 
„Ali bilo je i nekih prednosti, je li tako?“ 
„Jeste, gospodine“, priznao je Endžel. „Bio sam izuzetno 

dobro plaćen.“ 
,,I to je bila naknada za ostale nepovoljnosti?“, bio je 

uporan inspektor. 
„Da, gospodine inspektore. Pokušavam da svijem gnezdo.“ 
Inspektor je seo u fotelju i spustio pištolj na sto pored sebe. 

„Šta ste radili pre nego što ste došli kod gospodina Vorvika?“ 
pitao je Endžela. 

„Istu vrstu posla, gospodine. Mogu Vam pokazati svoje 
preporuke“, odgovorio je sluga. „Uvek sam bio na visini 
zadatka, nadam se. Imao sam i druge teške poslodavce ili 
pacijente, zaista. Gospodina Džejmsa Volistona, na primer. On 
je sada dobrovoljni pacijent u bolnici za mentalno obolele. Vrlo 
teška osoba, gospodine.“ Dodao je tišim glasom: „Droge!“ 

„Prilično teško“, rekao je inspektor. „Kod gospodina 
Vorvika droge nisu dolazile u obzir, pretpostavljam?“ 

„Ne, gospodine. Konjak je ono čime je gospodin Vorvik 
voleo da se opušta.“ 

„Mnogo je pio, je li?“, pitao je inspektor. 
„jeste, gospodine“, odgovorio je Endžel. „Mnogo je pio, ali 

nije bio alkoholičar, ako me razumete. Nikada nije pokazivao 
loše efekte.“ 

Inspektor je kratko ćutao pre nego što je dodao: „ A šta je 
sa svim tim pištoljima i puškama i ubijanjem životinja?“ 

„To mu je bio hobi, gospodine“, kazao mu je Endžel. „Koliko 
sam shvatio, bio je strastven lovac u svoje vreme. Poseduje 
čitav mali arsenal oružja u svojoj spavaćoj sobi.“ Pokazao 
je glavom preko ramena na deo kuće u kome se soba nalazila. 
„Puške, vazdušne puške, pumparice, pištolji, revolveri.“ 
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„Shvatam“, rekao je inspektor. „Pogledajte ovaj pištolj 
ovde.“ 

Endžel je ustao i prišao stočiću oklevajući. ,,U redu je“, 
kazao mu je inspektor, „slobodno ga možete uzeti.“ 

Endžel je pažljivo podigao pištolj. Je li Vam poznat?“ pitao 
ga je inspektor. 

„Teško je reći, gospodine“, odgovorio je sluga. „Izgleda kao 
jedan od pištolja gospodina Vorvika, ali ja se posebno ne 
razumem u oružje. Ne bih znao reći koji je pištolj sinoć 
imao pored sebe.“ 

„Zar nije imao isti svake večeri?“ pitao je inspektor.  
„ A, ne, ne, imao je on svoje bubice“, rekao je Endžel. „Stalno 

je koristio drugo oružje.“ Sluga je pružio pištolj inspektoru, a 
ovaj ga je uzeo. 

„Šta mu je sinoć značio pištolj po onakvoj magli?“, čudio se 
inspektor. 

„U pitanju je navika, gospodine“, odgovorio je Endžel. 
„Navikao je tako, ako me razumete.“ 

„U redu, sedite, molim Vas.“ 
Endžel je ponovo seo na jedan kraj sofe. Inspektor je 

posmatrao burence na pištolju pre nego što je upitao: „Kada 
ste poslednji put videli gospodina Vorvika?“ 

„Sinoć oko petnaest do deset, gospodine“, kazao mu je 
Endžel. „Pored sebe je imao bocu konjaka, čašu i pištolj koji je 
odabrao. Namestio sam mu ćebe i poželeo mu laku noć.“ 

„Zar nije spavao u krevetu?“, pitao je inspektor. 
„Nije, gospodine“, odgovorio je sluga. „Uvek je spavao u 

svojim kolicima. U šest ujutru ja bih mu doneo čaj, a zatim ga 
odvezao do njegove spavaće sobe u kojoj je imao sopstveno 
kupatilo gde bi se sredio, a obično zatim bi spavao sve 
do ručka. Zaključio sam da je noću patio od nesanice i da je 
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tada više voleo da sedi u svojim kolicima. Bio je prilično 
ekscentričan gospodin.“ 

,,A prozori su bili zatvoreni kada ste ga ostavili?“ 
„Jesu, gospodine“, odgovorio je Endžel. „Sinoć je bila gusta 

magla i nisam želeo da se uvuče u kuću.“ 
,,U redu. Prozori su bili zatvoreni, a jesu li balkonska vrata 

bila zaključana?“ 
„Nisu, gospodine. Ona se nikad ne zaključavaju.“ 
„Da bi ih on mogao otvoriti kad poželi?“ 
„Da, gospodine. Bio je u kolicima, znate. Mogao je da se 

odveze do vrata i otvori ih ako je noć bila prijatna.“ 
„Razumem.“ Inspektor se zamislio, a zatim upitao: „Vi 

sinoć niste čuli pucanj?“ 
„Nisam, gospodine“, odgovorio je Endžel. 
Inspektor je prišao sofi i s visine pogledao Endžela. „Zar to 

nije krajnje neobično?“ pitao je. 
„Ne posebno, gospodine“, bio je odgovor. „Znate, moja soba 

je malo udaljenija, hodnikom kroz nekoliko vrata na 
suprotnom kraju kuće.“ 

„Zar to nije krajnje neobično ukoliko bi gospodar želeo da 
Vas pozove?“ 

„A, ne, gospodine“, rekao je Endžel. „Imao je zvonce koje je 
zvonilo u mojoj sobi.“ 

„Ali ga sinoć nije pritisnuo, je li tako?“ 
„Tako je, gospodine“, rekao je Endžel. „Da je to činio, ja bih 

se istog trena probudio. To zvono je veoma glasno, gospodine.“ 
Inspektor Tomas se naslonio na rukonaslon sofe kako bi 

prišao Endželu na drugi način. 
„Jeste li.. “, počeo je glasom u kojem se čulo uzdržano 

nestrpljenje, ali ga je prekinula zvonjava telefona. Sačekao je 
da se poručnik Kedvolder javi, ali on kao da je sanjario 
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otvorenih očiju i bez zvuka pomerao usne, verovatno nečujno 
recitujući poeziju. Nakon nekoliko trenutaka shvatio je da 
inspektor pilji u njega i da telefon zvoni. „Izvinite, gospodine, 
omela me je pesma“, objasnio je dok je žurio ka radnom stolu 
da se javi. „Poručnik Kedvolder ovde“, rekao je. Ćutao je 
nekoliko trenutaka, a zatim dodao: „Jeste.“ Nakon još jednog 
kraćeg ćutanja, okrenuo se ka inspektoru. „Policija iz Norviča, 
gospodine.“ 

Inspektor Tomas je uzeo slušalicu od Kedvoldera i seo za 
radni sto. „Jesi li to ti, Edmundsone?“, pitao je. „Ovde Tomas... 
razumem... Da... Kalgari, da.... Da... Da, tetka. Kada je 
ona umrla?... Pre dva meseca... Shvatam... Trideset četvrta 
ulica broj osamnaest, Kalgari.“  

Nestrpljivo je pogledao Kedvoldera i dao mu znak da 
zapiše adresu. „Da... To je on, je li?... Polako, molim te.“ 
Značajno je pogledao svog kolegu. „Srednje visine“, ponovio je. 
„Plave oči, tamna kosa i brada... Da, znači sećaš se slučaja... 
Nasilan tip?... Da... Poslaćeš?... Da...  

Pa, hvala ti, Edmundsone. Kaži mi, šta ti misliš?.... Imao 
je, je li?... Jednom ili dvaput ranije... Da, naravno... U redu, 
hvala.“ 

Vratio je slušalicu na mesto i rekao inspektoru: „Imam 
nešto podataka o Mekgregoru. Izgleda da se, nakon smrti 
supruge, vratio iz Kanade u Englesku kako bi dete ostavio 
kod tetke svoje supruge koja je živela u Severnom Valšamu jer 
je dobio posao na Aljasci i nije mogao da povede dečaka sa 
sobom. Smrt dečaka ga je strahovito pogodila i on se zakleo da 
će se osvetiti Vorviku. To nije ništa neuobičajeno nakon takvih 
nesreća. Bilo kako bilo, vratio se u Kanadu. Imaju njegovu 
adresu i proveriće u Kalgariju. Tetka kod koje je dete trebalo 
da ostane umrla je pre dva meseca.“ Iznenada se okrenuo ka 
Endželu. „Vi ste u to vreme bili tamo, Endžele, pretpostavljam? 
U vreme saobraćajne nesreće kada je taj dečak pregažen?“ 
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„Jesam, gospodine“, odgovorio je Vorvik. „Odlično se toga 
sećam.“ 

Inspektor je ustao sa radnog stola i prišao slugi. Kad je 
ugledao praznu stolicu za kancelarijskim stolom, poručnik 
Kedvolder je iskoristio priliku da se zavali u nju. »Šta se 
desilo?“ pitao je inspektor Endžela. „Ispričajte mi o nesreći.“ 

„Gospodin Vorvik je vozio glavnom ulicom, a dečak je 
istrčao iz kuće“, kazao mu je Endžel. „Ili je to možda bila neka 
gostionica. Čini mi se da jeste. Nije bilo šanse da se zaustavi. 
Gospodin Vorvik ga je pregazio pre nego što je išta uspeo da 
učini.“ 

„Vozio je brzo, zar ne?“, pitao je inspektor. 
„Nije, gospodine. To vrlo jasno piše u zapisniku. Gospodin 

Vorvik se držao propisanog ograničenja.“ 
„Znam da je on tako tvrdio“, prokomentarisao je inspektor. 
„To jeste istina, gospodine“, insistirao je Endžel. „Sestra 

Vorbarton, medicinska sestra koja je tada radila za gospodina 
Vorvika, takođe je bila u automobilu i ona je to potvrdila.“ 

Inspektor je koraknuo ka suprotnom kraju sofe. „Da li je u 
tom trenutku gledala u kilometar sat?“, pitao se. 

„Verujem da je sestra Vorbarton videla kilometar sat“, 
smireno je odgovorio Endžel. „Tvrdila je da su išli između 
četrdeset i pedeset kilometara na sat. Gospodin Vorvik bio je u 
potpunosti oslobođen optužbe.“ 

„Ali dečakov otac se nije složio?“, pitao je inspektor. 
„To je sasvim prirodno, gospodine“, bio je Endželov 

komentar. 
„Je li gospodin Vorvik pio?“ 
Endželov odgovor bio je potvrdan. „Mislim da je popio čašu 

serija, gospodine.“ On i inspektor Tomas su se pogledali. Zatim 
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je inspektor prišao balkonskim vratima, izvadio maramicu i 
istresao nos. „Mislim da je to sve za sada“ rekao je slugi. 

Endžel je ustao i prišao vratima. Nakon kraćeg oklevanja, 
okrenuo se i vratio nazad. „Izvinite, gospodine“, rekao je. „Je li 
gospodin Vorvik ubijen svojim pištoljem?“ 

Inspektor se okrenuo ka njemu. „To ćemo tek utvrditi“, 
kazao je. „Ko god da je pucao u njega naleteo je na gospodina 
Starkvedera koji se kretao ka kući u pokušaju da nađe pomoć 
za svoje zaglavljeno vozilo. U tom sudaru čovek je ispustio 
pištolj. Gospodin Starkveder ga je podigao - to je ovaj pištolj.“ 

„Shvatam, gospodine. Hvala Vam, gospodine“, rekao je 
Endžel i ponovo krenuo ka vratima. 

„Nego“, dodao je inspektor, „je li juče bilo gostiju u kući? 
Tačnije, sinoć?“ 

Endžel je kratko ćutao, a zatim pogledao inspektora pravo 
u oči. „Ne koliko se ja sećam, gospodine... u ovom trenutku“, 
odgovorio je. Izašao je i zatvorio vrata za sobom. 

Inspektor Tomas se vratio za radni sto. „Ako mene pitaš“, 
tiho je rekao poručniku, „taj tip je pomalo čudan. Nemaš ga 
zašto sumnjičiti, ali mi se nimalo ne dopada “ 

„I ja delim Vaše mišljenje po tom pitanju“, odgovorio je 
Kedvolder. „On nije čovek u koga bih imao poverenja, šta više, 
rekao bih da je bilo nečega sumnjivog u toj nesreći.“ 
Iznenada shvativši da inspektor stoji iznad njega, brzo je ustao 
sa stolice. Inspektor je uzeo beleške koje je Kedvolder 
napravio i krenuo da ih pregleda. „Pitam se da li Endžel zna 
nešto u vezi prethodne večeri, a da nam nije rekao“, kazao je, a 
zatim zastao. „Hej, šta je ovo? ‘Novembar je maglovit, a 
decembar retko.’ Nadam se da nije Kits?“ 

„Nije“, ponosno je odgovorio poručnik Kedvolder. „To je 
Kedvolder.“ 
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SSedmo poglavlje  

Inspektor je brzo vratio Kedvolderu notes sa beleškama 
kada su se vrata otvorila i gospođica Benet ušla, pažljivo ih 
zatvorivši za sobom. „Inspektore“, rekla je, „gospođa 
Vorvik žarko želi da Vas vidi. Nervozna je.“ Brzo je dodala: 
„Starija gospođa Vorvik, Ričardova majka. Neće da prizna, ali 
smatram da nije najboljeg zdravlja, pa Vas molim da budete 
blagi prema njoj. Hoćete li sada da je vidite?“ 

„Naravno“, odgovorio je inspektor, „Zamolite je da siđe.“ 
Gospođica Benet je otvorila vrata i mahnula, a zatim je u 

sobu ušla gospođa Vorvik. „Sve je u redu, gospođo Vorvik“, 
uveravala ju je kućna pomoćnica, a zatim je izašla i zatvorila 
vrata, 

„Dobro jutro, gospođo“, rekao je inspektor. Gospođa 
Vorvik nije uzvratila pozdrav, već je prešla direktno na stvar. 
„Recite mi, inspektore“, naredila je, „kako napredujete?“ 

„Još je rano da bih to mogao da kažem, gospođo“, 
odgovorio je, „ali možete biti uvereni da činimo sve što je u 
našoj moći.“ 

Gospođa Vorvik je sela na sofu i naslonila štap na 
rukonaslon. „Taj Mekgregor“, pitala je, „je li viđen u blizini? Da 
li ga je neko primetio?“ „Raspitujemo se o tome“, obavestio ju 
je inspektor. „Ali za sada nemamo saznanja da je bilo kakav 
stranac viđen u blizini.“ 
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„Taj nesrećan dečačić“, nastavila je gospođa Vorvik. „Onaj 
koga je Ričard pregazio. Verujem da njegovom ocu nije nimalo 
lako. Čula sam da je tada bio sasvim van sebe. To je prirodno. 
Ali nakon dve godine! Deluje mi neverovatno.“ 

„Da“, složio se inspektor, „dugo je to vremena da se čeka.“ 
„Ali, on je Škot, naravno“, setila se gospođa Vorvik. 

„Mekgregor. Strpljivi, uporni su ti Škoti.“     
„Zaista je tako“, uzviknuo je poručnik Kedvolder 

zaboravivši se dok je razmišljao naglas. „‘Teško se šta može 
porediti sa Škotom koji je nešto odlučio3’“, nastavio je, ali ga je 
inspektor preko pogledao s neodobravanjem, što ga 
je ućutkalo. 

„Vaš sin nije dobio neko prethodno upozorenje?“ pitao je 
inspektor Tomas gospođu Vorvik. „Nikakvo preteće pismo? 
Išta slično?“ 

 „Ne, sigurna sam da nije“, vrlo odlučno je odgovorila. 
„Ričard bi to rekao. Podsmevao bi se tome.“ 

„Ne bi shvatio nimalo ozbiljno?“ pitao je inspektor. 
„Ričard se uvek ismevao opasnosti“, rekla je gospođa 

Vorvik. Činilo se da se ponosi svojim sinom. 
„Nakon nesreće“, nastavio je inspektor, „je li Vaš sin 

ponudio nekakvu vrstu naknade detetovom ocu?“ 
„Naravno“, odgovorila je gospođa Vorvik. „Ričard nije bio 

zao čovek. Ali on je odbio. S prezirom je odbio, mogu slobodno 
da kažem.“ 

„Razumem“, rekao je inspektor. 
„Koliko sam shvatila, Mekgregor je izgubio suprugu“, 

prisećala se gospođa Vorvik. ,,Dečak mu je bio sve na svetu. 
Bila je to tragedija, zaista.“ 

3 citat Džejmsa Metju Barija - prim. prev. 
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„Vi smatrate da Vaš sin nije kriv?“, pitao ju je inspektor. 
Pošto gospođa Vorvik nije odgovorila, ponovio je svoje pitanje: 
„Rekoh, Vaš sin nije kriv?“ 

Ćutala je još nekoliko trenutaka pre nego što je odgovorila: 
„Čula sam Vas.“ 

„Možda se ne slažete?“ uporan je bio inspektor. 
Gospođa Vorvik se okrenula, posramljeno, i krenula da 

namešta jastučić. „Ričard je previše pio“, konačno je kazala. 
„Naravno, pio je i tog dana.“ 

„Čašu šerija?“, pokušao je da je navede inspektor. 
„Čašu šerija!“, ponovila je gospođa Vorvik uz gorak osmeh. 

„Puno je pio. Pio je... previše. Taj bokal tu...“, pokazala je ka 
bokalu koji se nalazio na stočiću blizu fotelje. „Taj bokal se 
punio svake večeri i ujutru bi bio prazan.“ 

Inspektor je sedeo na hoklici okrenut ka gospođi Vorvik i 
tiho je upitao: „Znači, smatrate da je Vaš sin bio kriv za 
nesreću?“ 

„Naravno da je bio kriv“, odgovorila je. „Nikada u to nisam 
ni najmanje sumnjala.“ 

„Ali oslobođen je krivice“, podsetio ju je inspektor. 
Gospođa Vorvik se nasmejala. „Zbog one sestre koja je bila 

u automobilu sa njim? One Vorbartonove?“, zafrktala je. „Ona 
je bila glupa i prilično odana Ričardu. Verujem da ju je bogato 
nagradio za svedočenje.“ 

„Da li Vi to, zapravo, znate?“, direktno i oštro ju je pitao 
inspektor. 

Gospođa Vorvik mu je podjednako oštro odgovorila: „Ja 
ništa ne znam, ali sama umem da zaključim.“ 

Inspektor je prišao poručniku Kedvolderu i uzeo beleške, 
a gospođa Vorvik je nastavila. 
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„Ja Vam sve ovo sada govorim“, rekla je, „jer Vi tražite 
istinu, zar ne? Želite da budete sigurni da postoji dovoljno 
naznaka da ga je mogao ubiti otac tog dečaka. Ja smatram da 
postoji. Samo, smatram da nakon sveg ovog vremena...“ 
Nije dovršila rečenicu. 

Inspektor je podigao pogled sa beležaka koje je posmatrao. 
„Sinoć ništa niste čuli?“ pitao ju je.     

„Pomalo sam gluva, znate“, brzo je odgovorila gospođa 
Vorvik. „Nisam znala da nešto nije u redu dok nisam čula 
žamor pored svojih vrata.  

Kad sam sišla mladi Džen je rekao: ‘Ričard je ubijen, Ričard 
je ubijen'. Isprva sam pomislila...“ Prekrila je rukom oči. 
„Pomislila sam da je u pitanju nekakva šala.“ 

„Džen je Vaš mlađi sin?“, pitao ju je inspektor. 
„On nije moj sin“, odgovorila je gospođa Vorvik, Inspektor 

ju je pogledao, a ona je nastavila: „Davno sam se razvela od 
supruga. On se ponovo oženio. Džen je njegov sin iz drugog 
braka.“ Zaćutala je, a zatim nastavila.  

„Zvuči mnogo komplikovanije nego što zapravo jeste. Kada 
su mu roditelji umrli došao je ovamo. Ričard i Lora su se 
neposredno pre toga venčali. Lora je oduvek bila vrlo 
pažljiva prema Ričardovom polubratu. Bila mu je kao starija 
sestra.“ 

Ponovo je zaćutala, a inspektor je iskoristio priliku da je 
vrati na priču o Ričardu Vorviku. „Razumem“, rekao je. „Ali, što 
se tiče Vašeg sina Ričarda...“ 

„Volela sam svog sina, inspektore“, kazala je gospođa 
Vorvik. „Ali nisam bila slepa na njegove greške. Veliki uticaj je 
imala i nesreća u kojoj je postao invalid. Bio je ponosit čovek 
koji se nije skrašavao u kući, a odjednom je morao da živi život 
invalida i to mu je strahovito teško palo. Loše je uticalo na 
njegov karakter.“ 
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„Jasno mi je“, primetio je inspektor. „Šta mislite, je li imao 
srećan brak?“     

„Pojma nemam.“ Gospođa Vorvik očito nije imala nameru 
da kaže išta više na tu temu. „Da li Vas još nešto zanima, 
inspektore?“, pitala je. 

„Ne, hvala Vam, gospođo Vorvik“, odgovorio je inspektor 
Tomas. „Mogu li sada da porazgovaraju sa gospođicom Benet?“ 

Gospođa Vorvik je ustala, a poručnik Kedvolder joj je 
otvorio vrata. „Naravno“, rekla je. „Gospođica Benet, mi je 
zovemo Beni, jeste osoba koja bi Vam najviše mogla pomoći. 
Vrlo je praktična i efikasna.“ 

„Dugo je sa vama?“ zanimalo je inspektora. 
„Jeste, godinama. Čuvala je Džena kad je bio mali, a pre toga 

je pomagala i Ričardu. Da, ona brine o svima nama. Beni je vrlo 
odana osoba.“ Na vratima je klimnula glavom poručniku u 
znak pozdrava, a zatim je izašla. 
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OOsmo poglavlje  

Poručnik Kedvolder je zatvorio vrata, leđima se naslonio 
na njih i posmatrao inspektora. „Znači, Ričard Vorvik je bio 
pijanica?“, prokomentarisao je. „Znate, već sam čuo to o 
njemu. Još i sve te puške i pištolji. Bio je malo udaren u glavu 
ako mene pitate.“ 

„Moglo bi biti“, lakonski je odgovorio inspektor. 
Telefon je zazvonio. Inspektor je značajno pogledao 

poručnika, očekujući da se javi na telefon, ali Kedvolder je bio 
zadubljen u svoje beleške pa je seo na fotelju, uopšte ne 
obraćajući pažnju na zvonjavu telefona. Kad je shvatio da su 
poručnikove misli nekuda odlutale, nesumnjivo sastavljajući 
neku poemu, inspektor je uzdahnuo, prišao radnom stolu i 
podigao slušalicu. 

„Halo“, rekao je. „Da, ja sam... Starkveder, je li bio?... Uzeli 
ste mu otiske prstiju?... Fino... da... zamolite ga da sačeka.... da, 
vratiću se za pola sata.... da, želim da mu postavim nekoliko 
pitanja... Da, doviđenja.“ 

Kad je završio razgovor, u sobu je ušla gospođica Benet i 
zastala kraj vrata. Kada ju je opazio poručnik Kedvolder je 
ustao i stao iza fotelje na kojoj je malopre sedeo. ,,Da?“, upitno 
je izgovorila gospođica Benet. Obratila se inspektoru. „Hteli ste 
da mi postavite nekoliko pitanja? Od jutros imam dosta posla.“ 
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„Da, gospođice Benet“, odgovorio je inspektor. „Želim da 
čujem Vaše viđenje saobraćajne nesreće u Norfoku u kojoj je 
stradalo dete.“ 

„Mekgregorovo dete?“ 
„Da, Mekgregorovo dete. Sinoć ste se odmah setili 

njegovog imena.“ 
Gospođica Benet se okrenula da zatvori vrata. „Jesam“, 

složila se. „Odlično pamtim imena.“ 
,,A nesumnjivo je“, nastavio inspektor, „i taj događaj uticao 

na Vas. Ali Vi niste bili u automobilu, je li tako?“ 
Gospođica Benet je sela na sofu. „Ne, ne, nisam bila u 

automobilu“, kazala mu je. ,,U njemu je bila sestra Vorbarton 
koja je tada radila. Medicinska sestra Vorbarton.“ 

„Jeste li bili prisutni tokom istrage?“ pitao ju je inspektor. 
„Ne“, odgovorila je. „Ali Ričard nam je ispričao kad se 

vratio. Rekao je da mu je dečakov otac pretio, čak mu je kazao 
i da će se osvetiti. Mi to, naravno, nismo shvatili ozbiljno.“ 

Inspektor Tomas joj je bliže prišao, „Jeste li, možda, izveli 
neke svoje zaključke u vezi sa nesrećom?“ pitao ju je. 

„Ne znam kako to mislite.“ 
Inspektor je kratko posmatrao gospođicu Benet, a zatim 

rekao: „Hoću da kažem - mislite li da se to desilo zato što je 
gospodin Vorvik pio?“ 

Odmahnula je rukom. „Pretpostavljam da Vam je njegova 
majka to rekla“, uzdahnula je. „Nemojte uzimati zdravo za 
gotovo sve što ona kaže. Ona ima predrasude u vezi sa 
pićem. Njen suprug, Ričardov otac, je pio.“ 

„Znači, Vi mislite“, sugerisao je inspektor, „da su tvrdnje 
Ričarda Vorvika bile istinite, da je vozio poštujući ograničenje 
brzine i da nesreća nije mogla biti izbegnuta?“ 
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„Ne vidim zašto to ne bi bila istina“, insistirala je gospođica 
Benet. „Sestra Vorbarton je potvrdila njegovu priču.“ 

,,A njenoj reći se može verovati?“ 
Shvatajući aluziju na njenu profesiju, gospođica Benet je 

rekla pomalo oštro: „Nadam se. Na kraju krajeva, ljudi ne 
šetaju unaokolo govoreći laži, zar ne?“ 

Poručnik Kedvolder, koji je pratio ispitivanje, sada se 
umešao: „Nego šta nego to rade!“, uzviknuo je. „Kad ih slušaš 
kako pričaju pomislio bi ne samo da su vozili manje od 
ograničene brzine, već istovremeno i u rikverc“ 

Iznerviran poslednjom upadicom, inspektor se polako 
okrenuo i pogledao poručnika. Gospođica Benet ga je, takođe, 
iznenađeno pogledala. Postiđen, poručnik Kedvolder je 
spustio pogled na svoje beleške, a inspektor se ponovo 
okrenuo ka gospođici Benet. „Želim da kažem“, rekao je, „da 
slomljen tugom u teškim trenucima, čovek Iako može da preti 
osvetom zbog nesrećnog slučaja u kome mu je nastradalo dete. 
Ipak, ako stvari stoje tako kako Vi tvrdite, on je kasnije 
svakako shvatio da za nesreću nije kriv Ričard Vorvik.“ 

,,Oh“, uzviknula je gospođica Benet, „shvatam šta hoćete da 
kažete.“ 

Inspektor je polako šetao po sobi i nastavio: „Ukoliko se, 
međutim, automobil kretao neprilagođenom brzinom i ako je, 
recimo tako - vožnja bila nekontrolisana...“ 

„Je li Vam to Lora kazala?“ prekinula ga je gospođica Benet. 
Inspektor se okrenuo i pogledao je, iznenađen što je 

spomenula suprugu ubijenog čoveka. „Zašto mislite da mi je 
ona to rekla?“ pitao je. 

„Ne znam“, odgovorila je gospođica Benet. „Samo pitam.“ 
Zbunjeno je pogledala na sat. 

„Je li to sve?“, pitala Je sada ona inspektora. „Imam mnogo 
posla ovog jutra.“ Prišla je vratima, otvorila ih i pošla da izađe, 
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kada joj je inspektor rekao: „Voleo bih da sad porazgovaram sa 
mladim Dženom, ukoliko je moguće.“ 

Gospođica Benet se okrenula. „On je vrlo uzbuđen od 
jutros“, rekla je nekako zlurado. „Bila bih Vam zahvalna kad 
biste njega preskočili, jedva sam uspela da ga umirim.“ 

„Žao mi je, ali plašim se da moram da mu postavim 
nekoliko pitanja“, insistirao je inspektor. 

Gospođica Benet je snažno zatvorila vrata i vratila se u 
sobu. „Zašto ne nađete tog Mekgregora, pa njega ispitajte?“, 
predložila je. „Nije mogao daleko da odmakne.“ 

„Naći ćemo ga. Nemojte da brinete“, uveravao ju je 
inspektor. 

„Nadam se da ćete“, uzvratila je gospođica Benet. „Osveta, 
zaista! A to nije hrišćanski.“ 

„Naravno“, složio se inspektor i značajno dodao: „naročito 
što gospodin Vorvik nije kriv za nesreću i što nije mogla biti 
izbegnuta.“ 

Gospođica Benet ga je oštro pogledala. Zavladala je tišina, 
a zatim je inspektor ponovio: „Voleo bih da, bez obzira, ipak 
porazgovaram sa Dženom, molim Vas.“ 

„Ne znam mogu li da ga nađem“, rekla je gospođica Benet. 
„Moguće da je izašao.“ Brzo je napustila prostoriju. Inspektor 
je pogledao poručnika Kedvoldera pokazavši glavom ka 
vratima i poručnik je krenuo za gospođicom Benet. U hodniku 
se gospođica Benet obratila inspektoru: „Ne bi trebalo da ga 
zabrinjavate“ kazala je. Vratila se u sobu. „Ne bi trebalo da 
ga zabrinjavate“, kazala je inspektoru. „On se vrlo lako 
uznemiri. A to ume biti vrlo burno.“ 

Inspektor ju je nekoliko trenutaka ćutke posmatrao, a 
zatim upitao; „Ume li da bude nasilan?“ 
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„Ne, naravno da ne ume. On je vrlo fin dečko, nežan. 
Osetljiv, zaista. Samo sam mislila da biste ga mogli uznemiriti. 
Deci ne prijaju takve stvari, ubistva. A on je to, zapravo. Dete.“ 

Inspektor je seo u stolicu za radnim stolom. „Nema potrebe 
da brinete, gospođice Benet, uveravam Vas“, kazao joj je. 
„Situacija nam je veoma jasna.“    , 
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DDeveto poglavlje  

Upravo u tom trenutku na poručnika Kedvoldera naleteo 
je Džen koji je krenuo kod inspektora. „Tražili ste me?“, 
uzbuđeno je upitao. „Jeste li ga uhvatili? Ima li krvi na 
njegovoj odeći?” 

,,Džene“, upozorila ga je gospođica Benet, „pristojno se 
ponašaj. Odgovaraj na pitanja koja ti gospoda budu 
postavljala.” 

Džen se veselo okrenuo ka gospođici Benet, a zatim 
ponovo ka inspektoru. „O, da, hoću“, obećao je. „Ali zar ja ne 
smem ništa da pitam?” 

„Naravno da smeš” ljubazno ga je uveravao inspektor. 
Gospođica Benet je sela na sofu. „Biću ovde dok budete 

razgovarali sa njim”, kazala je. 
Inspektor je ustao, prišao vratima i otvorio ih. „Ne, hvala 

Vam, gospođice Benet”, rekao je strogo. „Niste nam potrebni. 
Zar niste rekli da od jutros imate pune ruke posla?” 

„Radije bih ostala“, insistirala je. 
„Žao mi je“, inspektor je bio oštar. „Praktikujemo da 

razgovaramo pojedinačno sa svakim od vas,“ 
Gospođica Benet je pogledala inspektora, a zatim 

poručnika Kedvoldera. Shvativši da je poražena, nervozno je 
zafrktala i izjurila iz sobe, a inspektor je zatvorio vrata za 
njom. Poručnik se smestio u udubljenju u zidu i spremio se da 
hvata beleške, dok je inspektor Tomas seo na sofu. 
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„Pretpostavljam“, smišljeno je kazao Dženu, „da nikada ranije 
niste imali dodir sa ubistvom, je li tako?“ 

„Ne, ne, nisam“, brzo je odgovorio Džen. „Ovo je vrlo 
uzbudljivo, zar ne?“ Kleknuo je na hoklicu. „Imate li ikakve 
tragove - otiske prstiju, mrlje od krvi, bilo šta?“ 

„Izgleda da te krv posebno zanima“, primetio je inspektor 
ljubazno se osmehujući. 

„Da“, tiho i ozbiljno je odgovorio Džen. „Ja volim krv. 
Prelepe je boje, zar ne? Divna, jasna crvena.“ I on je seo na sofu 
i nervozno se nasmejao. „Ričard je pucao u sve i svašta i bilo je 
krvarenja. Stvarno je zabavno, zar ne? Mislim, zabavno je to 
što je Ričard koji je stalno u nešto pucao na kraju sam upucan. 
Zar ne mislite da je to zabavno?“ 

Inspektorov glas bio je tih, a ton bezizražajan kad je 
odgovorio: „Verujem da se to šalite.“ 

Kratko je ćutao. „Jeste li uznemireni što je Vaš brat, hoću 
reći polubrat, ubijen?“ 

„Uznemiren?“, Džen je delovao iznenađeno. „Što je Ričard 
mrtav? Ne, zašto bih bio?“ 

„Mislio sam da Vam je... izuzetno drag“, navodio ga je 
inspektor. 

„Drag!“ uzviknuo je Džen iskreno iznenađen. „Ričard drag? 
A, ne, ne. Ričard nikome ne može biti drag.“ 

„Pretpostavljam da je drag svojoj supruzi“, sugerisao je 
inspektor. 

Izraz iznenađenja je preleteo Dženovim licem. ,,Lori?“, 
uzviknuo je. „Ne verujem. Ona je oduvek bila na mojoj strani.“ 

„Na Vašoj strani?“, pitao je inspektor. „Šta to tačno znači?“ 
Džen se odjednom uplašio. „Da, da“, skoro je povikao. 

„Onda kada je Ričard hteo da me pošalje.“ 
„Da Vas pošalje?“, blago ga je podstrekivao inspektor. 
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„Na jedno od onih mesta“, objasnio je mladić. „Znate, tamo 
gde Vas pošalju i zaključaju i više ne puštaju da izađete. Rekao 
je da će me Lora obilaziti, možda, ponekad.“ Džen je 
blago zadrhtao, zatim je ustao, okrenuo leđa inspektoru i 
pogledao poručnika Kevoldera. „Ja ne želim da budem 
zaključan“, nastavio je, a glas mu je podrhtavao. „Mrzim da 
budem zaključan.“ 

Stajao je pored balkonskih vrata i gledao u daljinu. „Volim 
kad je sve otvoreno, uvek“, rekao im je. „Volim da mi je prozor 
otvoren, i vrata, da budem siguran da mogu da 
izađem.“ Ponovo je okrenuo leđa. „Ali sada me niko ne može 
zaključati, je 1’ da?“ 

„Ne može, mladiću“, uveravao ga je inspektor. „Ne 
verujem.“ 

„Sada kad je Ričard mrtav“, dodao je Džen. U glasu mu se 
osećao prizvuk zadovoljstva. 

Inspektor je ustao i obišao sofu. „Znači, Ričard je želeo da 
Vas zatvori?“, pitao ga je. 

„Lora kaže da je on to govorio samo da me začikava“, kazao 
mu je Džen. „Kazala mi je da on to samo tako priča, a dok je god 
ona ovde mogu da budem siguran da neću biti zaključan.“ Seo 
je na rukonaslon fotelje. „Ja volim Loru“, nastavio je s 
nervoznim uzbuđenjem. „Mnogo volim Loru. Proveli smo 
mnogo lepih trenutaka zajedno. Tražili smo leptire i ptičja jaja 
i igrali se. Kartali. Znate onu igru tač, mnogo je dobra. I 
pasijans. Mnogo je zabavno družiti se s Lorom.“ 

Inspektor je prišao i naslonio se na drugi rukonaslon 
fotelje. Glas mu je bio vrlo ljubazan kad ga je upitao: „Verujem 
da se ne sećate posebno nesreće koja se dogodila kad ste živeli 
u Norfoku? Kada je onaj dečačić pregažen?“ 

„A, da, sećam se“, skoro veselo je odgovorio Džen. „Ričard 
je išao da ga ispituju.“ 
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„Tako je. Čega se još sećaš?“ ohrabrivao ga je inspektor, 
„Tog dana smo za ručak jeli lososa“ istog trena je kazao 

Džen. „Ričard i Vorbi su se zajedno vratili. Vorbi je bila pomalo 
nervozna, ali Ričard se smejao.“ 

„Vorbi?“ pitao je inspektor. „Je li to sestra Vorbarton?“ 
„Da, Vorbi. Nije mi se posebno dopadala. Ali Ričard je tog 

dana bio posebno očaran njom, neprestano je ponavljao: 
‘Odlična predstava, Vorbi’.“ 

Vrata su se iznenada otvorila i Lora Vorvik se pojavila na 
njima. Poručnik Kedvolder joj je prišao, a Džen doviknuo: 
„Zdravo, Lora!“ 

„Smetam li Vam?“ pitala je inspektora. 
„Ne, naravno, gospođo Vorvik“, odgovorio je. „Izvolite, 

sedite.“ 
Lora je ušla, a poručnik Kedvolder je zatvorio vrata. „Je li... 

je li Džen...?“, počela je Lora, pa zaćutala. 
„Samo ga pitam“, objasnio je inspektor, ,,seća li se ičega u 

vezi sa nesrećom onog dečaka u Norfoku. Mekgregora.“ 
Lora je sela na kraj sofe. „Sećaš li se, Džene?“ pitala ga je. 
„Naravno da se sećam“, brzo je odgovorio mladić. Okrenuo 

se ka inspektoru. „To sam Vam i kazao, zar ne?“, pitao je. 
Inspektor mu nije odgovorio. Umesto toga lagano je prišao 

sofi i upitao Loru Vorvik: „Šta Vi znate o toj nesreći, gospođo 
Vorvik? Da li se o njoj pričalo tog dana za ručkom kada se 
Vaš suprug vratio kući iz policije?“ 

„Ne sećam se“, istog trena je odgovorila Lora. 
Džen je brzo ustao i prišao joj. „Pa, sećaš se, Lora, sigurno“, 

podsetio ju je. „Kako se ne sećaš kad je Ričard rekao jedno 
derište više ili manje na ovom svetu, šta je važno?“ 

Lora je ustala. „Molim Vas...“, obratila se inspektoru. 
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„Sve je u redu, gospođo Vorvik“, inspektor Tomas ju je 
ljubazno uveravao. „Važno je da utvrdimo istinu o toj nesreći. 
Na kraju krajeva, možda se tu krije motiv za ono što se 
sinoć dogodilo. “ 

,,Da“, uzdahnula je. „Znam, znam.“ 
„Prema tvrdnji Vaše svekrve“, nastavio je inspektor, „Vaš 

suprug je pio tog dana“ 
„Ništa neobično“, priznala je Lora. „To me nije iznenadilo.“ 
Inspektor je seo na drugi kraj sofe. „Jeste li Vi sreli ili 

upoznali tog čoveka, Mekgregora?“, pitao ju je. 
„Ne“, rekla je Lora, „Nisam bila prisutna kad su ispitivali 

Ričarda.“ 
„Izgleda da je delovao vrlo osvetoljubivo“, 

prokomentarisao je inspektor. 
Lora se tužno osmehnula. „Sigurno mu je sve mnogo teško 

palo“, složila se. 
Džen koji je u međuvremenu postao veoma usplahiren, 

prišao im je. »Kad bih ja imao neprijatelja“, agresivno je rekao, 
„ja bih isto učinio. Dugo bih čekao, pa bih se u mraku prišunjao 
s pištoljem. A onda...“ Pucao je zamišljenim pištoljem u pravcu 
invalidskih kolica. „Beng, beng, beng.“ 

„Budi miran, Džene“, oštro mu je naredila Lora. 
Džen je zaista bio uznemiren. „Jesi li ljuta na mene, Lora?“ 

detinje ju je upitao. 
„Nisam, dušo“, uveravala ga je Lora, „nisam ljuta. Ali se 

potrudi da se ne uzrujavaš previše.“ 
„Nisam uzrujan“, insistirao je Džen. 
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DDeseto poglavlje  

U holu je gospođica Benet dočekala Starkvedera i policajca 
koji su zajedno stigli. 

„Dobro jutro, gospođice Benet“, pozdravio ju je Starkveder. 
„Došao sam da vidim inspektora Tomasa.“ 

Gospođica Benet je klimnula glavom. „Dobro jutro... oh, 
dobro jutro i Vama, policajče. Oni su u radnoj sobi, obojica... Ne 
znam šta se dešava.“ 

„Dobro jutro, gospođo“, odgovorio je po, licajac. „Doneo 
sam ovo inspektoru. Poručnik Kedvolder može da preuzme.“ 

„Šta je to?“, pitala je Lora kad je začula žamor ispred vrata. 
Inspektor je ustao i prišao vratima. „Izgleda da se gospodin 

Starkveder vratio.“ 
Kad je Starkveder ušao u sobu, poručnik Kedvolder je 

izašao u hodnik da dočeka policajca. U međuvremenu, mladi 
Džen je seo u invalidska kolica i radoznalo posmatrao situaciju. 

„Vidite“, rekao je Starkveder kada je ušao u sobu, „ceo dan 
se vučem po policijskoj stanici. Dao sam otiske prstiju i nakon 
mog insistiranja doveli su me ovamo. Imam pregršt obaveza. 
Danas imam dva sastanka sa agentima za nekretnine.“ 
Odjednom je primetio Loru. „O, dobro jutro, gospođo Vorvik“, 
pozdravio ju je. „Zaista mi je žao zbog onoga što se desilo.“ 

„Dobro jutro“, uzdržano je odgovorila Lora. 
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Inspektor je prišao stočiću pored fotelje. „Da niste sinoć, 
gospodine Starkveder“, pitao je, „slučajno dotakli ovaj stočić i 
otvorili prozor?“ 

Starkveder mu se pridružio pored stočića, „Ne znam“, 
priznao je. „Moguće je da jesam. Je li to važno? Ne sećam se.“ 

Poručnik Kedvolder se vratio u sobu noseći fasciklu u ruci. 
Nakon što je zatvorio vrata, prišao je inspektoru. „Ovde su 
otisci gospodina Starkvedera, gospodine“, kazao je. 
„Kolega policajac ih je doneo. Kao i izveštaj balističara.“ 

„Da pogledam“, rekao je inspektor. „Metak kojim je ubijen 
Ričard Vorvik nesumnjivo je ispaljen iz ovog pištolja. A što se 
tiče otisaka, uskoro ćemo videti.“ Prišao je stolici za 
radnim stolom, seo i krenuo da prelistava dokumenta, a 
poručnik Kedvolder se smestio u udubljenju. 

Nakon kraće tišine, Džen se obratio Starkvederu upitavši 
ga: „Vi ste se upravo vratili iz Abadana, zar ne? Kakav je 
Abadan?“ 

„Prevruć“, bilo je sve što mu je Starkveder odgovorio, a 
zatim se okrenuo ka Lori. „Kako ste danas, gospođo Vorvik?“, 
pitao ju je. „Jeste li bolje?“ 

„Jesam, hvala“, odgovorila je Lora. „Prošao me je šok,“ 
„Fino“, kazao je Starkveder. 
Inspektor je ustao i prišao Starkvederu koji je sedeo na 

sofi. „Vaši otisci“, kazao je, „nalaze se na prozoru, bokalu, čaši i 
upaljaču. Otisci na stočiću nisu Vaši. Ne znamo kome 
pripadaju.“ Osvrnuo se po prostoriji. „To se uklapa“, nastavio 
je. „Pošto ovde nije bilo drugih posetilaca...“, zastao je i 
pogledao Loru, „sinoć...?“ 

„Nije“, uveravala ga je Lora. 
„Onda moraju biti Mekgregorovi“, dalje je kazao inspektor. 
„Mekgregorovi?“, pitao je Starkveder i pogledao Loru. 
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„Delujete iznenađeno“, rekao je inspektor. 
„Da... jesam“, priznao je Starkveder. „Mislim, dalo bi se 

očekivati da je nosio rukavice.“
Inspektor je klimnuo glavom. „U pravu ste“, složio se. 

„Revolver je držao u rukavicama. 
„Je li bilo nekakvog komešanja, prepirke?“ pitao je 

Starkveder obrativši se Lori Vorvik. „Ili se nije ništa čulo osim 
pucnja?“ 

Lora je s naporom odgovorila: ,Ja... mi... Beni i ja... smo 
samo čule pucanj. Ali, gore ništa i ne bismo mogle čuti.“ 

Poručnik Kedvolder je posmatrao dvorište kroz mali 
prozor u udubljenju. Ugledao je nekoga kako prilazi 
travnjakom, pa je stao pored balkonskih vrata. Trenutak 
kasnije kroz njih je ušao mlad čovek u tridesetim godinama, 
nešto viši od prosečne visine, plavokos i plavook. Imao je vojno 
držanje. Zastao je na ulazu i delovao veoma zabrinuto. Džen ga 
je prvi primetio i uzbuđeno uzviknuo: „Džulijan! Džulijan!“ 

„Dobro jutro, gradonačelniče Farar“, pozdravio ga je 
inspektor Tomas. 

Džulijan Farar se okrenuo ka inspektoru. „Ovde nisu čista 
posla“, rekao je. „Jadan Ričard.“ 

„Sedeo je u svojim invalidskim kolicima“, uzbuđeno je 
rekao Džen Fararu. „Bio je skroz sklupčan, Na njegovim 
grudima nalazio se papirić. Znate šta je na njemu pisalo? Pisalo 
je, ’Dug naplaćen.'“ 

„Da. Dobro, dobro, Džene“, prošaputao je Farar i potapšao 
momka po ramenu. 

„Baš je uzbudljivo, zar ne?“, nastavio je Džen dok ga je 
gledao sa oduševljenjem. 
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Farar je prošao pored njega. „Da, da, naravno da je 
uzbudljivo“, kazao je Dženu upitno posmatrajući Starkvedera 
dok je govorio. 

Inspektor je dvojicu muškaraca predstavio jednog 
drugom. „Ovo je gospodin Starkveder... Gradonačelnik Farar, 
koji bi mogao biti naš poručnik predstavnik u parlamentu. 
Prijavio se na izbore.“ 

Starkveder i Džulijan Farar su se rukovali i učtivo 
prozborili po ‘Drago mi je'. Tada se inspektor pridružio 
poručniku. Pozdravili su se dok je Starkveder objašnjavao 
gradonačelniku: „Kolima sam upao u jarak i došao sam do 
kuće da potražim pomoć i telefon, a zatim je jedan muškarac 
izjurio i umalo me oborio.“ 

„U kom pravcu je otrčao taj čovek?“ pitao je gradonačelnik. 
„Pojma nemam“, odgovorio je Starkveder. „Dok kažeš keks 

izgubio se u magli.“ Džen je klečao na fotelji, sa iščekivanjem 
posmatrao Farara i rekao: „Kazao si Ričardu da će ga 
jednog dana neko ubiti, je li tako, Džulijane?“ 

Farar se na trenutak zamislio. „Jesam li? Ne sećam se“, 
rekao je kruto. 

,,A, jesi, kazao si“, insistirao je Džen. „Jedne večeri za 
večerom. Ti i Ričard ste se nešto svađali, a ti si rekao: ‘Jednom 
će ti neko prosvirati metak kroz glavu, Ričarde!“ 

„Proročanstvo se obistinilo“, prokomentarisao je 
inspektor. 

Džulijan Farar je seo na jednu od stolica. „Ričard i njegovo 
oružje“ kazao je, „nisu bili posebno omiljeni. Ljudima se nisu 
dopadali. Sećaš se onog vašeg baštovana, Lora? Grifita? Onog 
koga je Ričard maltretirao? Grifit mi je rekao, i to ne jedanput: 
„Jednog dana ću doći sa pištoljem i ubiću gospodina Vorvika.“ 

„Grifit ne bi tako nešto uradio“, brzo je uzviknula Lora. 

www.balkandownload.org



70
 

Farar se pokajao. „Ne, ne, naravno da ne bi“, priznao je. „Ja... 
nisam tako mislio. Hteo sam da kažem samo kako ljudi pričaju 
o Ričardu.“ 

Kako bi prikrio da mu je neprijatno, zapalio je cigaretu. 
Inspektor je sedeo u stolici za radnim stolom. Bio je 

zamišljen. Starkveder je sada stajao u ćošku blizu udubljenja i 
Džena koji ga je zainteresovano posmatrao. 

„Šteta što sinoć nisam svratio ovamo“, kazao je Džulijan 
Farar ne obraćajući se nikome posebno. „Nameravao sam “ 

„Ali bila je gusta magla“, tiho je kazala Lora. „Po njoj nisi 
mogao nikuda.“ 

„Nisam“, odgovorio je Farar. „Večerao sam sa članovima 
svog komiteta. Kada su shvatili da će magla biti gusta, ranije su 
otišli kući. Pomislio sam da dođem da vas obiđem, ali sam 
odustao.“ Prevrtao je po džepovima, pa upitao: „Ima li neko 
šibicu? Zaboravio sam da ponesem upaljač.“ 

Osvrnuo se i iznenada primetio upaljač na stočiću na kome 
ga je Lora sinoć ostavila. Ustao je i uzeo ga dok ga je Starkveder 
posmatrao. ,,A, evo ga“, rekao je Farar. „Nisam znao gde sam ga 
ostavio.“ 

„Džulijane...“ počela je Lora. 
,,Da?“, Farar ju je ponudio cigaretom. Uzela je. „Zaista mi je 

najiskrenije žao, Lora“, rekao je. „Ako ikako mogu da 
pomognem...“ Nije završio rečenicu. 

„Da, da, znam“, kazala je dok je Farar palio cigaretu. 
Džen se iznenada obratio Starkvederu. „Umete li da pucate, 

gospodine Starkveder?“, pitao ga je, „Ja umem, znate. Ričard mi 
je ponekad davao da pucam. Naravno, nisam bio dobar kao 
on.“ 

„Zaista? Puštao te je?“, pitao je Starkveder okrenuvši se ka 
Dženu. „Iz kog oružja si pucao?“ 

www.balkandownload.org



71
 

Pošto je Džen odvukao Starkvederu pažnju, Lora je 
iskoristila trenutak da nešto brzo došapne Džulijanu Fararu. 

„Džulijane, moram da razgovaram sa tobom. Moram“, tiho 
je šaputala. 

Farar joj je podjednako tiho odgovorio: „Pažljivo“, 
upozorio ju je. 

„Iz dvadeset dvojke“, kazao je Džen Starkvederu. „Prilično 
sam dobar, je li tako, Džulijane?“ 

Prišao je Džulijanu Fararu. „Sećaš se kad si me vodio na 
vašar? Pogodio sam dve flaše. Je T tako bilo?“ 

„Jeste, mladiću“, potvrdio je Farar. „Imaš dobro oko, a to je 
važno. Imaš dobro oko i za kriket. Bio je odličan onaj meč koji 
smo letos igrali“, dodao je. 

Džen se srećno osmehivao, a zatim je seo na stolicu i 
pogledao inspektora koji je pregledao dokumenta na stolu. 
Zavladala je tišina. Zatim je Starkveder izvadio cigaretu i 
upitao Loru: „Smeta li Vam da zapalim?“ 

„Ne, naravno“, odgovorila je Lora. 
Starkveder se okrenuo ka Džulijanu Fararu. „Mogu li da 

pozajmim Vaš upaljač?“ 
„Naravno“, kazao je Farar. „Izvolite.“ 
„Zaista lep upaljač“, prokomentarisao je Starkveder dok je 

palio cigaretu. 
Lora je naglo krenula, a zatim se zaustavila. ,,Da“, opušteno 

je kazao Farar. „Radi mnogo bolje od većine.“ 
„Vrlo je karakterističan“, primetio je Starkveder. Brzo je 

pogledao Loru, a zatim vratio upaljač Džulijanu Fararu 
zahvalivši mu nerazgovetno. 

Džen je ustao i stao pored stolice na kojoj je sedeo 
inspektor. „Ričard ima mnogo pištolja“, kazao je. „I vazdušnih 
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pušaka. Ima i pušku iz koje je u Africi pucao na slonove. Hoćete 
da ih vidite? Sve su u Ričardovoj sobi, tamo“, pokazao je. 

„U redu“, kazao je inspektor i ustao. „Pokaži nam ih.“ 
Osmehnuo se Dženu i ljubazno dodao: „Da znaš da si nam bio 
od velike pomoći. Zaista si nam pomogao. Trebalo bi da 
te primimo u policiju.“ 

Položio je ruku na momkovo rame i krenuo ka vratima koja 
je poručnik već bio otvorio. „Nema potrebe da Vas 
zadržavamo, gospodine Starkveder“, sa vrata je doviknuo 
inspektor. „Možete ići svojim poslom. Samo treba da ostanete 
u kontaktu sa nama, to je sve.“ 

„U redu“, odgovorio je Starkveder dok su inspektor i Džen 
izlazili, a poručnik zatvarao vrata za njima. 
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JJedanaesto poglavlje  

Nastala je neprijatna tišina kad su policajci napustili 
prostoriju sa Dženom. Tada je Starkveder kazao: „Bolje da 
odem i proverim jesu li uspeli da mi izvuku automobil iz 
jarka. Nisam sreo službu pomoći kad sam dolazio ovamo.“ 

„Ne“, objasnila je Lora, „jer su došli drugim putem.“ 
„Razumem“, odgovorio je Starkveder i prišao balkonskim 

vratima. A zatim se okrenuo. „Kako drugačije stvari izgledaju 
po danu“, primetio je i izašao na terasu. 

Čim je otišao, Lora i Džulijan Farar su se okrenuli jedno 
prema drugom. „Džulijane!“ uzviknula je Lora. „Taj upaljač. 
Rekla sam da je moj“ 

„Rekla si da je tvoj? Inspektoru?“, pitao je Farar. 
„Ne, njemu “ 
„Onom tipu...“, počeo je Farar, pa zaćutao jer su primetili 

Starkvedera kako hoda pored balkonskih vrata na terasi. 
„Lora.,.“, počeo je ponovo. 

„Budi pažljiv“, rekla je Lora, prišla malom prozoru koji se 
nalazio u udubljenju i provirila napolje. „On nas možda 
prisluškuje.“ 

,,Ko je on?“, pitao je Farar. „Poznaješ li ga?“ 
Lora se vratila. „Ne, ne poznajem ga“, kazala je Fararu. 

„On... juče je doživeo nezgodu sa kolima i došao. Neposredno 
nakon...“ 
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Džulijan Farar ju je pažljivo dotakao po ruci kojom se 
naslonila na sofu. „Sve je u redu, Lora. Znaš da ću učiniti sve što 
je u mojoj moći.“ 

„Džulijane... otisci“, prošaputala je Lora. 
„Kakvi otisci?“ 
„Na tom stočiću. Tom tamo pored prozora. jesu li tvoji?“ 
Farar je sklonio ruku s njene i dao joj znak da Starkveder 

opet šeta po terasi. Ne osvrćući se ka prozoru, Lora se odmakla 
od njega i glasno rekla:  

„Vrlo ljubazno od tebe, Džulijane. Verujem da ćeš imati oko 
mnogo čega da nam pomogneš.“ 

Starkveder je i dalje šetao po terasi. Kada je nestao iz 
vidokruga, Lora je ponovo pitala Džulijana: „Jesu li tamo tvoji 
otisci, Džulijane? Razmisli.“ 

Farar se nakratko zamislio. „Na stočiću... da, mogli bi biti.“ 
„Gospode!“ uzviknula je Lora. „Šta ćemo da radimo?“ 
Starkveder im je ponovo bio u vidokrugu. Lora je uvlačila 

dim svoje cigarete. „Policija misli da pripadaju izvesnom 
Mekgregoru...“ kazala je Džulijanu. Pogledala ga je s očajanjem 
očekujući da joj nešto kaže. 

„Dobro, onda“, kazao je. „Verovatno će i dalje misliti da je 
tako “ 

„Ali pretpostavimo...počela je Lora. 
Farar ju je prekinuo. „Moram da idem“, rekao je. „Imam 

sastanak.“ Ustao je. „Biće sve u redu, Lora“, rekao je i 
pomilovao je po ramenu. „Ne brini. Potrudiću se da ti budeš 
dobro.“ 

Na Lorinom licu bio je izraz krajnjeg očajanja. Očigledno 
nesvestan toga, Farar je prišao balkonskim vratima. Kada ih je 
otvorio prišao mu je Starkveder sa očiglednom namerom 

www.balkandownload.org



75
 

da uđe u sobu. Farar se učtivo sklonio u stranu da izbegne da 
se sudari sa njim. 

„Krenuli ste?“ pitao ga je Starkveder. 
„Jesam“, rekao je Farar. „Poslednjih dana imam mnogo 

posla. Izbori su za nedelju dana.“ 
„Razumem“, odgovorio je Starkveder. „Oprostite što pitam, 

ali kojoj stranci pripadate? Torijevcima?“ 
„Ja sam liberal“, rekao je Farar. Zvučao je pomalo 

uvređeno. 
„Zar oni još postoje?“, upitao je Starkveder. 
Džulijan je duboko uzdahnuo i napustio prostoriju ne 

rekavši više ni reč. Kada je izašao, Starkveder je skoro ljutito 
pogledao Loru. „Jasno mi je“, rekao je dok je u njemu ljutnja 
rasla. „Ili barem oči počinju da mi se otvaraju.“ 

„Kako to misliš?“ pitala ga je Lora. 
„To ti je dečko, zar ne?“ Približio joj se. „Reci, je'l jeste?“ 
„Kad već pitaš“, odbrambeno je kazala Lora, „jeste!“ 
Starkveder ju je nekoliko trenutaka ćutke posmatrao. 

„Sinoć si mi prećutala par sitnica, je li?“, ljutito je rekao. „Zato 
si tako brzo zgrabila njegov upaljač i kazala da je tvoj.“ 
Napravio je nekoliko koraka, a zatim se okrenuo da se ponovo 
suoči sa njom, „Koliko dugo traje to između tebe i njega?“ 

„Već izvesno vreme“, tiho je rekla Lora. 
„Ali nisi se rešila da ostaviš Vorvika i odeš sa njim?“ 

„Nisam“, odgovorila je Lora. „U pitanju je Džulijanova karijera, 
s jedne strane. To bi moglo politički da ga dotuče.“ 

Starkveder je nervozno seo na sofu. „U današnje vreme, 
sumnjam“, brecnuo se. „Zar im svima preljuba nije samo plus?“ 

„Ovde bi bile posebne okolnosti“, pokušala je Lora da 
objasni. „On je bio Ričardov prijatelj, a pošto je Ričard bio 
invalid...“ 
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„Da, jasno mi je. Nesumnjivo bi izazvalo loš publicitet!“ 
viknuo je Starkveder, 

Lora je prišla sofi i pogledala ga. „Pretpostavljam da misliš 
da je to trebalo sinoć da ti kažem?“, hladno je primetila. 

Starkveder je gledao u stranu. „Nisi bila u obavezi“, 
prošaputao je. 

Činilo se da Lora popušta. „Nisam mislila da je to važno...“ 
počela je. „Mislim... samo mi je na pameti bilo to što sam ubila 
Ričarda.“ 

Starkveder kao da je pomalo otoplio kad joj je rekao: „Da, 
da, razumem.“ Nakon kraćeg ćutanja, dodao je: „Ni ja nisam 
mogao da mislim ni o čemu drugom.“ Ponovo je zaćutao, 
a zatim ju je pogledao. „Jesi li voljna da pokušamo da 
rekonstruišemo?“, pitao ju je. „Gde si stajala kada si pucala u 
Ričarda?“ 

„Gde sam stajala?“, ponovila je Lora. Bila je zbunjena. 
„Tako sam rekao.“ 
Nakon kraćeg razmišljanja, Lora je odgovorila: ,,Oh... 

tamo.“ Pokazala je ka balkonskim vratima. 
„Idi i stani tamo gde si stajala“, rekao joj je Starkveder. 
Lora je ustala i nervozno se vrpoljila po sobi. „Ja... ne sećam 

se.“ Sada je zvučala uplašeno. „Ja... bila sam uznemirena... ja...“ 
Starkveder ju je prekinuo. „Muž ti je nešto rekao“, podsetio 

ju je. „Nešto što te je izazvalo da zgrabiš pištolj.“ 
Ustao je sa sofe, prišao stočiću pored fotelje i izvadio 

cigaretu. „Hajde da dočaramo“, nastavio je. „Ovde je stočić, a na 
njemu pištolj.“ Uzeo je cigaretu od Lore i stavio je u 
pepeljaru. „Svađali ste se. Ti su uzela pištolj... uzmi ga...“ 

„Ne želim!“, uzviknula je Lora. 
„Ne glupiraj se“, brecnuo se Starkveder. „Nije napunjen. 

Hajde, uzmi ga. Uzmi.“ 
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Lora je sa oklevanjem uzela pištolj. 
„Zgrabila si ga“, podsetio ju je. „Nisi ga tako lagano podigla. 

Zgrabila si ga i pucala u njega. Pokaži mi kako si to uradila.“ 
Nespretno držeći pištolj, Lora se udaljila od njega. „Ja... 

ja...“, počela je. 
„Hajde, pokaži mi“, vikao je Starkveder na nju. 
Lora je pokušala da uperi pištolj. „Hajde, pucaj!“ ponovio 

je. „Nije napunjen!“ 
Pošto je i dalje oklevala, on joj je trijumfalno uzeo pištolj. 

„Tako sam i mislio“, rekao je. „Nikada u životu nisi pucala iz 
revolvera. Ti ne znaš kako se to radi.“ Pogledao je u pištolj i 
nastavio: „Čak ne znaš ni da ga otkočiš.“ 

Spustio je pištolj na stočić pored zida, a zatim došao do 
naslona sofe i okrenuo se ka njoj. Nakon kraćeg ćutanja tiho joj 
je rekao: „Ti nisi ubila svog muža.“ 

„Jesam“, insistirala je Lora. 
,,A, ne, nisi“, uvereno je ponovio Starkveder. 
Lora je uplašeno upitala: „Zašto bih onda rekla da jesam?“ 
Starkveder je duboko uzdahnuo, pa izdahnuo. Obišao je 

sofu i bacio se u nju. „Meni je prilično jasan odgovor na to 
pitanje. Jer ga je ubio Džulijan Farar“, rekao je. 

„Nije!“, skoro da je vrisnula Lora. 
„Jeste!“ 
„Nije!“, ponovila je. 
„Ja kažem da jeste“, insistirao je. 
„Ako je to uradio Džulijan“, pitala ga je Lora, „zašto bih, 

zaboga, kazala da sam to ja učinila?“ 
Starkveder ju je pronicljivo posmatrao, „Jer“, rekao je, „si 

mislila, i to sasvim ispravno, da ću te ja pokrivati. I bila si u 
pravu.“ Naslonio se na sofu pre nego što je nastavio. „Da, vrlo 
pametno si me izigrala. Ali, prozreo sam te. Čuješ li me? 
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Prozreo sam te. Neka sam proklet ako ću da kažem gomilu laži 
da bih spasao kožu gradonačelnika Džulijana Farara.“ 

Zavladala je tišina. Lora ništa nije rekla. Zatim se 
osmehnula i smireno otišla do stočića pored fotelje i uzela 
cigaretu. Okrenula se ka Starkvederu i kazala: „Nego šta ćeš! 
Moraš! Više ne možeš nazad! Ispričao si svoju priču policiji. Ne 
možeš da je menjaš.“ 

„Molim?“ brecnuo se Starkveder. 
Lora je sela u fotelju. „Šta god da znaš ili misliš da znaš“, 

naglasila je, „moraš da se držiš svoje priče. Ti si samo sredstvo, 
kako si se sam izrazio.“ Upalila je cigaretu. 

Starkveder je ustao i prišao joj. Zapanjeno je rekao: „Neka 
sam proklet! Kučko!“ Bez reči ju je posmatrao još nekoliko 
trenutaka, a zatim se okrenuo, prišao balkonskim vratima i 
otišao. Lora ga je posmatrala kako ide kroz dvorište. Krenula 
je da pođe za njim i pozove ga da se vrati, ali se iznenada 
predomislila. Zabrinutog izraza na licu polako se odmakla 
od prozora. ‘ 
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DDvanaesto poglavlje  

Kasnije tog dana, u kasno popodne, Džulijan Farar je 
nervozno šetao po radnoj sobi. Balkonska vrata bila su 
otvorena, a sunce je zalazilo i zlatnim sjajem obasjavalo 
travnjak. Farara je pozvala Lora Vorvik koja mu je kazala da 
hitno mora da ga vidi. Neprestano je gledao na sat dok ju je 
čekao. 

Farar je bio vrlo nervozan i uznemiren. Prilazio je terasi, 
pa se ponovo vraćao u sobu i gledao na sat. Zatim je spazio 
novine na stočiću pored fotelje i uzeo ih. Bile su lokalne 
Odjek zapada, a na naslovnoj strani stajao je naslov o smrti 
Ričarda Vorvika. „UGLEDNOG STANOVNIKA NAŠEG KRAJA 
UBIO JE MISTERIOZNI UBICA“, glasio je naslov. Farar je seo u 
fotelju i počeo nervozno da čita članak. Nakon nekoliko 
trenutaka bacio je novine i prišao balkonskim vratima. 
Poslednji put se osvrnuo po sobi i izašao. Bio je na pola 
dvorišta kada je iza sebe začuo zvuk koraka. Okrenuo se i 
rekao: 

„Lora, žao mi je, ja...“, a zatim je zaćutao razočaran što 
osoba koju je ugledao nije bila Lora, već Endžel, lični sluga 
pokojnog Ričarda Vorvika. 

„Gospođa Vorvik me je zamolila da Vam kažem da će sići 
svakog trenutka, gospodine“, rekao je Endžel kad je prišao 
Fararu. „Ipak, pitao sam se da li bih mogao nakratko da 
porazgovaram sa Vama?“ 
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„Da, da. Šta je u pitanju?“ 
Endžel se još nekoliko koraka odmakao od kuće kao da ne 

želi da iko primeti da razgovaraju. ,,Pa?“, rekao je Farar dok ga 
je pratio. 

„Zaista sam zabrinut, gospodine“, počeo je Endžel, „za svoj 
položaj u kući. Smatrao sam da bi trebalo sa Vama da se 
posavetujem po tom pitanju.“ 

Pošto je i sam bio zatrpan svojim problemima, Džulijan 
Farar nije bio zainteresovan za takav razgovor. ,,U čemu je 
problem?“ pitao je. 

Endžel je kratko razmišljao pre nego što je odgovorio. 
„Smrt gospodina Vorvika, gospodine“, rekao je, „ostavila me je 
bez posla.“ 

„Da, pretpostavljam da je tako“, odgovorio je Farar. „Ali 
verujem da ćeš lako naći drugi, za ne?“ 

„Tako je, gospodine, ja sam kvalifikovan“, odgovorio je 
Endžel, „a posla u bolnicama i kućama uvek ima. Znam ja to.“ 

„Šta te onda muči?“ 
„Pa, gospodine”, obratio mu se Endžel, „okolnosti pod 

kojima se ovaj posao okončao za mene su veoma 
uznemiravajuće.“ 

„Ili prostije rečeno“, zapazio je Farar, „ne želiš da budeš 
povezan sa ubistvom, zar ne?“ 

„Moglo bi se tako reći, gospodine“, potvrdio je sluga. 
„Pa“, kazao je Farar, „plašim se da tu niko ništa ne može da 

učini. Nesumnjivo ćeš dobiti pristojne preporuke od gospođe 
Vorvik.“ Izvadio je tabakeru i otvorio je. 

„Smatram da tu neće biti nikakvih problema, gospodine“, 
odgovorio je Endžel. „Gospođa Vorvik je vrlo fina dama... vrlo 
šarmantna, ako smem tako da kažem.“ U njegovom tonu se 
osećala blaga insinuacija. 
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Džulijan Farar koji je rešio da ipak sačeka Loru, pošao je ka 
kući. Međutim, okrenuo se izazvan nečim u sluginom 
ponašanju. „Kako to misliš?“, tiho je pitao. 

„Ne bih želeo da stvorim neprilike gospođi ni u kom 
smislu“, neobično je odgovorio Endžel. 

Pre nego što je išta rekao Farar je izvadio cigaretu iz 
tabakere, a zatim je tabakeru vratio u džep. „Ti to hoćeš da 
kažeš“, rekao je, „da... prestaješ da imaš obavezu prema njoj?“ 

„Tako je, gospodine“, potvrdio je Endžel. ,Ja pomažem u 
kući. Ali nisam na to mislio.“ 

Zastao je, a zatim nastavio: „To je pitanje... moje savesti, 
gospodine.“ 

„Kako to misliš, zaboga... tvoje savesti?“ oštro ga je pitao 
Farar. 

Endželu je bilo neprijatno, ali mu je glas bio odlučan kad je 
nastavio: „Smatram da ne cenite posebno teškoće sa kojima se 
suočavam, gospodine. Pod tim smatram svoj iskaz koji sam 
dao policiji. Moja dužnost kao građanina jeste da pomažem 
policiji na svaki način. Istovremeno, želim da ostanem odan 
svojim poslodavcima.“ 

Džulijan Farar se okrenuo da upali cigaretu. „Pričaš kao da 
postoji nekakav sukob“, rekao je tiho. 

„Ako malo razmislite, gospodine“, skrenuo mu je pažnju 
Endžel, „shvatićete da sukob zaista postoji - sukob odanosti, 
ako tako mogu da kažem.“ 

Farar je pogledao slugu pravo u oči. „Na šta tačno ciljaš, 
Endžele?“, pitao je. 

„Policija, gospodine, nije u situaciji da proceni pozadinu“, 
odgovorio je Endžel. „A pozadina bi mogla biti - kažem mogla 
bi biti - vrlo važna u slučaju poput ovoga. Takođe, u poslednje 
vreme patim od nesanice.“ 
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„Kakve veze tvoje teškoće imaju sa ovim?“ pitao ga je oštro 
Farar. 

„Nažalost, imaju, gospodine“, bio je slugin jednostavan 
odgovor. „Sinoć sam se rano povukao, ali nisam mogao da 
zaspim .“ 

„Žao mi je zbog toga“, bezosećajno je kazao Farar, „ali 
zaista...“ 

„Znate, gospodine“, nastavio je Endžel prešavši preko toga 
što je prekinut“, „s obzirom na položaj svoje sobe u kući bio 
sam u situaciji da opazim određena dešavanja koja policija 
ne zna u potpunosti,“ 

„Šta pokušavaš da kažeš?“ hladno ga je upitao Farar. 
„Pokojni gospodin Vorvik, gospodine“, odgovorio je 

Endžel, „bio je invalid i bolestan čovek. Pod tim nesrećnim 
okolnostima zaista je moguće očekivati da bi privlačna 
gospođa Vorvik mogla, kako to da formulišem, mogla da ima 
nešto sa strane.“ 

„Znači, to je u pitanju, je li?“, rekao je Fafar. „Ne dopada mi 
se tvoj ton, Endžele.“ 

„Ne, gospodine“, prošaputao je Endžel. „Ali, molim Vas, ne 
budite prestrogi u svom sudu. Razmislite samo, gospodine. 
Verovatno ćete razumeti poteškoće sa kojima se suočavam. 
Posedujem određena saznanja koja, zasad, nisam rekao 
policiji, a moja građanska obaveza je da ih prenesem.“ 

Džulijan Farar hladno je posmatrao Endžela. „Mislim“, 
rekao je, „tričava je ta tvoja priča da ćeš otići policiji sa svojim 
informacijama. 

Ono što pokušavaš da kažeš jeste da si u poziciji da gurneš 
prašinu pod tepih ako...“ zastao je, a zatim završio rečenicu, 
„ako šta?“ 

Endžel je slegnuo ramenima. „Ja jesam, kako ste maločas 
istakli“, primetio je, „vrlo kvalifikovan bolničar. Ali ima 
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trenutaka, gradonačelniče Farar, kada poželim da budem sam 
svoj gazda. Mali paviljon, ali ne starački dom, već okruženje u 
kome bih mogao da brinem o pet, šest pacijenata. Sa 
pomoćnikom, naravno. Pacijenti bi mogli biti alkoholičari sa 
kojima kod kuće teško izlaze na kraj. Tako nešto. Nažalost, 
iako sam uspeo da sakupim određenu ušteđevinu, to nije 
dovoljno. Pitao sam se...“ Sugestivno je prekinuo rečenicu. 

Džulijan Farar je umesto njega završio misao. „Pitao si se“, 
rekao je, „hoću li - ili hoćemo li gospođa Vorvik i ja zajedno - 
moći da ti pomognemo u tom projektu. Nesumnjivo.“ 

„Pitao sam se“, blago je odgovorio Endžel. „Bilo bi to vrlo 
velikodušno od vas.“ 

„Da, bilo bi, zar ne?“, sarkastično je primetio Farar. 
„Vi ste previše oštro sugerisali“, nastavio je Endžel, „da ja 

pretim kako mogu da ne gurnem prašinu pod tepih. Koliko sam 
shvatio to bi bio skandal. Ali, ne radi se o tome, gospodine. Ni 
u snu ne bih učinio tako nešto.“ 

„Na šta tačno ciljaš, Endžele?“, Farar je zvučao kao da je 
strpljenje počelo da ga napušta. „Nesumnjivo na nešto ciljaš.“ 

Endžel se samozadovoljno osmehnuo pre nego što je 
odgovorio tihim, ali odlučnim glasom. „Kao što sam rekao, 
gospodine, sinoć nisam dobro spavao. Ležao sam budan i 
slušao zvuk sirene za maglu. Oduvek sam ga smatrao vrlo 
depresivnim, gospodine. Zatim mi se učinilo da sam čuo da se 
nešto zalupilo. Vrlo iritantan zvuk kad pokušavate da zaspite. 
Ustao sam i pogledao kroz prozor. Lupkao je prozor ostave 
koja se nalazi odmah ispod moje sobe.“ 

,,Pa?“, oštro je upitao Farar. 
„Odlučio sam, gospodine, da siđem i zatvorim taj prozor“, 

nastavio je Endžel. „Dok sam silazio začuo sam pucanj.“ Zastao 
je na trenutak „Tada me to nije posebno iznenadilo. ‘Gospodin 
Vorvik’, pomislio sam, ‘Ali ne može videti u šta puca po ovakvoj 
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magli.’ Otišao sam u ostavu, gospodine i zatvorio prozor. Ali 
dok sam stajao tamo iz nekog nepoznatog razloga nisam se ni 
malo prijatno osećao. Čuo sam korake na stazi ispod prozora.“ 

„Misliš“, prekinuo ga je Farar, „na stazi koja...“, pogledom je 
pokazao u njenom pravcu. 

„Da, gospodine“, potvrdio je Endžel. „Na stazi koja vodi od 
terase iza kuće, pored prostorija za domaćinstvo. Ta staza se 
ne koristi često, osim kad njom Vi dolazite, gospodine, 
prečicom od Vaše kuće.“ 

Zaćutao je i pogledao Džulijana Farara pravo u oči, a ovaj 
je ledenim tonom rekao; „Nastavi.“ 

„Kao što rekoh, osećao sam nekakvu nelagodu“, nastavio je 
Endžel, „mislio sam da se neko šunja unaokolo. Ne mogu Vam 
objasniti koliko olakšanje sam osetio, gospodine, kada sam 
ugledao Vas kroz prozor ostave kako se žurno vraćate kući.“ 

Nakon kraćeg ćutanja Farar je rekao: „Zaista ne razumem 
koja je svrha te tvoje priče. Ima li je, uopšte?“ 

Endžel se nakašljao, a zatim odgovorio: „Pitam se, 
gospodine, jeste li spomenuli policiji da ste sinoć bili ovde u 
poseti gospođi Vorvik. Ukoliko to niste učinili, a s obzirom da 
će mene dalje ispitivati o sinoćnjim događajima...“ 

Farar ga je prekinuo. „Nadam se da znaš“, žučno mu je 
rekao, „da kazna za ucenu može biti vrlo ozbiljna?“ 

„Ucena, gospodine?“ iznenađeno je odgovorio Endžel. „Ne 
znam na šta mislite. Ja sam samo u nedoumici šta je moja 
građanska dužnost. Policija...“ 

„Policija“, ponovo ga je oštro prekinuo Farar, „savršeno je 
zadovoljna saznanjem o tome ko je ubio gospodina Vorvika. 
Tip se praktično potpisao na mestu zločina. Neće ti više 
postavljati nikakva pitanja.“ 

„Verujte mi, gospodine“, pomalo nervozno je kazao Endžel. 
„Samo sam mislio...“ 
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„Savršeno dobro znaš“, ponovo ga je prekinuo Farar, „da 
sinoć po onako gustoj magli nikoga nisi mogao da prepoznaš. 
Prosto si izmislio ovu priču samo da bi...“ Zaćutao je kad je 
ugledao Loru Vorvik kako izlazi iz kuće u dvorište. 
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TTrinaesto poglavlje  

„Izvini što si me čekao, Džulijane“, rekla je Lora kad mu je 
prišla. Iznenadila se što je zatekla Džulijana i Endžela u 
razgovoru. 

„Možemo kasnije da razgovaramo, gospodine, o toj 
beznačajnoj temi“, prošaputao je sluga Fararu. Blago se 
naklonio Lori i žustrim korakom otišao iza kuće. 

Lora ga je posmatrala dok je odlazio, a zatim je usplahireno 
progovorila. „Džulijane“, kazala je, „moram da...“ 

Farar ju je prekinuo. „Zašto si me zvala, Lora?“, pitao ju je 
nervozno. 

„Ceo dan te čekam“, rekla mu je neprijatno iznenađena. 
„Od jutros sam bio zauzet“, odgovorio je Farar. „Sastanci i 

sastanci celo popodne. Ne mogu glavu da dignem do izbora. I 
da nije tako, kako ne shvataš, Lora, da je mnogo bolje da 
se trenutno ne viđamo?“ 

„Ali ima mnogo toga o čemu treba da razgovaramo“, kazala 
mu je Lora. 

Farar ju je uhvatio za ruku i poveo dalje od kuće. „Znaš li 
da me je Endžel ucenio?“, pitao je. 

„Endžel?“, u neverici je uzviknula Lora. „Endžel?“ 
„Da. Očigledno je da zna za nas, a zna i - ili se barem odlično 

pretvara - da sam ja sinoć bio ovde “ 
Lora je zadržala dah. „Hoćeš da kažeš da te je video?“ 
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„On kaže da me je video“, uzvratio je Farar. 
„Ali nije te mogao videti po onakvoj magli“, insistirala je 

Lora. 
„Ima neku svoju priču“, kazao joj je Farar, „kako je sišao do 

ostave da zatvori prozor koji je lupao i da me je tada video 
kako odlazim kući. Kaže i da je čuo pucanj neposredno pre 
toga, ali da ga nije posebno uznemirio.“ 

„Gospode!“, uzviknula je Lora. „Pa, to je strašno! Šta ćemo 
da radimo?“ 

Farar je podigao ruku kao da će Loru utešiti zagrljajem, ali 
je pogledao ka kući i odustao. Ozbiljno ju je posmatrao. „Još 
uvek ne znam šta ćemo da radimo“, kazao joj je. „Moramo da 
razmislimo.“ 

„Nećeš mu dati novac, naravno?“ 
„Ne, ne“, uveravao ju je Farar. „Kad se jednom pristane na 

ucenu onda tome nema kraja. 
A opet, šta čovek da radi?“ Prešao je rukom preko čela. 

„Mislio sam da niko ne zna da sam juče dolazio ovamo“, 
nastavio je. „Siguran sam da moja kućna pomoćnica nije znala. 
Pitanje je da li me je Endžel zaista video ili blefira?“ 

„Znaš li da to može da kaže policiji?“ plašljivo ga je pitala 
Lora. 

„Znam“, prošaputao je Farar i ponovo prošao rukom preko 
čela. „Treba da razmislimo - pažljivo da razmislimo.“ Počeo je 
nervozno da korača unaokolo. „Ili da blefiram ako nešto kaže, 
da tvrdim da laže i da juče uveče nisam izlazio iz kuće...“ 

„Ali tu su otisci“, kazala mu je Lora. 
„Kakvi otisci?“, zapanjeno ju je upitao Farar. 
„Zaboravio si“, podsetila ga je Lora. „Otisci prstiju na 

stočiću. Policija misli da su Mekgregorovi, ali ako im Endžel 
ispriča svoju priču, tražiće da ti uzmu otiske, a onda...“ 
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Ućutala je. Džulijan Farar je već bio veoma zabrinut. „Da, 
da, razumem“, rekao je. „U redu. Moraću da priznam da sam 
dolazio ovamo i... nešto da izmislim. Reći ću da sam 
zbog nečega došao kod Ričarda i da smo pričali...“ 

„Možeš da kažeš da je bio živ i zdrav kad si ti otišao“, brzo 
je sugerisala Lora. 

U Fararovim očima nazirao se tračak naklonosti kad ju je 
pogledao. „Kako to lako zvuči kad ti kažeš!“, strasno joj je 
rekao. „A da li ja to zaista mogu reći?“ sarkastično je dodao. 

„Moraš nešto da kažeš!“ branila se. 
„Da, da sam spustio ruku kad sam se nagnuo da vidim...“ 

progutao je knedlu kad se setio prizora. 
„Samo neka veruju da su otisci Mekgregorovi...“, rekla je 

Lora privrženo. 
„Mekgregor! Mekgregor!“, ljutito je uzviknuo Farar. Skoro 

je vikao. „Kako li ti je samo palo na pamet da sastaviš onu 
poruku od isečaka iz novina i staviš je na Ričardovo telo? Jesi li 
se kockala?“ 

„Jesam... nisam... ne znam“, zbunjeno je kazala Lora. 
Farar ju je posmatrao s prikrivenom odvratnošću. „Tako 

prokleto hladnokrvno“, prošaputao je. 
„Moramo nešto da smislimo“, uzdahnula je Lora. „Ja... ja ne 

mogu da mislim. Bila je to Majklova ideja?“ 
„Majki?“ 
„Majki... Starkveder“, objasnila mu je Lora. 
„Ti to hoćeš da kažeš da ti je on pomogao?“, pitao je Farar. 

Bio je u neverici. 
„Da, da, da!“, nestrpljivo je uzviknula Lora. „Zato sam i htela 

da te vidim... da ti objasnim...“ 
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Farar joj se približio. U glasu mu se osećala ljubomora kad 
ju je upitao: „Šta Majki‘, posebno je naglasio Starkvederovo 
kršteno ime, ,,šta Majki Starkveder ima sa svim ovim?“ 

„On je naišao i... i zatekao me je tamo“, kazala mu je Lora. 
„Ja... držala sam pištolj u ruci i...“ 

„Gospode bože!“, uzviknuo je Farar očajno i odmakao se od 
nje. „I ti si ga nekako ubedila...“ 

„Rekla bih da je on ubedio mene“, tužno je prošaputala 
Lora. Prišla mu je bliže. ,,Oh, Džulijane...“ kazala je. 

Htela je da mu obavije ruke oko vrata, ali ju je on odgurnuo. 
„Rekao sam ti da ću učiniti sve što je u mojoj moći“, uveravao 
ju je. „Nemoj da misliš da ne bih, ali...“ 

Lora ga je ozbiljno pogledala. „Promenio si se“, tiho je 
rekla. 

„Žao mi je, ali ja ne osećam isto“, očajno je priznao Farar. 
„Nakon onoga što se desilo... jednostavno ne mogu da osećam 
isto.“ 

„Ja mogu“, uveravala ga je Lora. „Bar mislim da mogu. Šta 
god ti uradio, Džulijane, ja ću uvek osećati isto.“ 

„Zanemarimo trenutno svoja osećanja“, rekao je Farar. 
„Moramo da se usredsredimo na činjenice.“ 

Lora ga je pogledala. „Znam“, kazala je. „Ja., kazala sam 
Starkvederu da sam... da sam ja to uradila.“ 

Farar ju je u neverici posmatrao. „To si rekla Starkvederu?“ 
»Da.“ 
,,I on je pristao da ti pomogne? On... neznanac? Taj čovek 

mora da je lud!“ 
Povređena, Lora je uzvratila. „Rekla bih da možda malčice 

jeste lud. Ali mi je pružio utehu.“ 
„Tako! Nijedan muškarac ne može da ti odoli“, ljutito je 

uzviknuo Farar. „Znači tako!“ Odmakao se od nje, a zatim se 
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ponovo okrenuo ka njoj. „Sve, sve, Lora, ali ubistvo...“ 
Nije završio rečenicu i samo je odmahnuo glavom. 

„Uopšte nisam tako razmišljala“, odgovorila je Lora. ,,I nije 
bilo unapred smišljeno, Džulijane. Reagovala sam impulsivno.“ 
Skoro molećivo je kazala. 

„Nema potrebe vraćati se sad na to“, kazao joj je Farar. „Sad 
moramo da mislimo šta ćemo dalje.“ 

„Znam“, odgovorila je. „Tu su tvoji otisci i upaljač.“ 
,,Da“, setio se. „Sigurno mi je ispao kad sam se nagao nad 

njegov leš.“ 
„Starkveder sada zna da je tvoj“, kazala mu je Lora. „Ali 

neće ništa reći. Mora da zaštiti sebe. Ne može sada da menja 
svoj iskaz.“ 

Džulijan Farar ju je pogledao. Kad je progovorio u glasu mu 
je bio prizvuk junaštva. 

„Ako do toga dođe, Lora, ja ću krivicu preuzeti na sebe“ 
uveravao ju je. 

„Ne, ja to ne želim“ zavapila je Lora. Uhvatila ga je za ruku, 
a zatim pustila nervozno pogledavši ka kući. „Ne želim da to 
učiniš!“ ponovila je uznemireno. 

„Nemoj da misliš da ne znam šta se desilo“, rekao je Farar. 
„Uzela si pištolj i pucala na njega, nisi ni bila svesna šta radiš...“ 

Lora se iznenađeno trgla. „Molim? Ti to hoćeš da me 
navedeš da kažem da sam ga ja ubila?“ zaprepastila se. 

„Nikako“, odgovorio je Farar. Zvučao je kao da mu je bilo 
neprijatno. „Rekao sam ti da sam savršeno spreman da 
preuzmem krivicu ako bude došlo do toga.“ 

Lora je zbunjeno odmahnula glavom. „ Ali... ti si rekao“, 
počela je. „Rekao si da znaš šta se desilo.“    ’ 
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Ozbiljno ju je posmatrao. „Slušaj, Lora“, rekao je. „Ne 
mislim da si to namerno uradila. Niti smišljeno. Znam da nisi. 
Odlično znam da si ga ubila samo zato što...“ 

Lora ga je odmah prekinula, „Ja sam ga ubila?“, uzviknula 
je. „Zar se ti zaista pretvaraš da veruješ da sam ga ja ubila?“ 

Farar joj je okrenuo leđa i ljutito rekao: „Zaboga, ovo je 
nemoguće ako ti i ja nismo iskreni jedno prema drugom!“ 

Lora je bila očajna i trudila se da ne povisi glas kada je 
jasno i glasno izjavila: „Ja ga nisam ubila i ti to dobro znaš.“ 

Zavladala je tišina. Džulijan Farar se lagano okrenuo ka 
njoj. ,,A ko je onda?“, pitao ju je. Iznenada je shvatio i dodao: 
„Lora! Je l' ti to pokušavaš da kažeš da sam ga ja ubio?“ 

Stajali su i ćutke posmatrali jedno drugo. Zatim je Lora 
kazala: „Čula sam pucanj, Džulijane.“ Duboko je uzdahnula pre 
nego što je nastavila, „Čula sam pucanj i tvoje korake na stazi 
kad si odlazio. Sišla sam i zatekla ga... mrtvog.“ 

Nakon kraćeg ćutanja, Farar je tiho rekao: „Lora, ja ga 
nisam ubio.“ Pogledao je u nebo kao da traži pomoć, a zatim u 
nju. „Došao sam da vidim Ričarda“, objasnio je, „da mu 
kažem da nakon izbora moramo da postignemo dogovor o 
razvodu. Čuo sam pucanj pre nego što sam stigao. Pomislio 
sam kako se Ričard zabavlja kao i obično. Kada sam ušao 
zatekao sam ga mrtvog. Još je bio topao.“ 

Lora je bila sasvim zbunjena. „Topao?“, ponovila je. 
„Nije bio mrtav duže od minut-dva“, rekao je Farar. 

„Naravno da sam pomislio da si ga ti ubila. Ko bi ga drugi 
mogao ubiti?“ 

„Ne razumem“, prošaputala je Lora. 
„Možda... možda je u pitanju samoubistvo“, kazao je Farar, 

ali ga je Lora prekinula. „Ne, nije moguće, jer.„“ 
Ućutali su jer su čuli kako iz kuće Džen uznemireno viče. 
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Čeetrnaesto poglavlje  

Džulijan Farar i Lora su potrčali ka kući i skoro se sudarili 
sa Dženom kad je izašao kroz balkonska vrata. „Lora“, 
uzviknuo je Džen, a ona ga je nežno, ali odlučno uvela nazad u 
radnu sobu. „Lora, sada “kad je Ričard mrtav, svi njegovi 
pištolji i puške su moji, je li tako? Mislim, ja sam mu brat, 
naredna muška glava u porodici.“ 

“Džulijan Farar je pošao za njima. Seo je na rukonaslon 
fotelje dok se Lora trudila da umiri Džena koji je pričao kao 
navijen. „Beni mi ne da da uzmem njegovo oružje. Zaključala 
ga je u kredencu.“ Pokazao je ka vratima. „Ali, ono je moje. 
Imam prava na njega. Nateraj je da mi da ključ.“ 

„Saslušaj me, Džene, dušo“, kazala je Lora, ali Džen nije 
dozvolio da ga prekine. Brzo je odjurio do vrata, a zatim se 
vratio do nje da joj objasni: „Ona se prema meni ponaša kao da 
sam dete. Beni, mislim. Svi se prema meni ponašaju kao da sam 
dete. Ali ja nisam dete, ja sam muškarac. Imam devetnaest 
godina. Skoro sam punoletan.“ Ispružio je ruke ka vratima kao 
da štiti svoje oružje. „Sva Ričardova sportska oprema sada 
meni pripada. Radiću isto što i Ričard. Ubijaću veverice, ptice i 
mačke.“ Histerično se nasmejao. „Mogao bih i ljude da ubijam 
ako mi se ne dopadnu.“ 

„Ne smeš se toliko uzbuđivati“, upozorila ga je Lora. 
„Nisam uzbuđen“, nervozno je uzviknuo Džen. „Ali neću da 

budem... kako se ono kaže... neću da budem žrtva.“ Stao je 
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nasred prostorije i iskosa pogledao Loru. „Ovde sam sada ja 
gazda, ja sam gazda ove kuće. Svi će morati da rade kako ja 
kažem.“ Zastao je, a zatim se okrenuo i obratio Džulijanu 
Fararu. „Mogao bih da budem glavni ako hoću, zar ne, 
Džulijane?“ 

„Mislim da si još premlad za to“, kazao mu je Farar. 
Džen je slegnuo ramenima i ponovo se okrenuo ka Lori. 

„Svi se vi ponašate prema meni kao da sam dete“, ponovo se 
požalio. „Ali to više neće moći - ne sada kada je Ričard 
mrtav.“ Bacio se na sofu i podigao noge. „Očekujem i da sam 
bogat. Pa zar nisam?“, dodao je. „Ova kuća meni pripada. Više 
niko neće moći da me tera kako im se sviđa. Sad ja mogu da 
teram druge. Neće meni više stara, glupa Beni da govori šta da 
radim. Ako Beni još jednom pokuša nešto da mi naredi, ja ću...“. 
Ućutao je, a zatim detinje dodao: „Znam šta ću da uradim!“ 

Lora mu je prišla. „Slušaj me, Džene, dušo“, nežno je 
prošaputala. „Ovo je vrlo težak trenutak za sve nas i Ričardova 
imovina ne pripada nikome od nas sve dok advokati ne dođu i 
ne pročitaju njegov testament. Tako se to radi kad neko umre. 
Do tada moramo biti strpljivi i sačekati. Razumeš li?“ 

Lorin glas je imao umirujući efekat na Džena. Pogledao ju 
je, a zatim zagrlio oko struka, privivši se uz nju. „Volim te, Lora. 
Mnogo te volim.“ 

„Da, dušo“, utešno je prošaputala. ,,I ja tebe volim.“ 
„Drago ti je što je Ričard mrtav, je 1’ da?“, iznenada ju je 

upitao Džen. 
Pomalo zbunjena Lora je požurila da mu odgovori: „Ne, 

naravno da mi nije drago.“ 
„Jeste, nego šta je“, prepredeno je kazao Džen. „Sad možeš 

da se udaš za Džulijana.“ 
Lora je brzo pogledala Džulijana Farara koji je istog trena 

ustao, a Džen je nastavio: „Zar već dugo ne želiš da se udaš za 
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Džulijana? Znam ja. Svi misle da ja ništa ne znam i ne 
primećujem. Ali, znam. Sve ovo oboma vama odgovara. Oboje 
ste zadovoljni. Zadovoljni ste jer...“ 

Zaćutao je kad je iz hodnika začuo gospođicu Benet kako 
ga doziva, „Džene!“ Nasmejao se. „Glupa, matora Beni!“, 
povikao je i počeo da skače po sofi. 

„Budi pristojan prema Beni“, upozorila je Lora Džena dok 
ga je vukla da ustane. „Nju sve ovo mnogo brine i tišti.“ Lora je 
povela Džena ka vratima i nežno nastavila: „Moraš 
pomoći Beni, Džene jer si ti sad glava porodice.“ 

Džen je otvorio vrata, a zatim pogledao Loru, pa Džulijana. 
„Dobro, dobro“, uz osmeh je obećao. „Hoću.“ Izašao je iz sobe, 
zatvorio vrata za sobom i pozvao: „Beni!“ kad je izašao. 

Lora se okrenula ka Džulijanu Fararu koji je ustao sa fotelje 
i prišao joj. „Pojma nisam imao da on zna za nas“, uzviknula je. 

„U tome je problem sa osobama kao što je Džen“, uzvratio 
je Farar. „Nikad ne znaš koliko znaju. On je veoma... lako se 
otrgne kontroli, zar ne?“ 

„Da, vrlo Iako se uznemiri“, priznala je Lora. „Ali sada kad 
Ričarda nema da ga izaziva, on će se smiriti. Postaće 
normalniji. Sigurna sam da hoće.“ 

Džulijan Farar je bio sumnjičav. „Ne znam“, rekao je, ali je 
ućutao kad se iznenada na balkonskim vratima pojavio 
Starkveder. 

„Zdravo... dobro veče“, pozdravio je Starkveder. Zvučao je 
veselo. 

„Ovaj... dobro veče“, sa oklevanjem je odgovorio Farar. 
„Šta ima novo? Sve je divno i krasno?“, pitao je Starkveder 

pogledavši u jedno, pa u drugo. Odjednom se nasmejao. 
„Shvatam“, zaključio je. „Dvoje je društvo, a treći je višak.“ 
Zakoračio je u sobu. „Nije trebalo da dođem kroz balkonska 
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vrata. Pravi gospodin bi pozvonio na vrata. Je li tako? Ali, znate, 
ja nisam gospodin.“ 

„Molim te...“, počela je Lora, ali Starkveder ju je prekinuo. 
„Zapravo“, objasnio je, „došao sam iz dva razloga. Prvi, da se 
pozdravim. Moja uloga je odigrana. Telegram iz 
Abadana potvrdio je da sam ja jedan dobar i pristojan momak. 
I jesam. Tako da sam slobodan da odem.“ 

„Žao mi je što odlaziš... tako brzo“, kazala mu je Lora 
nežnim glasom. 

„Lepo od tebe“, pomalo ogorčeno joj je odgovorio 
Starkveder, „s obzirom da sam ja onako nabasao na ubistvo u 
okviru tvoje porodice.“ Posmatrao ju je nekoliko trenutaka, a 
zatim prišao stolici za radnim stolom. „Međutim, ušao sam na 
balkonska vrata iz još jednog razloga“, nastavio je. „Policija me 
je dovezla svojim automobilom. A pošto nisu bili posebno 
pričljivi, verujem da se nešto sprema!“ 

Lora je u neverici jedva izgovorila: „Policija se vratila?“ 
,,Da“, potvrdio je Starkveder. 
„Ali mislila sam da su jutros završili“, kazala je Lora. 
Starkveder ju je lukavo pogledao. „Zato i kažem da se nešto 

sprema!“, uzviknuo je. 
Začuli su se glasovi u hodniku. Lora i Džulijan Farar su se 

primakli jedno drugom kad su se vrata otvorila. U prostoriju je 
ušla majka Ričarda Vorvika, ponosno i uspravno, iako 
se kretala uz pomoć štapa. 

„Beni!“ pozvala je stara gospođa Vorvik preko ramena, a 
zatim se obratila Lori. „A, tu si, Lora. Tražili smo te.“ 

Džulijan Farar je prišao gospođi Vorvik i pomogao joj da 
sedne u fotelju. „Baš lepo od tebe što si ponovo došao, 
Džulijane“, rekla je stara dama, ,,a svi znamo koliko si zauzet.“ 
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„Došao bih i ranije, gospođo Vorvik“, rekao joj je Farar dok 
ju je smeštao da sedne, „ali imao sam veliku gužvu danas. Šta 
god mogu da učinim da vam pomognem...“ Zaćutao je kad je u 
prostoriju ušla gospođica Benet u pratnji inspektora Tomasa. 
Sa aktovkom u ruci inspektor je stao na sred prostorije, 
Starkveder je seo na stolicu za radnim stolom i 
zapalio cigaretu, dok je poručnik Kedvolder ušao u pratnji 
Endžela koji je zatvorio vrata i stao im leđima okrenut. 

„Ne mogu da nađem mladog gospodina Vorvika, 
gospodine”, rekao je poručnik Kedvolder i prišao balkonskim 
vratima. 

„Nekuda je izašao. Sigurno u šetnju“, kazala je gospođica 
Benet. 

„Nije važno“, rekao je inspektor. Nastala je tišina dok je 
posmatrao prisutne. Ponašanje mu se promenilo. U njemu je 
sada bilo grubosti koje nije bilo ranije. 

Pošto je sačekala nekoliko trenutaka da progovori, stara 
gospođa Vorvik oholo je upitala: „Jesam li dobro razumela da 
imate da nam postavite određena pitanja, inspektore Tomas?“ 

„Da, gospođo Vorvik“, odgovorio je. „Plašim se da imam.“ 
Glas gospođe Vorvik zvučao je umorno kad je pitala: ,,I 

dalje nemate nikakvih novosti o onom Mekgregoru?“ 
„Naprotiv.“ 
„Našli ste ga?“, uzviknula je gospođa Vorvik. 
„Jesmo“, bio je inspektorov šturi odgovor. 
Uzbuđenje je zavladalo među okupljenima. Lora i Džulijan 

Farar su bili u neverici, a Starkveder je okrenuo stolicu tako da 
gleda pravo u inspektora. 

Glas gospođice Benet iznenada je oštro odzvonio: „Znači, 
uhapsili ste ga?“ 
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Inspektor ju je posmatrao nekoliko trenutaka pre nego što 
je odgovorio. „Plašim se da je to nemoguće, gospođice Benet“, 
obavestio ju je. 

„Nemoguće?“, ubacila se gospođa Vorvik, „Ali zašto?“ 
„Jer je on mrtav“, tiho je odgovorio inspektor. 
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PPetnaesto poglavlje  

Nakon izjave inspektora Tomasa zavladala je mrtva tišina. 
Bojažljivo i sa oklevanjem Lora je upitala: „Šta... šta ste to 
rekli?“ 

„Rekao sam da je Mekgregor mrtav“, potvrdio je inspektor. 
Nastalo je komešanje među okupljenima, a inspektor je 

pojasnio. „Džon Mekgregor“, kazao im je, „umro je na Aljasci 
pre dve godine, nedugo nakon svog povratka u Kanadu iz 
Engleske.“ 

„Umro!“, s nevericom je uzviknula Lora. 
Neprimećen od ostalih mladi Džen je prošao pored 

balkonskih vrata sa spoljne strane i nestao iz vidokruga. 
„To menja situaciju, zar ne?“, nastavio je inspektor. „Džon 

Mekgregor nije osoba koja je osvetoljubivu poruku stavila na 
leš pokojnog gospodina Vorvika. Stoga je jasno da ju je tamo 
ostavio neko ko je znao za nemio događaj sa Mekgregorom u 
Norfoku. A to je, nesumnjivo, neko iz ove kuće.“ 

,,Ne“, oštro je uzviknula gospođica Benet, „Ne, to ne može 
biti... nikako ne može biti...“ Zatim je zaćutala. 

„Šta, gospođice Benet?“, inspektor ju je podsticao da 
nastavi. Sačekao je nekoliko trenutaka, ali gospođica Benet 
ništa nije rekla. Odjednom sasvim slomljena, primakla se 
balkonskim vratima. 
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Inspektor se okrenuo ka majci pokojnog gospodina 
Vorvika. „Vi, gospođo, shvatate“, obratio joj se sa prizvukom 
saosećanja u glasu, „da ta činjenica sasvim menja situaciju.“ 

„Da, jasno mi je“, odgovorila je gospođa Vorvik, Ustala je. 
„Jesam li Vam još potrebna, inspektore?“, pitala je. 

„Trenutno niste, gospođo Vorvik“, kazao joj je inspektor. 
„Hvala Vam“, prošaputala je gospođa Vorvik i krenula ka 

vratima koja joj je Endžel otvorio. Džulijan Farar je pomogao 
staroj gospođi. Kada je napustila prostoriju, vratio se i 
zamišljen stao pored fotelje. U međuvremenu, inspektor 
Tomas je otvorio svoju aktovku i izvadio pištolj. 

Endžel je krenuo da izađe za gospođom Vorvik kad ga je 
inspektor zapovedno pozvao: „Endžele!“ 

Sluga je zastao, okrenuo se i zatvorio vrata. „Da, 
gospođine?“ tiho je odgovorio. 

Inspektor mu je prišao dok je u ruci nosio oružje za koje je 
bilo vrlo verovatno da je sredstvo izvršenja ubistva. „U pitanju 
je ovaj pištolj“, rekao je slugi. „Jutros ste tvrdili da niste sigurni. 
Možete li ili ne možete sa sigurnošću da nam kažete je li 
pripadao gospodinu Vorviku?“ 

„Ne bih želeo stopostotno da tvrdim, inspektore“, 
odgovorio je Endžel. „Znate, imao je dosta oružja.“ 

„Ovo je kontinentalno oružje“, rekao mu je inspektor i 
gurnuo mu pištolj skoro pod nos. „Rekao bih da je neka vrsta 
ratnog suvenira.“ 

Dok je inspektor govorio, Džen je ponovo neprimećeno 
prošao terasom u suprotnom pravcu od prethodnog puta. 
Nosio je pištolj koji je pokušavao da sakrije. 

Endžel je pogledao oružje. „Gospodin Vorvik jeste imao 
oružje iz drugih zemalja“, potvrdio je sluga. „Ali sam je brinuo 
o celom svom arsenalu. Ne bi mi dozvolio išta da pipnem.“ 
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Inspektor je prišao Džulijanu Fararu. „Gradonačelnice 
Farar“, rekao je, „Vi verovatno posedujete ratne suvenire. Da li 
Vam ovo oružje išta znači?“ 

Farar je opušteno pogledao pištolj. „Ni najmanje, plašim 
se“, odgovorio je. 

Inspektor se okrenuo i pošao da vrati pištolj u svoju 
aktovku. „Poručnik Kedvolder i ja“, rekao je okrenuvši se 
okupljenom društvu, „vrlo pažljivo ćemo pregledati kolekciju 
oružja pokojnog gospodina Vorvika. Koliko sam shvatio, imao 
je dozvole za skoro svaki primerak.“ 

„Jeste, gospodine“, uveravao ga je Endžel. „Dozvole su u 
jednoj od fioka u njegovoj sobi. A svi pištolji i ostalo oružje 
nalaze se u ormanu za oružje.“ 

Poručnik Kedvolder je prišao vratima, ali ga je gospođica 
Benet zaustavila pre nego što je izašao iz sobe. „Stanite malo“, 
kazala mu je. „Treba Vam ključ tog ormana“. Izvadila je ključ iz 
džepa. 

„Vi ste ga zaključali?“, pitao je inspektor oštro. „Zašto?“ 
Odgovor gospođice Benet bio je podjednako oštar. 

„Smatram da je besmisleno to da me pitate“, brecnula se. „Sve 
to oružje i municija. Krajnje su opasni. To svi znaju.“ 

Poručnik se suzdržao da se ne nasmeje i uzeo ključ, a zatim 
zastao na vratima da vidi hoće li mu se inspektor pridružiti. 
Pomalo iznerviran netraženim komentarom gospođice Benet, 
inspektor Tomas je primetio: „Moraću ponovo da razgovaram 
sa tobom, Endžele“, a zatim je uzeo aktovku i izašao iz sobe. 
Poručnik je krenuo za njim i ostavio otvorena vrata da izađe 
Endžel. Međutim, sluga nije odmah napustio prostoriju, Nakon 
što je nervozno pogledao Loru koja je gledala u pod, prišao je 
Džulijanu Fararu i prošaputao: „U vezi one naše 
stvari, gospodine. Nestrpljiv sam da uskoro vidim napredak. 
Ukoliko smatrate da treba, gospodine..,“ 
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Farar mu je odgovorio teško izgovarajući reći: „Mislim... da 
nešto... može da se sredi.“ 

„Hvala Vam, gospodine“, odgovorio je Endžel ne skrivajući 
osmeh s lica. „Puno Vam hvala, gospodine.“ Samo što nije 
izašao iz sobe kad ga je Farar imperativno zaustavio: „Ne! 
Sačekaj malo, Endžele.“ 

Kad se sluga okrenuo ka njemu Farar je uzviknuo: 
„Inspektore Tomas!“ 

Zavladala je napeta tišina. A zatim, nakon nekoliko 
trenutaka na vratima se pojavio inspektor, a iza njega 
poručnik. „Da, gradonačelniče Farar?“, tiho je rekao inspektor. 

Zauzevši vrlo ljubazan, prirodan stav, Džulijan Farar je 
prišao fotelji. „Pre nego što Vas odvuče poslovna rutina, 
inspektore“, rekao je, „postoji nešto što moram da Vam kažem. 
Verujem da je trebalo to još jutros da učinim. Ali svi smo bili 
vrlo uznemireni. Gospođa Vorvik mi je maločas rekla da 
postoje nekakvi otisci za koje ne znate čiji su. Čini mi se da je 
kazala da ste ih našli na tom stočiću.“ 

Ponovo je zavladala tišina. Inspektor je polako prišao 
Fararu, a zatim ga tiho upitao s prizvukom optuživanja u glasu: 
„Bili ste sinoć ovde, gradonačelniče Farar?“ 

„Jesam“, odgovorio je Farar. „Došao sam, kao što često 
imam običaj nakon večere, da porazgovaram s Ričardom.“ 

„I zatekli ste ga...?“, navodio je inspektor. 
„Zatekao sam ga vrlo mrzovoljnog i neraspoloženog. Zato 

se nisam dugo zadržao.“ 
„U koje vreme je to bilo, gradonačelniče Farar?“ 
Farar je kratko razmišljao, a zatim odgovorio: „Ne mogu 

tačno da se setim. Možda oko deset, pola jedanaest. Tako 
nekako.“ 
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Inspektor mu se strogo obratio. „Možete li biti malo 
precizniji?“ pitao je. 

„Izvinite, ali plašim se da ne mogu“, istog trena mu je 
odgovorio Farar. 

Nakon kraće, napete tišine, inspektor je upitao trudeći se 
da zadrži opušten ton: „Pretpostavljam da nije bilo nikakve 
čarke... niti teških reći među vama?“ 

„Ne, nikako“, uvereno je odgovorio Farar. Pogledao je na 
sat. „Kasnim“, primetio je. „Moram da otvorim sednicu u 
gradskoj skupštini. Ne mogu ih ostaviti da me čekaju.“ 
Okrenuo se i pošao ka balkonskim vratima. „Ako dozvolite...“ 
Zastao je na terasi. 

„Gradska skupština ne može da čeka“, složio se inspektor i 
pošao za njim. „Ali siguran sam da ćete Vi razumeti, 
gradonačelniče Farar, da moram da Vam uzmem izjavu o 
Vašem sinoćnom kretanju. Možda bismo to mogli da učinimo 
sutra ujutru.“ Zastao je, a zatim nastavio. „Jasno Vam je, 
naravno, da niste u obavezi da date izjavu, da to možete učiniti 
sasvim dobrovoljno, kao i da imate pravo na prisustvo svog 
advokata ako tako želite.“ 

Gospođa Vorvik se vratila u sobu. Stajala je u dovratku i 
čula inspektorove poslednje reči. Džulijan Farar je uzdahnuo, 
svestan težine onoga što je inspektor upravo rekao. „Sve mi 
je jasno... savršeno“, rekao je. „Odgovara li Vam ujutru u deset? 
Biće prisutan i moj advokat.“ 

Farar je izašao, a inspektor se okrenuo ka Lori Vorvik. 
„Jeste li videli gradonačelnika Farara sinoć kad je došao 
ovamo?“ pitao ju je. 

„Ja... ja...“, nesigurno je izustila Lora, ali ju je prekinuo 
Starkveder koji je iznenada skočio sa stolice i stao između 
inspektora i nje. „Mislim da se gospođa Vorvik trenutno ne 

www.balkandownload.org



103
 

oseća najbolje da bi sada mogla da odgovori na to pitanje“, 
rekao je. 
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ŠŠesnaesto poglavlje  

Starkveder i inspektor Tomas su se nekoliko trenutaka 
ćutke posmatrali. Zatim je inspektor progovorio. „Šta ste rekli, 
gospodine Starkveder?11, tiho je upitao. 

„Rekao sam“, odgovorio je Starkveder, „da mislim da se 
gospođa Vorvik trenutno ne oseća najbolje da bi sada mogla da 
odgovori na to pitanje.“ 

„Zaista?“ zagrmeo je inspektor. ,,A šta se to Vas tiče, ako 
smem da pitam.“ ' 

Sada se pridružila stara gospođa Vorvik. „Gospodin 
Starkveder je u pravu“, rekla je. 

Inspektor se okrenuo ka Lori i upitno je pogledao. Nakon 
kraće tišine, ona je prošaputala: „Ne, ne želim trenutno da 
odgovaram ni na kakva pitanja.“ 

Starkveder se zadovoljno osmehnuo inspektoru koji se 
ljutito okrenuo i izašao iz prostorije, a za njim je krenuo i 
poručnik. Iza njih je išao Endžel koji je zatvorio vrata za sobom. 

Tada je Lora planula: „Ali mogla sam da odgovorim. Ja... ja 
moram da im kažem...“ 

„Gospodin Starkveder je sasvim u pravu, Lora“, odlučno se 
ubacila gospođa Vorvik. „Što manje sada kažeš, to bolje.“ 
Napravila je nekoliko koraka po prostoriji oslanjajući se na 
štap, a zatim nastavila: „Smesta moramo stupiti u kontakt sa 
gospodinom Adamsom.“ Okrenula se ka Starkvederu da 
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objasni: „Gospodin Adams je naš advokat.“ Pogledala je u 
gospođicu Benet. „Pozovi ga, Beni.“ 

Gospođica Benet je klimnula glavom i pošla ka telefonu, ali 
gospođa Vorvik ju je zaustavila. „Ne, koristi liniju koja se nalazi 
na spratu“, uputila ju je, a zatim dodala: „Lora, idi sa njom.“ 

Lora je ustala, a zatim zbunjeno i sa oklevanjem pogledala 
svekrvu koja je dodala: „Želim da razgovaram sa gospodinom 
Starkvederom.“ 

„Ali...“ zaustila je Lora da bi je gospođa Vorvik istog trena 
prekinula. „Ne brini, dušo“, rekla joj je stara dama. „Samo učini 
kako sam ti kazala.“ 

Lora je kratko oklevala, a zatim je izašla u hodnik praćena 
gospođom Benet koja je zatvorila vrata. Gospođa Vorvik se 
istog trena okrenula ka Starkvederu. „Vi ste pametan čovek... i 
stranac ste. Iznenada ste banuli u naš život. Mi ništa ne znamo 
o Vama. Vi nikakve veze ni sa kim od nas nemate.“ 

Starkveder je klimnuo glavom. „Neočekivani gost, je I’?“, 
prošaputao je. Seo je na rukonaslon sofe. „To sam već čuo“, 
primetio je. 

„Upravo zato što ste neznanac“, nastavila je gospođa 
Vorvik, „zamoliću Vas da mi nešto učinite.“  

Prišla je balkonskim vratima, izašla na terasu i osvrnula se 
na obe strane. 

Nekoliko trenutala kasnije Starkveder je progovorio: „Da, 
gospođo Vorvik?“ 

Gospođa Vorvik se vratila u sobu i požurila da kaže šta ima. 
„Sve do ove večeri“, rekla je, „postojalo je razumno objašnjenje 
za ovu tragediju. Čovek koga je moj sin povredio tako što je 
nesrećnim slučajem usmrtio njegovo dete, došao je da se 
osveti. Znam da to zvuči melodramatično, ali, na kraju krajeva, 
često čujemo da se takve stvari dešavaju.“ 
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„Ako Vi tako kažete“, rekao je Starkveder dok se pitao kuda 
taj razgovor vodi. 

„Ali sada, plašim se, da objašnjenja više nema“, nastavila je 
gospođa Vorvik. ,,A sumnja za ubistvo mog sina prelila se na 
porodicu.“ Napravila je par koraka ka fotelji.  

„Postoje dve osobe koje nesumnjivo nisu mogle da ubiju 
mog sina. To su njegova supruga i gospođica Benet. Bile su 
zajedno kad se začuo pucanj.“ 

Starkveder ju je oštro pogledao, ali je rekao samo: „Upravo 
tako.“ 

„Međutim“, nastavila je gospođa Vorvik, „iako Lora nije 
mogla ubiti svog supruga, mogla je znati ko je to učinio.“ 

„To je apriori čini saučesnikom“, primetio je Starkveder. 
„Ona i Džulijan Farar su zajedno u tome? To ste hteli da 
kažete?“ 

Senka nervoze preletela je licem gospođe Vorvik. „Nisam 
to mislila“, rekla mu je. Ponovo je hitrim pogledom osmotrila 
vrata, a zatim nastavila: „Džulijan Farar nije ubio mog sina.“ 

Starkveder je ustao sa rukonaslona sofe. „Kako Vi to 
možete znati?“, pitao ju je. 

„Ja to znam“, bio je odgovor gospođe Vorvik. Gledala ga je 
pravo u oči. „Vama, strancu, ću kazati nešto što niko od članova 
moje porodice ne zna“, smireno je kazala, „Meni nije ostalo još 
mnogo od života.“ 

„Žao mi je...“, počeo je Starkveder, ali gospođa Vorvik je 
digla ruku da mu da znak da ćuti. „Ne govorim Vam to da bih 
izazvala sažaljenje“, kazala je. „Već Vam kažem kako bih lakše 
objasnila ono što je možda teško objasniti. Ima trenutaka kada 
donesete odluke koje inače ne biste doneli da Vam predstoji 
još nekoliko godina života.“ 

„Recimo?“ tiho ju je upitao Starkveder. 
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Gospođa Vorvik je nastavila ozbiljno: „Pre svega, moram 
Vam kazati još nešto, gospodine Starkveder“, rekla je. „Moram 
Vam kazati nešto u vezi sa mojim sinom.“ Prišla je sofi i sela. 
„Veoma sam volela svog sina. Kao dete i u ranoj mladosti 
ispoljavao je mnoge kvalitete. Bio je uspešan, snalažljiv, 
hrabar, raspoložen i bio je prijatno društvo.“ Zastala je kao da 
se priseća. A zatim nastavila. „Ali, moram to da priznam, imao 
je i svoju lošu stranu. Bio je nestrpljiv, želeo je sve da 
kontroliše i postavlja ograničenja. Umeo je da bude i okrutan i 
posedovao je kobnu arogantnost. Sve dok je bio uspešan bilo 
je sve u redu. Ali njegova priroda nije mogla da se nosi sa 
nedaćama i ja sam ga posmatrala kako polako tone.“ 

Starkveder je pažljivo seo na stolicu i ostao da je posmatra. 
„Ako bih rekla da se pretvorio u čudovište“, nastavila je 

majka Ričarda Vorvika, „zvučalo bi preterano. A opet, na neki 
način, on i jeste bio čudovište - čudovište egoizma, ponosa, 
okrutnosti. Pošto je sam bio povređen imao je ogromnu želju 
da povređuje druge.“ U njenom glasu osećala se teskoba. „Da 
drugi pate zbog njega. Razumete li šta hoću da kažem?“ 

„Čini mi se... da“ tiho je kazao Starkveder. 
Glas gospođe Vorvik ponovo je bio prijatan kada je 

nastavila. „Moja snaja mi je veoma draga. Poseduje duh, 
toplinu, hrabrost i veliku snagu izdržljivosti. Ričard ju je 
zaludeo, ali ne znam da ii ga je ikada zaista volela. Ipak, kazaću 
Vam ovo - kao supruga učinila je sve da Ričardu olakša bolest 
i situaciju koja ga je zadesila učini mu podnošljivom.“ 

Kratko je razmišljala, a glas joj je bio tužan kad je 
progovorila. „Ali on nije želeo njenu pomoć. Odbacivao ju je. 
Čini mi se da je bilo trenutaka i kada ju je mrzeo, što je možda 
prirodnije nego što se nekome može činiti. Ako Vam kažem da 
se desilo neizbežno, verujem da ćete me razumeti. Lora se 
zaljubila u drugog čoveka, a i on u nju.“ 
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Starkveder je ozbiljno upitao gospođu Vorvik: „Zašto Vi 
sve to meni pričate?“ 

„Jer ste neznanac“, odgovorila mu je ozbiljno. „Ljubav, 
mržnja i razmirice Vama ništa ne znače, pa Vas i ne dotiču.“ 

„Verovatno.“ 
Kao da ga nije čula, gospođa Vorvik je nastavila svoju priču. 

„I tako je došao trenutak“, rekla je, „kada se čini da samo jedna 
stvar može da reši sve poteškoće. Ričardova smrt.“ 

Starkveder je nastavio da proučava njeno lice. „I pošto je 
tako bilo najbolje“, prošaputao je, „Ričard je umro?“ 

,,Da“, odgovorila je gospođa Vorvik. 
Zavladala je tišina. Starkveder je ustao i prišao stočiću da 

ugasi cigaretu. „Izvinite što ću otvoreno da Vas pitam, gospođo 
Vorvik“, rekao je, „da li Vi to priznajete ubistvo?“ 
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SSedamnaesto poglavlje  

Gospođa Vorvik je ćutala nekoliko trenutaka. Zatim je 
oštro kazala: „Pitaću Vas nešto, gospodine Starkveder. 
Smatrate li da neko ko je dao život može da pomisli da ima 
pravo i da ga uzme?“ 

Starkveder je šetao po sobi i razmišljao o tome. Konačno je 
kazao: „Poznato je da majke ubijaju svoju decu, da“, priznao je. 
„Ali to je uglavnom iz nekog prljavog razloga - zbog osiguranja, 
recimo - ili možda već imaju dvoje, troje dece i ne žele da sebi 
stave na vrat još jedno.“ Iznenada se okrenuo ka njoj i brzo 
upitao: „Da li od Ričardove smrti imate nekakvu finansijsku 
korist?“ 

„Ne, nikakvu“, odlučno je odgovorila gospođa Vorvik. 
Starkveder je gestikulirao kao da se ne slaže sa tim. 

„Oprostite mi na iskrenosti...“, počeo je, ali ga je gospođa 
Vorvik prekinula i sa mrvom oholosti u glasu ga upitala: 
„Razumete li šta pokušavam da Vam kažem?“ 

„Da, čini mi se da razumem“, odgovorio je. „Kažete mi da je 
moguće da majka ubije sina.“ Prišao je sofi i naslonio se na nju, 
pa nastavio: „Pokušavate da mi kažete da je moguće da ste Vi 
pokušali da ubijete svog sina.“ Zaćutao je i ozbiljno ju je 
pogledao. „Je li to teoretski“, pitao je, „ili je činjenično stanje, 
kako ja shvatam da jeste?“ 

„Ja ne priznajem ništa“, odgovorila je gospođa Vorvik, 
„Pokušavam da Vam ukažem na pojedine stvari. Možda će biti 
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od značaja kada mene više ne bude ovde da se pozabavim 
njima. U slučaju da do toga dođe, želim da imate ovo i 
iskoristite.“ Izvadila je koverat iz džepa i pružila mu ga. 

Starkveder je uzeo koverat, ali je primetio: „Sve je to lepo. 
Međutim, ja neću biti ovde. Vraćam se u Abadan na posao.“ 

Gospođa Vorvik je samo odmahnula rukom jasno dajući do 
znanja da je njegova primedba besmislena. „Nećete izgubiti 
dodir sa civilizacijom“, podsetila ga je. „Verujem da i 
u Abadanu postoje novine, radio i slične stvari.“ 

„Postoje“, složio se. „Svi smo blagosloveni tekovinama 
civilizacije.“ 

„Onda, molim Vas, zadržite taj koverat. Vidite li na koga je 
adresiran?“ 

Starkveder je pogledao koverat „Glavni policijski 
inspektor. Da. Ali nije mi baš najjasnije šta imate na umu“, 
rekao je gospođi Vorvik. „Izuzetno dobro čuvate tajnu za jednu 
ženu. Ili ste lično počinili ubistvo ili znate ko je to učinio. Jesam 
li u pravu?“ 

Sklonila je pogled u stranu i odgovorila: „Predlažem da ne 
razgovaramo na tu temu.“ 

Starkveder je seo u fotelju. ,,A opet“, insistirao je, „zaista 
bih voleo da znam šta Vam se vrzma po glavi.“ 

„Plašim se da Vam to neću kazati“, rekla je gospođa Vorvik. 
„Kako rekoste, ja sam žena koja dobro čuva tajnu.“ 

Starkveder je pokušao da promeni taktiku i kazao: „Onaj 
sluga... bolničar koji je brinuo o Vašem sinu...“ Zastao je kao da 
se priseća njegovog imena. 

„Mislite na Endžela“, kazala je gospođa Vorvik. „Šta hoćete 
da kažete za Endžela?“ 

„Dopada li Vam se?“, pitao je Starkveder. 

www.balkandownload.org



111
 

„Ne, ne dopada mi se“, odgovorila je. „Ali efikasno je 
obavljao svoj posao, a za Ričarda nesumnjivo nije bilo lako 
raditi.“ 

„Pretpostavljam da nije“, primetio je Starkveder. „Ali 
Endžel se nosio sa izazovima, zar ne?“ 

„Imao je svoj način“, glasio je štur odgovor gospođe Vorvik. 
Starkveder je ponovo počeo da se šeta po sobi. Zatim se 

okrenuo ka gospođi Vorvik i pokušavajući da je izazove, 
upitao; „Da li je Ričard znao nešto o njemu?“ 

Stara gospođa je na trenutak bila zbunjena. „O njemu?“ 
ponovila je. „Kako to mislite? A, shvatam. Mislite, je li Ričard 
znao nešto što bi moglo da diskredituje Endžela?“ 

„Da, na to sam mislio“, potvrdio je Starkveder. „Je li držao 
Endžela u šaci?“ 

Gospođa Vorvik je kratko razmišljala pre nego što je 
odgovorila. „Ne, ne verujem“, rekla je. 

„Pitam se...“, počeo je. 
„Pitate se“, nestrpljivo ga je prekinula gospođa Vorvik“, da 

li je Endžel ubio mog sina? Sumnjam. Veoma sumnjam u to.“ 
„Razumem. Nećete da pričate na tu temu“, rekao je 

Starkveder. „Šteta, ali, šta je tu je.“ 
Gospođa Vorvik je iznenada ustala. „Hvala Vam, gospodine 

Starkveder“, rekla je. „Bili ste vrlo ljubazni.“ 
Pružila mu je ruku. Iznenađen njenom osornošću, rukovao 

se s njom, a zatim prišao vratima i otvorio ih. Nakon nekoliko 
trenutaka gospođa Vorvik je napustila prostoriju. Starkveder 
je zatvorio vrata za njom. Osmehivao se. „Neka sam proklet!“, 
uzviknuo je za sebe i ponovo pogledao koverat. „Kakva žena!“ 

Žurno je gurnuo koverat u džep kada je u sobu ušla 
gospođica Benet, uzrujana i sluđena. 

„Šta Vam je kazala?“, pitala je. 
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Zatečen, Starkveder je pokušavao da dobije na vremenu, 
„Šta? Molim?“ odgovorio je pitanjem. 

„Gospođa Vorvik - šta Vam je rekla?“ ponovo je pitala 
gospođica Benet. 

Starkveder je izbegavao da joj odgovori i s namerom je 
primetio: „Delujete uznemireno.“ 

„Naravno da sam uznemirena“, odgovorila je. „Znam za šta 
je sposobna.“ 

Starkveder je ozbiljno posmatrao kućnu pomoćnicu pre 
nego što je upitao: „Za šta je gospođa Vorvik sposobna? Za 
ubistvo?“ 

Gospođica Benet je koraknula ka njemu. „Je li Vas navela 
da u to poverujete?“ pitala je. „To nije istina, da znate. To 
morate shvatiti. Nije istina.“ 

„Pa, nikad se ne zna. Na kraju krajeva, moglo bi biti“, 
razumno je primetio. 

„Kad Vam kažem da nije“, insistirala je. 
„Kako Vi to možete znati?“, pitao ju je Starkveder. 
„Znam“, odgovorila je gospođica Benet. „Mislite li da ima 

išta što ja ne znam o ljudima u ovoj kući? Godinama sam sa 
njima. Godinama, znate.“ Sela je u fotelju. „Mnogo mi je stalo do 
njih. Do svih njih.“ 

,,U to spada i pokojni Ričard Vorvik?“, pitao je Starkveder. 
Gospođica Benet je bila zadubljena u sopstvene misli. „I on 

mi je bio drag... nekada“ odgovorila je. 
Nastala je tišina. Starkveder je seo na stolicu i ispitivački 

posmatrao pre nego što je kazao: „Nastavite.“ 
„Promenio se“ rekla je gospođica Benet. „Postao je... 

izvitoperen. Postao je sasvim drugačiji. Ponekad je umeo da 
bude pravi đavo.“ 

„Da, izgleda da se u tome svi slažu“, primetio je Starkveder, 
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„Ali da ste znali kakav je bio nekada...“, počela je. 
On ju je prekinuo. „Ne verujem u to. Mislim da se ljudi ne 

menjaju.“ 
„Ričard se promenio“, insistirala je gospođica Benet.  
„A, ne, nije“, kontrirao je Starkveder. Nastavio je da šeta. 

„Pogrešno ste postavili stvari, rekao bih. Rekao bih i da je 
oduvek u njemu čučao pritajeni đavo. Smatram da je on 
od onih ljudi koji moraju biti srećni i uspešni ili odlaze u drugu 
krajnost! Kriju svoje pravo lice sve dok im lažno predstavljanje 
omogućava da dobiju ono što žele. Ali ako je nešto loše, onda je 
loše.“ 

Okrenuo se ka gospođici Benet. „Njegova okrutnost, 
kladim se, oduvek je postojala. Verovatno je bio siledžija u 
školi. Ženama je bio privlačan, naravno. Siledžije ih oduvek 
privlače. A veći deo svog sadizma pokazivao je u svojoj igri 
lova, usuđujem se da kažem.“ Pokazao je na lovačke trofeje koji 
su stajali na zidovima. 

„Ričard Vorvik je sigurno bio monstruozni egoista“, 
nastavio je. „Takav sam zaključak izveo iz svega onoga što ste 
svi vi pričali o njemu. Uživao je da se prikazuje kao dobar 
momak, velikodušan, uspešan, prijatan i ostalo.“ Starkveder je 
i dalje nemirno šetao. „Ali ta zloba je oduvek bila tu. Kada mu 
se desila nesreća, samo je spala fasada i videli ste ga 
ogoljenog, onakvog kakav je zaista bio.“ 

Gospođica Benet je ustala. „Ne vidim razlog da Vi o tome 
sudite“, ogorčeno je uzviknula. „Vi ste stranac i ne znate ništa 
o tome.“ 

„Možda i ne znam, ali sam dosta toga čuo“, uzvratio joj je 
Starkveder. „Izgleda da iz nekog razloga svi razgovaraju sa 
mnom.“ 

„Da, verujem da razgovaraju. Pa i ja sada razgovaram sa 
Vama, zar ne?“, priznala je i ponovo sela. „Zato što se niko od 
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nas ne usuđuje da razgovaramo između sebe.“ Molećivo ga je 
pogledala. „Volela bih da ne odlazite“, kazala mu je. 

Starkveder je odmahnuo glavom. „Nisam učinio ništa što bi 
bilo od pomoći, zaista“; rekao je. „Ja sam samo upao ovamo i 
naleteo na leš.“ 

„Lora i ja smo zatekle Ričardov leš“, ispravila ga je 
gospođica Benet. Zastala je, a zatim iznenada dodala: „Ili je 
Lora... jeste li Vi...?“ Glas ju je napustio. 
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OOsamnaesto poglavlje  

Starkveder je posmatrao gospođicu Benet i osmehivao se. 
„Prilično ste direktni, zar ne?“, primetio je. 

Gospođica Benet ga je posmatrala pravo u oči. „A Vi ste joj 
pomogli, zar ne?“, kazala je kao da ga optužuje. 

Odmakao se od nje. „Umišljate“, rekao joj je. 
„Ne, ne umišljam“, uzvratila je gospođica Benet. „Želim da 

Lora bude srećna. Oh, strahovito želim da ona bude srećna!“ 
Starkveder se okrenuo ka njoj i skoro strastveno uzviknuo: 

„Dođavola, to želim i ja!“ 
Gospođica Benet gaje iznenađeno pogledala. A zatim 

progovorila. ,,U tom slučaju jaja moram da idem...“, kazala je, 
pa zastala. Starkveder joj je dao znak da bude tiša i prošaputao: 
„Samo trenutak.“ Prišao je balkonskim vratima, otvorio ih i 
kazao: „Šta radiš tu?“ 

Gospođica Benet je ugledala Džena kako na travnjaku 
maše pištoljem. Brzo je ustala i odjurila do balkonskih vrata, 
pa povikala: „Džene! Džene! Daj mi taj pištolj!“ 

Džen je, međutim, bio prebrz za nju. Odjurio je, a 
istovremeno se smejao i vikao: „Dođi pa ga uzmi!“ Gospođica 
Benet je potrčala za njim i vikala „Džene! Džene!“ 

Starkveder je posmatrao šta se dešavalo na travnjaku. 
Zatim se okrenuo i krenuo prema vratima koja su vodila u 
hodnik kada se na njima iznenada pojavila Lora. 
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„Gde je inspektor?“, pitala ga je. Starkveder je mimikom 
dao znak da ne zna. Lora je zatvorila vrata za sobom i 
prišla mu. „Majkle, moraš da me saslušaš“, kazala mu je. 
„Džulijan nije ubio Ričarda.“ 

„Zaista?“, hladno je odgovorio Starkveder. „Sam nam je 
rekao, zar ne?“ 

„Ne veruješ mi, ali to je istina.“ Lora je bila očajna.     
„Hoćeš da kažeš da ti veruješ da je to istina“, naglasio je 

Starkveder. 
„Ne, ja znam da je to istina“, odgovorila je Lora. „On je 

mislio da sam ja ubila Ričarda.“ 
Starkveder se odmakao od vrata. „To me nimalo ne 

iznenađuje“ rekao je uz kiseo osmeh. „I ja sam tako mislio, zar 
ne?“ 

Lora je zvučala još očajnije kada je kazala: „On je mislio da 
sam ja ubila Ričarda. Ali nije mogao da se nosi sa tim. To je 
učinilo da...“ 

Zastala je, postiđena, a zatim nastavila; „To je učinilo da se 
njegova osećanja prema meni promene.“ 

Starkveder ju je hladno posmatrao. „Dok si ti“, naglasio je, 
„kada si mislila da je on ubio Ričarda ne trepnuvši prihvatila 
krivicu na sebe!“ Iznenada je osetio nekakvo olakšanje 
i osmehnuo se. „Žene su čudo!“ dodao je. Naslonio se na naslon 
fotelje. „Zašto je Farar otkrio tu opasnu činjenicu da je sinoć 
bio ovde? Nemoj mi reći da je to bilo iz čiste ljubavi prema 
pravdi i istini.“ 

„Zbog Endžela“, odgovorila je Lora. ,,Endžel je video, barem 
kaže da je video, Džulijana ovde.“ 

„Da“, kazao je Starkveder i gorko se nasmejao. ,,I meni je 
smrdelo na ucenu. Taj Endžel nije neki pristojan tip.“ 
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„Rekao je da je video Džulijana nakon što je metak 
ispaljen“, kazala mu je Lora. „Oh, plašim se. Kao da se steže 
obruč. Tako se plašim.“ 

Starkveder joj je prišao i uhvatio za ramena, „Ne treba da 
se plašiš“, rekao joj je kao da pokušava da je uveri. „Sve će biti 
u redu.“ 

Lora je odmahnula glavom. „Ne može biti“, zajecala je. 
„Sve će biti u redu, kad ti kažem“, insistirao je i nežno je 

prodrmao. 
Čudno ga je pogledala. „Hoćemo li ikada znati ko je ubio 

Ričarda?“, pitala ga je. 
Starkveder ju je nekoliko trenutaka posmatrao. Nije joj 

odgovorio već je prišao balkonskim vratima i zagledao se u 
dvorište. „Vaša gospođica Benet“, rekao je, „odaje utisak da zna 
sve odgovore.“ 

„Uglavnom ih zna“, kazala je Lora. „Ali ume ponekad da 
pogreši “ 

Pošto je iznenada primetio nešto napolju, Starkveder je 
Lori dao znak da pođe za njim. Uhvatila je njegovu ispruženu 
ruku. „Da, Lora“, uzbuđeno je uzviknuo, i dalje gledajući u vrt. 
„Tako sam i mislio!“ 

„Šta je bilo?“, pitala ga je. 
„Ššš“, upozorio ju je. Skoro u istom trenutku u sobu je iz 

hodnika ušla gospođica Benet. „Gospodine Starkveder“, 
uzrujano je kazala. „Idite u susednu sobu, inspektor je već 
tamo. Požurite!“ 

Starkveder i Lora su izašli iz radne sobe i požurili 
hodnikom. Čim su izašli, gospođica Benet je pogledala u 
dvorište u kome je polako počeo da se spušta mrak. „Uđi sada, 
Džene“, pozvala ga je. „Nemoj više da me začikavaš. Uđi, uđi.“ 
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DDevetnaesto poglavlje  

Gospođica Benet je Dženu rukom dala znak, a zatim se 
vratila u sobu i ostala da stoji pored balkonskih vrata. Džen je 
odjednom ušao sa terase. Izgledao je poput nekakvog 
zajapurenog pobunjenika. U ruci je držao pištolj. 

„Kaži mi, Džene, kako si ga, zaboga, uzeo?“, pitala je 
gospođica Benet. 

Džen je ušao u sobu. „Mislila si da si mnogo pametna, je li, 
Beni?“, rekao je svađalačkim tonom. „Baš si pametna kad si sve 
Ričardovo oružje zaključala tamo.“ Pokazao je glavom 
ka hodniku. „Ali našao sam ključ koji odgovara ormanu sa 
oružjem. Sad i ja imam pištolj, isto kao Ričard. Imaću mnogo 
pušaka i pištolja. Pucaću i ja.“ Iznenada je podigao pištolj i 
uperio ga u gospođicu Benet koja se trgla. „Budi pažljiva, 
Beni“, rekao je uz osmeh. „Mogao bih da te ubijem.“ Gospođica 
Benet se trudila da ne deluje uplašeno kad je rekla: „Ne bi ti to 
uradio, Džene, ja znam da ne bi.“ 

Džen je i dalje držao pištolj uperen u gospođicu Benet, a 
zatim ga je spustio. 

Gospođica Benet je blago odahnula, a Džen je kazao nežno 
i uzbuđeno: „Ne bih. Naravno da ne bih.“ 

„Na kraju krajeva, ti više nisi mali, nepromišljen dečak“, 
uveravala ga je gospođica Benet. „Sad si već veliki momak, zar 
ne?“ 
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Džen se ozario. Prišao je radnom stolu i seo u stolicu. 
„Jesam, ja sam odrastao muškarac“, složio se. „Sad kad Ričarda 
nema, jedini sam muškarac u kući.“ 

„Zato i znam da ne bi pucao na mene“, kazala je gospođica 
Benet. „Pucao bi samo na neprijatelja.“ 

„Tako je“, ushićeno je uzviknuo Džen. 
Gospođica Benet je pažljivo birala reći kad je rekla: „Za 

vreme rata, oni koji su bili Pokretu otpora urezali bi recku na 
svoje oružje kad bi ubili neprijatelja.“ 

„Stvarno?“, pitao je Džen i pogledao u pištolj koji je držao 
u ruci. „Stvarno su to radili?“ Gledao je gospođicu Benet. „Jesu 
li neki imali mnogo reckica?“ 

„Jesu“, odgovorila je, „bilo je onih koji su imali mnogo 
reckica.“ 

Dženovo lice je zasijalo. „Kako je to zabavno!“, uzviknuo je. 
„Naravno“, nastavila je gospođica Benet, „ima onih koji ne 

bi nikada nikoga ubili, ali ima i onih drugih.“ 
„Ričard je bio od tih drugih“, podsetio ju je Džen. 
„Da, Ričard je voleo da puca“, priznala je gospođica Benet. 

Okrenula se nehajno od njega i dodala: „I ti voliš da pucaš, je li, 
Džene?“ 

Skriven od njenog pogleda Džen je iz džepa izvadio džepni 
nož i krenuo da urezuje recku na pištolj. „Uzbudljivo je ubijati“, 
rekao je razdražljivo. 

Gospođica Benet se okrenula ka njemu. „Nisi želeo da te 
Ričard otera od kuće, je l' tako, Džene?“, tiho ga je pitala. 

„Rekao je da će to uraditi“, nervozno je odgovorio Džen. 
„On je bio zver!“ 

Gospođica Benet je obišla stolicu za radnim stolom na kojoj 
je Džen još uvek sedeo. „Jednom si kazao Ričardu“, podsetila 
ga je, „da ćeš ga ubiti ako te bude poslao nekuda.“ 
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„Jesam li?“, pitanjem je odgovorio Džen. Zvučao je sasvim 
opušteno i bezbrižno. 

„Ali ga nisi ubio?“, pitala je gospođica Benet naizgled 
nezainteresovano. 

„A, ne, nisam ga ubio.“ Džen je ponovo zvučao bezbrižno. 
„Baš si slabić“, primetila je gospođica Benet. 
Nekakav divlji izraz pojavio se u Dženovim očima kad joj je 

odgovorio: „Jesam li?“ 
„Mislim da jesi. Rekao si da ćeš ga ubiti, a potom nisi imao 

snage to da učiniš.“ Gospođica Benet je šetala oko stola, ali je 
gledala u vrata. „Kad bi meni neko pretio da će me ućutkati, 
poželela bih da ga ubijem i to bih učinila.“ 

,,Ko je rekao da ga je ubio neko drugi?“, uzvratio je Džen. 
„Možda sam, ipak, ja to učinio.“ 

„Ne, ne, to nisi mogao biti ti“, rekla je razočarano gospođica 
Benet. „Ti si samo dečak, ne bi se usudio.“ 

Džen je skočio i odmakao se od nje. „Misliš da se ne bih 
usudio?“ skoro je zavrištao. „To misliš?“ 

„Naravno da tako mislim.“ Bila je rešena da ga izazove. „Ne 
bi se ti usudio da ubiješ Ričarda. Za to bi morao da budeš vrlo 
hrabar i odrastao.“ 

Džen joj je okrenuo leđa i udaljio se još više. „Ne znaš ti sve, 
Beni“, rekao je povređeno. „A, ne, matora Beni. Ne znaš ti sve.“ 

„Ima nešto što ne znam?“ pitala ga je gospođica Benet. „Ti 
mi se to podsmevaš, Džene?“ Ugrabivši priliku neznatno je 
otvorila vrata. Džen je stajao blizu balkonskih vrata obasjan 
zracima sunca koje je zalazilo. 

„Da, da, podsmevam se“, iznenada je Džen povikao na nju. 
„Smejem ti se jer sam mnogo pametniji od tebe.“ 
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Okrenuo se leđima ka unutrašnjosti prostorije. Gospođica 
Benet je uhvatila kvaku. Džen je krenuo ka njoj. „Ja znam ono 
što ti ne znaš“, rekao joj je Džen vrlo zdravorazumno. 

„Šta ti to znaš što ja ne znam?“, pitala ga je gospođica Benet. 
Trudila se da ne zvuči uplašeno. 

Džen nije odgovorio, već se samo misteriozno osmehnuo. 
Gospođica Benet mu je prišla. „Zar nećeš da mi kažeš?“, pitala 
ga je zaverenički. „Ne želiš da mi poveriš svoju tajnu?“ 

Džen je uzmakao. „Ja ne verujem nikome“, rekao je 
ogorčeno. 

Gospođica Benet ga je, naizgled zbunjeno, upitala: „Pitam 
se“, prošaputala je, „pitam se jesi li sve vreme bio vrlo bistar.“ 

Džen se zakikotao. „Počinješ da uviđaš“, kazao joj je. 
Sumnjičavo ga je pogledala. „Izgleda da ima dosta toga o 

tebi što ja ne znam“, složila se. 
„Dosta, i još više“, uveravao ju je Džen. „A ja znam mnogo 

toga o svima ostalima. Ponekad ustajem noću i šunjam se po 
kući. Mnogo toga vidim i saznam, ali nikome ne kažem.“ 

Gospođica Benet ga je upitala zaverenički: „Imaš li neku 
veliku tajnu?“ 

Džen je nogom gurnuo stočić. „Veliku tajnu! Veliku tajnu!“ 
ushićeno je vikao. „Prestravila bi se kad bi znala“, skoro 
histerično se nasmejao. 

Gospođica Benet mu je prišla bliže. „Bih? Prestravila bih 
se?“, pitala je. „Da li bih se od tebe prestravila, Džene?“ Stala je 
tačno pred Džena i netremice ga posmatrala. 

I Džen je posmatrao nju. Na njegovom licu više nije bio 
izraz oduševljenja, a glas mu je bio veoma ozbiljan kad je 
odgovorio: „Da, strahovito bi se uplašila Nastavila je ispitivački 
da ga posmatra. „Izgleda da nisam znala kakav si zaista“, 
priznala je. „Izgleda da tek sada počinjem da shvatam, Džene.“ 
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Dženovo raspoloženje se promenilo i postalo je mnogo 
silovitije. Zvučao je divlje kad je uzviknuo: „Niko o meni ne zna 
ništa, niti iko zna na šta sam sve spreman.“ Obrnuo se na stolici 
i okrenuo joj leđa. „Glupi, matori, Ričard. Sedeo je ovde i pucao 
na jadne ptice.“ Ponovo se okrenuo ka gospođici Benet i dodao: 
„Ni pomislio nije da bi neko mogao da puca na njega, zar ne?“ 

„Nije“, odgovorila je. „Tu je pogrešio.“ 
Džen je ustao. „Da, to je bila greška“, složio se. „Mislio je da 

može da me otera, je li? Pokazao sam mu.“ 
„Jesi li?“, brzo je pitala gospođica Benet, „Kako si mu 

pokazao?“ 
Džen ju je podozrivo posmatrao, pa zatim konačno rekao: 

„Ne mogu da ti kažem.“ 
„Kaži mi, Džene“, molila je. 
,,Ne“, uzvratio je i odmakao se od nje. Prišao je fotelji i seo 

na nju, priljubivši pištolj uz obraz. „Ne mogu nikome da 
kažem.“ 

Gospođica Benet mu je prišla. „Možda si u pravu“, rekla mu 
je. „Možda mogu da pretpostavim šta si uradio, ali ti nećeš da 
kažeš. To ćeš sačuvati kao samo svoju tajnu, zar ne?“ 

„Da, to je moja tajna“, odgovorio je Džen. Počeo je nervozno 
da seta po sobi. „Niko ne zna kakav sam ja“, usplahireno je 
kazao. „Ja sam opasan. Bolje da se paze. Svima bi bolje bilo 
da se paze. Ja sam opasan “ 

Gospođica Benet ga je tužno posmatrala. „Ričard nije znao 
koliko si opasan“, rekla je. „Sigurno bi se iznenadio.“ 

Džen se vratio do fotelje i stao da gleda u nju, „I bio je. Bio 
je iznenađen“, složio se. „Delovao je glupo. A onda mu je glava 
pala kad je sve bilo gotovo, curila je krv i on se više nije 
mrdao. Ja sam mu pokazao. Pokazao sam mu! Sad više neće 
moći da me pošalje nekuda!“ 

www.balkandownload.org



123
 

Oslonio se jednom rukom o sofu, a drugom je mahao 
pištoljem u pravcu gospođice Benet koja se borila sa suzama. 
„Gledaj“, naredio joj je Džen. „Gledaj. Vidiš? Stavio sam recku 
na svoj pištolj!“ Udario je pištolj perorezom. 

„Znači, to si bio ti!“, uzviknula je gospođica Benet i prišla 
mu. „Zar to nije uzbudljivo?“ 

Pokušala je da mu otme pištolj, ali je on bio prebrz za nju. 
„A, ne, nećeš“, uzviknuo je i odmakao se od nje. „Niko mi 

neće uzeti moj pištolj. Ako dođe policija i pokuša da me uhapsi, 
sve ću ih pobiti.“ 

„Nema potrebe to da radiš“, uveravala ga je gospođica 
Benet. „Uopšte nema potrebe. Ti si pametan. Toliko si pametan 
da uopšte neće posumnjati na tebe.“ 

„Glupa policija! Glupa policija!“, pobedonosno je uzvikivao 
Džen. „I glupi, matori Ričard.“ Uperio je pištolj u zamišljenog 
Ričarda, a zatim krajičkom oka ugledao kako se vrata otvaraju. 
Uspaničen, izjurio je u dvorište. Gospođica Benet se u suzama 
bacila na sofu kad je u sobu ušao inspektor Tomas u društvu 
poručnika Kedvoldera, 
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DDvadeseto poglavlje  

„Za njim! Brzo!“ povikao je inspektor poručniku 
Kedvolderu. Poručnik je kroz balkonska vrata izjurio na 
terasu, a Starkveder je uleteo u sobu iz hodnika. Za njim je išla 
Lora koja je otrčala do balkonskih vrata. I Starkveder im je 
prišao. Na vratima koja su vodila u hodnik, uspravna, stajala je 
stara gospođa Vorvik. 

Inspektor Tomas se okrenuo ka gospođici Benet. „Izvolite, 
uđite, uđite, draga gospođice“, ohrabrivao ju je. „Ne oklevajte, 
dobro ste postupili.“ 

Gospođica Benet je slomljeno dodala: „Sve vreme sam 
znala“, rekla je inspektoru. „Znate, bolje od svih sam znala 
kakav je Džen. Znala sam da ga je Ričard pritiskao preko 
svake mere, i znala sam... izvesno vreme već znam... da je Džen 
postao opasan.“ 

,,Džen!“, uzviknula je Lora. Uzdahnula je, duboko 
uznemirena, i prošaputala: ,,Oh, ne, ne, samo ne Džen.“ Klonula 
je na stolicu koja je stajala za radnim stolom. „Ne mogu da 
verujem“, kroz uzdah je kazala. 

Gospođa Vorvik je pogledala gospođicu Benet. „Kako si 
mogla, Beni?“, optuživački je rekla. „Kako si samo mogla? 
Verovala sam da ćeš barem ti biti odana.“ 

Odgovor gospođice bio je krajnje iskren. „Ima trenutaka“, 
kazala je staroj dami, „kada je istina važnija od odanosti. Vi 
niste viđali, niko od vas, da je Džen postajao opasan. On 
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jeste drag dečak... mio... ali...“ Ophrvana bolom nije imala snage 
da nastavi. 

Gospođa Vorvik je sporo i tužno prišla fotelji i sela u nju, 
zagledana neodređeno u prostor ispred sebe. 

Tihim glasom inspektor je završio misao gospođice Benet. 
„Kada dođu u određene godine postaju opasni, jer ne shvataju 
svoje postupke“, zaključio je.  

„Nemaju rasuđivanje i samokontrolu odraslog čoveka.“ 
Prišao je gospođi Vorvik. „Nemojte očajavati, gospođo. Lično 
ću se postarati da se prema njemu ophode brižno i ljudski. 
Slučaj je čist, rekao bih, stoga što nije odgovoran za svoje 
postupke. Pošto tako stoje stvari, biće zatvoren u prijatnom 
okruženju. A, znate, do toga bi, u svakom slučaju došlo 
“ Okrenuo se i prišao vratima koja su vodila u hodnik da ih 
zatvori. 

„Da, da, znam da ste u pravu“, priznala je gospođa Vorvik. 
Okrenula se ka gospođici Benet i rekla: „Izvini, Beni. Rekla si 
da niko drugi nije znao da je on opasan. To nije istina. Ja 
sam znala... ali nisam mogla da se nateram da išta učinim 
povodom toga.“ 

„Neko je nešto morao da učini!“ odlučno je odgovorila 
Beni. U prostoriji je zavladala tišina, ali napetost je rasla dok 
su čekali poručnika Kedvoldera da se vrati sa Dženom. 

Nekoliko stotina metara dalje od kuće, pored puta, pod 
okriljem magle koja je počela da se spušta, poručnik je suzbio 
Džena uz visok zid. Džen je uperio pištolj i povikao: „Ne prilazi. 
Niko me nikada nigde neće zatvoriti. Ubiću te. Ozbiljan sam. 
Nikoga se ja ne plašim!“ 

Poručnik je stao na udaljenosti od oko šest metara. 
„Polako, mladiću“, kazao je. „Niko te neće povrediti. Ali oružje 
je opasna stvar. Daj mi pištolj i vrati se sa mnom u kuću. 
Možeš da razgovaraš sa svojom porodicom i oni će ti pomoći.“ 
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Napravio je nekoliko koraka ka Dženu, ali se zaustavio kad 
je momak histerično uzviknuo: „Ozbiljan sam. Ubiću te. Baš me 
briga za policajce. Ja te se ne plašim.“ 

,,I ne treba da me se plašiš“, odgovorio je poručnik. „Nema 
razloga za to. Ja te ne bih povredio. I pođi sa mnom u kuću. 
Hajdemo.“ Ponovo je koraknuo ka Dženu, ali je Džen uperio 
pištolj i ispalio dva metka. Prvi je promašio, ali je drugi 
pogodio poručnika Kedvoldera u levu ruku. Jauknuo je od bola, 
ali se bacio na Džena i oborio ga na zemlju. Pokušao je da mu 
oduzme pištolj. Dok su se rvali, pištolj je iznenada ponovo 
opalio. Džen je jauknuo, a zatim ostao nepomično da leži. 

Prestravljen, poručnik se nadvio nad njim i posmatrao ga 
u neverici. „Ne... o, ne...“, prošaputao je. „Jadan dečko. Ne! Ne 
smeš da umreš. O, bože, molim te...“ Proverio je Dženov puls, a 
zatim lagano odmahnuo glavom. Ustao je, polako se odmakao 
nekoliko koraka i tek tad primetio da mu ruka opasno krvari. 
Uvio ju je maramicom i otrčao u kuću. Ruku je držao podignutu 
i uzdisao od bola. 

Već je posrtao dok je stigao do balkonskih vrata. 
„Inspektore!“ pozvao je, a inspektor i ostali su izjurili na terasu. 

„Šta se desilo, zaboga?“ pitao je inspektor. 
Poručnik je teško disao, ali je odgovorio: „Strašno, šta 

drugo da Vam kažem?“ Starkveder mu je pomogao da uđe u 
sobu. Poručnik se oslonio i seo na stolicu. 

Inspektor je sve vreme bio pored njega. „Tvoja ruka!“ 
uzviknuo je. 

„Ja ću da pogledam“, kazao je Starkveder. Uhvatio je 
poručnika Kedvoldera za ruku i sklonio već pozamašno krvlju 
natopljenu tkaninu. 

Izvadio je maramicu iz svog džepa i krenuo da je vezuje 
oko poručnikove ruke. 
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„Magla se spustila“, Kedvolder je pokušao da objasni. 
„Vidljivost je bila smanjena. Pucao je u mene. Tamo, pored 
puta, blizu šipražja.“ 

Prestravljenog izraza na licu Lora je ustala i prišla 
balkonskim vratima. 

„Dvaput je pucao u mene“, rekao je poručnik. „Drugi metak 
me je pogodio u ruku.“ 

Gospođica Benet je naglo ustala i rukama prekrila usta. 
„Pokušao sam da mu uzmem pištolj“, nastavio je poručnik, „ali 
nisam mogao da se služim jednom rukom i,..“ 

„I? Šta se desilo?“ bio je nestrpljiv inspektor. 
„Prst mu je bio na okidaču“, jedva je izgovorio poručnik, pa 

zastao. „Metak mu je prošao kroz srce. Mrtav je.“ 
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DDvadeset prvo poglavlje  

Nakon reči poručnika Kedvoldera zavladala je mrtva 
tišina. Lora je rukom prekrila usne da spreči vrisak, a zatim je 
lagano prišla stolici za radnim stolom i sela gledajući u pod. 
Gospođa Vorvik je spustila glavu i oslonila je o štap. Starkveder 
se šetao po sobi, vrlo uznemiren. 

„Jesi li siguran da je mrtav?“ pitao je inspektor. 
„Siguran sam“, odgovorio je poručnik. „Jadan mladić. Vikao 

je na mene i mahao pištoljem kao da voli da puca.“ 
Inspektor je prišao balkonskim vratima. „Gde je?“ 
„Poći ću sa Vama da Vam pokažem“, odgovorio je poručnik 

i pokušao da ustane. 
„Ne, bolje ostani ovde.“ 
„Dobro mi je sada“, insistirao je poručnik. „Izdržaću dok ne 

stignemo do stanice.“ 
Krenuo je ka terasi lagano se klateći. Osvrnuo se da 

pogleda ostale. Imao je tužan izraz na licu kad je odsutno 
prošaputao: ,,’Onaj ko je mrtav, naravno, ne može biti opasan’. 
To je Poup. Aleksandar Poup4.“ Odmahnuo je glavom i polako 
izašao. 

Inspektor se sada okrenuo ka gospođi Vorvik i ostalima. 
„Ne mogu vam opisati koliko mi je žao, ali možda je tako 
najbolje“, rekao je, a zatim krenuo za poručnikom u dvorište. 

4 engleski književnik, jedan od najboljih satiričara XVIII veka – prim. prev. 
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Gospođa Vorvik ga je posmatrala kako odlazi. „Tako je 
najbolje!“ uzviknula je, istovremeno ljutito i očajnički. 

„Da, da“, uzdahnula je gospođica Benet. „Tako je najbolje. 
Više ga jadnička ništa ne muči.“ Prišla je da pomogne gospođi 
Vorvik da ustane, „Hajdete, draga moja, ovo je bilo previše za 
Vas.“ 

Stara dama ju je pogledala maglovitim pogledom. „Ja... 
idem da legnem“, prošaputala je, a gospođica Benet je pošla za 
njom do vrata. Starkveder ih je otvorio, a zatim izvadio koverat 
iz džepa i pružio ga gospođi Vorvik. „Mislim da je najbolje da 
Vam ovo vratim“, predložio je. 

Okrenula se i uzela koverat od njega. ,,Da“, odgovorila je. 
„Da, za tim više nema potrebe.“ 

Gospođa Vorvik i gospođica Benet su izašle. Starkveder je 
zatvarao vrata kad je primetio da je Endžel prilazio Lori koja 
je još uvek sedela za radnim stolom. Nije se okrenula kad 
je stigao do nje. 

„Mogu li da Vam kažem, gospođo“, obratio joj se Endžel, 
„koliko mi je žao? Ukoliko išta mogu da učinim, slobodno...“ 

Lora ga je prekinula i ne pogledavši ga. „Tvoja pomoć nam 
više nije potrebna, Endžele“, hladno mu je rekla. „Biće ti 
isplaćeno sve što ti dugujemo i volela bih da još danas napustiš 
kuću.“ 

„Da, gospođo. Hvala Vam, gospođo“, odgovorio je Endžel 
primetno sasvim bezosećajno, a zatim se okrenuo i napustio 
prostoriju. Starkveder je za njim zatvorio vrata. U sobi 
je postajalo mračnije, a poslednji zraci sunca bacali su senke 
po zidovima. 

Starkveder je pogledao Loru. „Nećeš ga prijaviti zbog 
ucene?“, pitao ju je. 

„Neću“, nezainteresovano je odgovorila Lora. 
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„Šteta.“ Prišao joj je. „Pretpostavljam da je najbolje da 
odem. Da se pozdravimo.“ Zastao je. Lora ga još uvek nije 
pogledala. „Nemoj toliko da se nerviraš.“ 

„Nerviram se“, uznemireno mu je odgovorila Lora. 
„Zato što si volela tog dečaka?“, pitao ju je Starkveder. 
Okrenula se ka njemu. „Da. I zato što sam ja za sve kriva. 

Da znaš da je Ričard bio u pravu. Jadan Džen je trebalo da bude 
smešten u nekoj ustanovi. Trebalo je da bude zatvoren 
na mestu odakle nikome ne bi mogao da naudi. Ja sam bila ta 
koja to nije htela. I zato sam, zapravo, ja kriva što je Ričard 
ubijen.“ 

„Daj, Lora, ne budi sentimentalna“, grubo joj je odgovorio 
Starkveder. Prišao joj je bliže. „Ričard je ubijen zato što je to 
sam tražio. Mogao je da bude barem pristojno ljubazan 
prema malom, zar ne? Ne okrivljuj sebe. Ono što ti sada 
preostaje jeste da budeš srećna: Do kraja života, kako se to 
kaže u bajkama.“ 

„Srećna? Sa Džulijanom?“ odgovorila je Lora s prizvukom 
ogorčenosti u glasu. „Kako da ne?“ Namrštila se. „Znaš, više 
ništa nije isto.“ 

„Između Farara i tebe?“, pitao ju je. 
„Da. Dok sam mislila da je Džulijan ubio Ričarda kod mene 

se prema njemu ništa nije promenilo. Isto sam ga volela.“ Lora 
je zastala, pa zatim nastavila: „Bila sam čak spremna da kažem 
da sam to ja uradila.“ 

„Znam da jesi“, rekao je Starkveder. „Ali to je bila greška. 
Žene vole da izigravaju mučenice!“ 

„Ali kada je Džulijan pomislio da sam ja to uradila“, žustro 
je nastavila Lora, „on se promenio. Sasvim se promenio prema 
meni. Trudio se da bude fer i ne oda me, ali to je bilo sve.“ 
Neraspoloženo je naslonila obraz na dlan. „Njegova osećanja 
više nisu bila ista.“ 
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Starkveder je odmahnuo glavom. „Slušaj, Lora“, rekao je, 
„muškarci i žene ne reaguju na isti način kada dođe do situacije 
slične ovoj. Muškarci su zaista osetljiv pol. Žene su snažnije. 
Muškarci ne mogu da uzmu na sebe ubistvo. Žene, očigledno, 
mogu. Činjenica je da ako muškarac počini ubistvo zarad neke 
žene, on raste u njenim očima. Ako je situacija suprotna, 
muškarac oseća drugačije.“ 

Podigla je pogled ka njemu. „Ti nisi osećao drugačije“, 
primetila je. „Kada si pomislio da sam ja ubila Ričarda, ti si mi 
pomogao.“ 

„To je nešto drugo“, požurio je da odgovori Starkveder. 
Zvučao je pomalo zatečeno. „Ja sam morao da ti pomognem.“ 

„Zašto si morao da mi pomogneš?“ pitala ga je Lora. 
Nakon kraćeg ćutanja Starkveder nije odgovorio na 

postavljeno pitanje, već je rekao samo: „Još uvek želim da ti 
pomognem.“ 

„Zar ne shvataš“, kazala je Lora okrenuvši glavu u stranu, 
„da smo upravo tamo gde smo počeli? Zapravo sam ja bila ta 
koja je ubila Ričarda jer... jer sam bila tako tvrdoglava po 
pitanju Dženovog odlaska.“ 

Starkveder je primakao stolicu i seo pored nje. „To te, u 
stvari, izjeda, zar ne?“, zaključio je. „Spoznaja da je Džen ubio 
Ričarda. Ali to ne mora biti istina. Ne moraš da veruješ u to.“ 

Lora ga je zbunjeno posmatrala. „Kako možeš tako nešto 
da kažeš?“, pitala ga je. „Čula sam, svi smo čuli, da je priznao... 
da je pucao.“ 

„Jeste“, složio se Starkveder. „Znam, ali koliko znaš o moći 
sugestije? Vaša gospođica Benet je vrlo vešto namamila Džena 
u klopku da prizna. A momak je nesumnjivo podložan uticaju. 
Kao što je to slučaj sa mnogim adolescentima, dopala mu se 
ideja, pomisao da ima moć da... da, čak i da bude ubica. Beni mu 
je bacila mamac i on ga je zagrizao. Ubio je Ričarda i napravio 
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recku na pištolju kao da je heroj!“ Zastao je. „Ali ti ne znaš... 
niko od nas ne može znati, je li to laž ili istina.“ 

„Ali, zaboga, pa pucao je na poručnika!“ uzviknula je Lora. 
„Da, bio je potencijalni ubica!“ priznao je Starkveder „Vrlo 

je moguće da je ubio Ričarda, ali ti ne možeš biti 
nepokolebljivo uverena da je to zaista učinio. To bi možda 
mogao da uradi...“ Oklevao je. „Možda je mogao da uradi neko 
drugi.“ 

Lora ga je u neverici gledala. „Ali ko?“, pitala je zbunjeno. 
Starkveder je kratko razmišljao, a zatim rekao: „Verovatno 

gospođica Benet“, pretpostavljao je. „Na kraju krajeva, ona 
vam je svima dosta privržena i možda je mislila da je 
tako najbolje za sve. A to je, iz istog razloga, mogla biti i sama 
gospođa Vorvik. Pa čak i tvoj dečko Džulijan - iako se pretvarao 
da je mislio da si to učinila ti. Pametan potez kojim bi bila 
potpuno očarana.“ 

Lora se okrenula. „Ni sam ne veruješ u to što pričaš“, 
optužila ga je. „Samo pokušavaš da me utešiš.“ 

Starkveder se već razdražio. „Draga moja devojko“, kazao 
je, „Ričarda je mogao ubiti bilo ko. Čak i Mekgregor.“ 

„Mekgregor?“, pitala je netremice ga posmatrajući. „Ali 
Mekgregor je mrtav.“ 

„Naravno da je mrtav“, odgovorio je Starkveder. „Mora 
biti.“ Ustao je i prišao sofi. „Pazi“, nastavio je, „lako mogu da 
zamislim situaciju u kojoj je Mekgregor ipak ubica, kako bi 
osvetio smrt svog dečaka.“ Seo je na rukonaslon sofe. „Šta mu 
je činiti? Prvo treba da se oslobodi samog sebe. Nije mnogo 
teško proglasiti nekoga mrtvim na zabačenoj Aljasci. Za to je 
potrebno nešto novca i lažno svedočenje, naravno, ali sasvim 
je moguće to uraditi. Zatim bi mu preostalo da promeni ime i 
pojavi se kao nova osoba u nekoj drugoj zemlji i na nekom 
drugom poslu.“ 
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Lora ga je posmatrala izvesno vreme, a zatim ustala sa 
stolice za radnim stolom i sela na fotelju. Zažmurila je i duboko 
udahnula. Zatim je ponovo otvorila oči i pogledala 
Starkvedera. 

Starkveder je nastavio sa svojim pretpostavkama. „Bio bi u 
toku sa dešavanjima u vašoj porodici i kad je čuo da ste se 
preselili iz Norfoka ovamo, skovao je plan. Obrijao je bradu, 
ofarbao kosu i poradio na promeni ličnog opisa. Zatim je, pod 
okriljem maglovite noći, došao ovamo. Recimo da se sve tako 
nekako odvijalo.”  

Otišao je do balkonskih vrata. „Pretpostavimo da je 
Mekgregor rekao Ričardu:„Imam pištolj, a imaš ga i ti. Brojimo 
do tri i pucamo. Došao sam ovamo da se osvetim za smrt svog 
sina.“ 

Lora ga je zaprepašćeno posmatrala. 
„Znaš“, nastavio je Starkveder, „čini mi se da tvoj muž nije 

bio tako dobar strelac kao što si mislila da jeste. 
Pretpostavljam da nije hteo da sačeka do tri. Ovog puta je 
promašio i metak je završio tamo“, pokazao je rukom i izašao 
na terasu, ,,u žbunju među mnogim ostalim mecima. Ali 
Mekgregor nije promašio. On je pucao i ubio.“ Starkveder se 
vratio u sobu. „Ostavio je pištolj pored tela, uzeo Ričardov 
pištolj, izašao kroz prozor i nakon toga se vratio.“ 

„Vratio?“, pitala je Lora. „Zašto bi se vraćao?“ 
Starkveder ju je posmatrao nekoliko trenutaka ne 

izgovorivši ni reč. A zatim je duboko uzdahnuo i upitao: „Zar 
ne možeš da pretpostaviš?“ 

Lora ga je tupo pogledala. Odmahnula je glavom. „Ne, ni 
najmanje“, odgovorila je. 

I dalje ju je gledao pravo u oči. Nakon kraćeg ćutanja, 
polako i sa naporom je rekao: „Zamisli da je Mekgregor imao 
nezgodu sa automobilom i da nije mogao da ode odavde. 
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Šta mu je drugo preostalo? Samo jedna stvar - da se vrati u 
kuću i pronađe telo!“ 

„Ti pričaš...“ trgla se Lora, „pričaš kao da znaš šta se desilo.“ 
Starkveder nije više mogao da se obuzdava. „Naravno da 

znam“, žustro je rekao. „Zar ne shvataš? ja sam Mekgregor!“ 
Oslonio se na zid i očajnički odmahnuo glavom. 

Lora je ustala s izrazom neverice na licu. Pošla je ka njemu 
podigavši ruku. Nije mogla odmah da shvati šta joj je, zapravo, 
rekao. ,,Ti...“, prošaputala je. „Ti,..“ 

Starkveder je polako pošao ka Lori. „Nikada ni pomislio ne 
bih da bi se ovo moglo desiti“, rekao joj je glasom promuklim 
od osećanja. „Mislim... da te ugledam i shvatim da mi je stalo 
do tebe o da... O, bože, ovo je beznadežno. beznadežno.“ Dok ga 
je gledala kao kroz maglu, sasvim ošamućena, Starkveder ju je 
uhvatio za ruku i poljubio u dlan. „Zbogom, Lora“, rekao je 
osorno. 

Brzo je izašao kroz balkonska vrata i nestao u magli. Lora 
je istrčala na terasu dovikujući za njim: „Stani... stani... Vrati 
se!“ 

Magla se spuštala, a signal za maglu s Bristola počeo je da 
se oglašava. „Vrati se, Majkle, vrati se!“ dozivala je Lora. 
Odgovora nije bilo. „Vrati se, Majkle“, nije odustajala. „Molim 
te, vrati se! I meni je stalo do tebe.“ 

Pažljivo je osluškivala, ali čula je samo zvuk paljenja 
motora i automobila kako se udaljava.  

Signal za maglu i dalje je trubio kad se naslonila na prozor 
i prepustila nekontrolisanom jecanju. 
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DDODATAK  

Naredni tekst preuzet je iz knjige Čarlsa Ozborna Život i 
smrt Agate Kristi, biografskog pratioca dela „Kraljice zločina“ 
Prvi put objavljena 1982. i u potpunosti prerađena 1999., 
knjiga detaljno izlaže hronologiju svake knjige i svakog 
pozorišnog komada Agate Kristi, zajedno sa događajima koji 
su se u vreme pisanja odigravali u njenom životu, a naredno 
poglavlje preuzeto iz knjige nudi očaravajući uvid u nastanak 
Neočekivanog gosta. 
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NNEOČEKIVANI GOST 

Pozorišni komad (1958) 
 
 
Dvanaestog aprila 1958., Zamka za miševe izvodila se 

2239. put u pozorištu Ambasadori i oborila dotadašnji rekord 
za najduže izvođenu londonsku predstavu. Kako bi proslavila 
obaranje rekorda, Agata Kristi je za pozorište Ambasadori 
spremila posebnu zamku za miševe. Naravno, bila je 
oduševljena što je njena Zamka za miševe oborila sve rekorde 
i polagala je velike nade u novu predstavu koju je pisala jer ju 
je smatrala izuzetno dobrom. To je bila Presuda koju je Piters 
Sanders predstavio u Strand teatru 22. maja. Međutim, 
Presuda nije naišla na uspeh i nakon mesec dana, 21. juna, 
skinuta je s repertoara. Uvek optimistična gospođa Kristi je 
prošaputala: „Drago mi je da se barem Tajmsu dopala“, i bacila 
se na pisanje narednog pozorišnog komada koji je završila za 
četiri nedelje, a Piter Sanders ga je odmah uzeo u produkciju. 
Nov komad, Neočekivani gost igrao se nedelju dana u 
Hipodromu u Bristolu, a zatim je preseljen u Grofičino pozorište 
(The Dutches Theatre) na Vest Endu u Londonu, sa premijerom 
12. avgusta. Izvodio se 604 puta u narednih osamnaest meseci. 

Neočekivani gost bi se možda mogao opisati kao 
tajanstveno ubistvo koje se nimalo ne očekuje. Počinje tako što 
se stranac, neočekivani gost iz samog naslova, zaglavi 
automobilom u jarku usred guste magle Južnog Velsa, blizu 
obale i odlazi u obližnju kuću u kojoj zatiče ženu sa pištoljem u 
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ruci iznad nepomičnog tela njenog supruga, Ričard Vorvika, i 
priznaje da ga je ubila. On rešava da joj pomogne i zajedno 
konstruišu priču i smišljaju način da je izvuku. 

Ispostavlja se da je ubijen čovek, bogalj u invalidskim 
kolicima, loš karakter i sadista; nasuprot članovima sopstvene 
porodice koji bi možda i bili spremni da ga ubiju kad bi im 
se pružila prilika. Među njima je i otac dečaka koga je dve 
godine ranije Ričard Vorvik ubio u saobraćajnoj nesreći kada 
je vozio nepažljivo i vrlo verovatno pod dejstvom alkohola.  

Kako se radnja razvija, postaje jasno da je velika 
verovatnoća da Lora Vorvik nije ubila svog supruga, već da štiti 
nekog drugog. Mlađi polubrat Ričarda Vorvika koji je 
potencijalno opasan? Lorin ljubavnik, Džulijan Farar, koji se 
kandiduje za parlament? Vorvikova majka, snažna stara 
gospođa koja zna da nema za šta da živi? Ili, naravno, otac 
malog dečaka koji je nastradao? 

Policajac koji istražuje ubistvo pojavljuje se u drugoj sceni 
prvog čina zajedno sa svojim kolegom nižeg ranga koji 
neprestano citira pesnike. Kako komad nadalje odmiče, u 
drugom i poslednjem činu, oni otkrivaju i pokušavaju 
da uhapse pravog ubicu.  

Da li je baš tako? Ovo je tipična misterija Agate Kristi, 
poslednje rečenice skrivaju obrt. Je li moguće da će 
gospođa Kristi dozvoliti da se ubica nekažnjeno izvuče? Ako je 
tako, da možda ne smatra da je ubistvo Ričarda Vorvika 
odmazda? 

Kroz lik Majkla Starkvedera, „neočekivanog gosta“, 
gospoda Kristi izražava zanimljivu tvrdnju: 

Muškarci su zaista osetljiv pol. Žene su snažnije. Muškarci 
ne mogu da uzmu na sebe ubistvo. Žene, očigledno, mogu. 

Lik ubijenog muškarca, iz opisa njegove supruge, podseća 
na nekoga koga je Agata Kristi odlično poznavala. U narednom 
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odlomku Lora Vorvik opisuje jednu od noćnih navika svog 
supruga: 

Širom bi otvorio balkonska vrata, a Ričard bi sedeo ovde i 
vrebao odsjaj mačijeg oka ili zalutalog zeca ili psa, svejedno. 
Naravno, u poslednje vreme nije bilo toliko zečeva. Ali, on je 
ubio poveći broj mačaka. Ubijao ih je i po danu. Kao i ptice... U 
našu kuću je došla jedna žena koja je skupljala prijave za 
učešće na lokalnom seoskom vašaru. Ričard je pucao sa njene 
leve i desne strane dok je odlazila stazom, Poskakivala je poput 
zeca, tako je kazao.  

Grohotom se smejao kad nam je to prepričavao. Sećam se 
da je rekao kako je njena debela zadnjica podrhtavala poput 
želatina. Međutim, ona je otišla u policiju i digla se velika 
prašina. 

Agata Kristi u svojoj autobiografiji slično opisuje svog 
brata Montija, kao invalida koji će to ostati do kraja života: 

Montijevo zdravlje se popravljalo, Što je dovelo do toga da 
je bivalo sve teže kontrolisati ga. Bilo mu je dosadno i iz zabave 
je pucao iz pištolja kroz prozor. Trgovci i majčini posetioci 
umeli su da se žale. Monti je bio neumoljiv. „Neka blesava 
matora babetina se spuštala stazom, a zadnjica joj se tresla. 
Nisam mogao da odolim - jednom-dvaput sam pucao sa 
njene leve i desne strane. Čoveče, kako je odjurila...“ Neko nas 
je prijavio i posetila nas je policija. 

Neočekivani gost tipičan je komad Kristijeve, ne samo 
stoga što ga je ona napisala i što ga niko nije dramatizovao, već, 
poput Paukove mreže, ali nasuprot Zamci za miševe ili 
Svedoku optužbe, sasvim je novo delo, nepretoćeno iz nekog od 
njenih ranijih radova.  

To je, zapravo, jedan od njenih najboljih pozorišnih 
komada, dijalozi i zaplet puni su iznenađenja, mada je komad 
pitak i nije suviše složen. On prikazuje, uzgredno, da se u pravu 
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istinu ne veruje iako je jasna kao dan. Glavne uloge u ovom 
komadu 1958. igrali su Rene Ašerson (Lora Vorvik), Najdžel 
Stok (Majki Starkveder) i Viole Farebroter (starija gospođa 
Vorvik), sa Kristoferom Sanfordom (Džen Vorvik), Polom 
Kuranom (Henri Endžel), Rojem Purcelom (Džulijan Farar), 
Vinifred Ogton (gospođica Benet), Majklom Goldenom 
(inspektor Tomas), Tenijelom Evansom (poručnik Kedvolder) 
i Filipom Njumenom (leš). Pozorišni komad je režirao Hubert 
Greg. 

Kritike su jednolično izražavale oduševljenje, mnoge su 
upoređivale uspeh novog komada sa nedavnim neuspehom 
Presude. „Nakon neuspeha njenog poslednjeg komada 
Presuda“, stajalo je u kritici Dejli telegrafa, „počela je da se 
javlja ideja da treba pozovati Skotland Jard da otkrije ko je 
ubio Agatu Kristi. Međutim Neočekivani gost koji se sinoć igrao 
u Grofičinom pozorištu pre nego što se prašina oko neuspeha 
slegla, ukazuje da je dotična življa nego što se mislilo. Sahrana 
njenog ugleda kao majstora za triler bila je, nesumnjivo, 
preuranjena.“ Gardijan je istovremeno bio i pohvalan i 
kritičan: „Samo sedam nedelja nakon što je prethodni 
pozorišni komad Agate Kristi skinut sa repertoara, stara 
šezdeset šestogodišnja gospođa nesumnjivo se sinoć u punom 
sjaju vratila na londonsku pozorišnu scenu. Svojim novim 
delom. Posmatrala je iz poslednjih redova, prebledela i sa 
strepnjom... Međutim, ovog puta nije bilo povika negodovanja. 
Grubih upadica. Na kraju je čula aplauz nalik onome koji je 
njenu Zamku za miševe održao da se rekordno izvodi šest 
godina.“ 
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