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Predgovor 

Ova knjiga mi je jedna od omiljenih. Smišljala sam je godinama, razmišljala o njoj, 

razrađivala je govoreći sebi: „Jednog dana, kad budem imala dovoljno vremena i poželim 

da se dobro zabavim, počeću da je pišem!” Treba da naglasim nešto — od pet napisanih 

knjiga samo jedna predstavlja pravo zadovoljstvo, ostale su posao. Ukleta kuća bila je 

pravog zadovoljstvo. Često se pitam vide li ljudi koji čitaju neku knjigu da li je ona plod 

marljivog rada ili uživanja. Uvek mi govore: „Mora da ste uživali pišući to i to delo!” A to 

je delo koje uporno nije htelo da ispadne onako kako sam želela, čiji su likovi nezgodni, 

zaplet nepotrebno zamršen, a dijalozi kruti — ili bar ja tako mislim. Na kraju, možda 

pisac nije najbolji sudija svog dela. Svima se, međutim, bez razlike dopala Ukleta kuća, 

pa opravdano verujem da je to jedna od mojih najboljih knjiga. 

Ne znam zbog čega mi je na pamet pala porodica Leonides, to se dogodilo bez 

ikakvog posebnog razloga. A zatim su se likovi polako razvili. 

Imam osećaj da sam bila samo beležnik njihove priče. 

 

 

  



 

Prvo poglavlje 

Sofiju Leonides prvi put sam sreo u Egiptu pred kraj rata. Bila je na prilično 

visokom činovničkom položaju u jednom odeljenju Ministarstva spoljnih poslova. Naš 

odnos je prvo bio čisto poslovan, a ubrzo sam uvideo da je do položaja došla zahvaljujući 

svojoj sposobnosti, uprkos tome što je bila mlada (tada je imala samo dvadeset 

dve godine). 

Pored toga što je izgledala vrlo privlačno, imala je razborit um i odsečan smisao za 

humor, koji mi se neopisivo dopadao. Postali smo prijatelji. S njom se moglo neizmerno 

lako razgovarati, pa smo veoma uživali u zajedničkim večerama i povremenom plesanju. 

Sve to znao sam i ranije. Tek kad sam dobio naređenje o prekomandi na istok pred 

kraj rata u Evropi, znao sam još nešto — da volim Sofiju i da želim da se oženim njome. 

Večerali smo kod Šeparda kad sam to shvatio. To nije bilo nikakvo iznenađenje, već 

uviđanje činjenice koja mi je već dugo bila poznata. Gledao sam je drugačije, ali 

sam video ono što sam znao već izvesno vreme. Dopadalo mi se sve što sam video. Tamna 

i oštra kosa koja joj se prkosno uzdizala sa čela, živahne plave oči, mala i 

četvrtasta ratoboma brada, prav nos. Sviđali su mi se njen svetlosivi kostim skrojen po 

meri i uštirkana bela košulja. Izgledala je kao prava Engleskinja i to mi je donelo 

osveženje posle tri godine provedene daleko od rodne grude. Pomislio sam da niko ne bi 

mogao da izgleda tako i, kad mi je to palo na pamet, upitao sam se da li je ona uopšte 

Engleskinja. Da li je ono pravo ikada savršeno kao na pozomici? 

Shvatio sam da, uprkos tome što smo innogo i otvoreno razgovarah o raznim 

idejama, o onome što nam se dopada ili nam se ne dopada, o budućnosti, o bliskim 

prijateljima i poznanicima, Sofija nikada nije pomenula svoj dom ili porodicu. Znala je 

sve o meni (umela je, kao što sam već nagovestio, pažljivo da sluša), ah ja nisam znao 

ništa o njoj. Pretpostavio sam da ima uobičajeno poreklo, ali nikada nije pričala o tome. 

Ipak, do tada uopšte nisam bio svestan te činjenice. 

Sofija me je pitala o čemu razmišljam. 



Iskreno sam joj odgovorio: — O tebi. 

—    Vidim — uzvratila je. I zaista se činilo da govori istinu. 

—    Možda se nećemo videti nekoliko godina — nastavio sam. — Ne znam kada ću 

se vratiti u Englesku. Ali čim se vratim, prvo ću doći kod tebe i zaprositi te. 

Nije ni trepnula kad je to čula. Sedela je i pušila, ne gledajući me. 

Nekoliko trenutaka sam bio uznemiren jer sam misbo da me nije razumela. 

—    Slušaj — kazao sam joj. — Odlučio sam da ne uradim nešto, a to je da te sada 

pitam da se udaš za mene. To ionako ne bi uspelo. Prvo bi mogla da me odbiješ, pa bih ja 

onda otišao sav ucveljen i spetljao se s nekom gadurom kako bih izlečio taštinu. A ako 

me ne bi odbila, šta bismo mogli da uradimo? Da se venčamo i odmah se razdvojimo? Da 

se verimo i suočimo se s dugim čekanjem? To ne bih podneo. Mogla bi da upoznaš nekog 

drugog i da onda osećaš obavezu da mi budeš vema. Živimo u čudnom, grozničavom 

vremenu, u kome se sve dešava od danas do sutra. Svuda oko nas brakovi i ljubavi 

počinju i završavaju se u svakom trenutku. Voleo bih da znam da si otišla kući slobodna i 

nezavisna  da pogledas oko sebe, odmeriš novi posleratni svet i odlučiš šta želiš od 

njega. Sofija, ono što je između tebe i mene mora da bude trajno. Ne vidim svrhu 

nikakvog drugačijeg braka. 

—    Ni ja — složila se Sofija. 

—    S druge strane — kazao sam — mislim da imam pravo da ti kažem kako... Kako 

se osećam. 

—    Ali bez neprikladnog lirskog izražavanja? — promrmljala je Sofija. 

—    Dušo, zar ne shvataš? Pokušao sam da ti ne kažem da te volim... 

Prekinula me je. 

—    Razumem, Čarlse. I dopada mi se što sve radiš tako smešno. A kad dođeš da 

me vidiš, možda ćeš i dalje želeti... 

Došao je red na mene da je prekinem. 



—    U to nema nikakve sumnje. 

—    Za sve postoji sumnja, Čarlse. Uvek postoji neki nepredviđeni činilac zbog 

koga će se kolica s jabukama prevrnuti. Na primer, ti ne znaš mnogo toga o meni, zar ne? 

—    Ne znam čak ni gde živiš u Engleskoj. 

—    Živim u Svinli Dinu. 

Klimnuo sam pri pomenu poznatog udaljenog predgrađa Londona, koje ima tri 

izvanredna terena za golf namenjena gradskim bogatašima. 

Dodala je tiho i zamišljeno: — U maloj ukletoj kući... 

Verovatno samjoj delovao donekle iznenađeno, jer se silno zabavila, pa me je 

podsetila da je to stih jedne stare dečje pesmice. I svi su živeli u maloj ukletoj kući. To 

smo mi. A kuća nije baš mala. Ali je sasvim izvesno ukleta, od temelja pa sve do zabata i 

potkrovlja! 

—    To je velika porodica? Imaš mnogo braće i sestara? 

—    Imam brata, sestru, majku, oca, strica, strinu, dedu, staru tetku i dedinu 

drugu ženu. 

—    Bože! — uzviknuo sam, zatečen brojem nabrojanih ljudi. 

Nasmejala se. 

—    Naravno, ne živimo svi zajedno. Rat i bombardovanje su nas naterali na to, ali 

ne znam... — Zamišljeno se namrštila. — Možda je porodica oduvek duhovno živela 

zajedno, pod budnim okom mog dede. Moj deda je neverovatan čovek. Prevalio je 

osamdesetu, visok je samo metar i po, ali pored njega su svi krajnje neupadljivi. 

—    Deluje mi zanimljivo — rekao sam. 

—    I jeste zanimljiv. Onje Grk iz Smirne. Aristid Leonides. — Zatreptala je i 

dodala: — Vrlo je bogat. 

—    Hoće li iko biti bogat kad se sve ovo završi? 



—    Moj deda hoće — samouvereno je odgovorila Sofija. — Ne može ga uništiti 

nikakva taktika usmerena protiv bogataša. Pre bi on sve njih uništio. 

Žurno je dodala: — Pitam se da li bi ti se dopao. 

A dopada li se tebi? — upitao sam. 

Više nego iko na svetu — uzvratila je Sofija. 

 

 

Drugo poglavlje 

U  Englesku sam se vratio tek dve godine kasnije. Te dve godine nisu bile lake. 

Pisao sam Sofiji i vrlo često sam se čuo s njom. Njena pisma, kao ni moja, nisu bila 

ljubavna. Bila su to pisma kakva pišu bliski prijatelji — o raznim idejama, mislima i 

komentarima o svakodnevnom životu. Ipak, znam da su, što se mene tiče, a verovao sam i 

što se Sofije tiče, naša osećanja postajala sve snažnija. 

Vratio sam se u Englesku jednog toplog i sivog septembarskog dana. Lišće na 

drveću imalo je zlatan odsjaj na večemjoj svetlosti. Povremeno bi dunuo vetar. Poslao 

sam Sofiji telegram sa aerodroma. 

Upravo sam se vratio. Hoćeš li da večeramo kod Marija u devet? Čarls. 

Nekoliko sati kasnije sedeo sam i čitao Tajms. Prelazeći preko rubrike sa 

obaveštenjima o novorođenoj deci i o venčanjima, kao i sa čituljama, pogled mi je 

privuklo prezime Leonides. 

Devetnaestog septembra, u kući Tri zabata u Svinli Dinu, preminuo je Aristid 

Leonides, voljeni suprug Brende Leonides, u osamdeset osmoj godini. Ožalošćena 

supruga. 

Odmah ispod toga stajalo je još jedno obaveštenje: 



Leonides — Aristid Leonides preminuo je iznenada u Tri zabata u Svinli Dinu. 

Ožaloštena deca i unučad. Cveće možete slati u Crkvu Sv. Eldreda u Svinli Dinu. 

Te dve čitulje delovale su mi prilično čudno. Kao daje neko u štampariji pogrešio 

dok je slagao slova. Bez obzira na sve, mene je zanimala jedino Sofija. Brzo sam joj 

poslao još jedan telegram: 

Upravo sam pročitao vest o smrti tvog dede. Primi moje saučešće.Javi kad mogu da 

te vidim. Čarls. 

Telegram od Sofije zatekao me je u šest sati u kući mog oca. U njemu je pisalo: 

Dolazim kod Marija u devet. Sofija. 

Pri samoj pomisli na Sofiju bio sam istovremeno nervozan i uzbuđen. Vreme je 

prolazilo sporo i to meje izluđivalo. Kod Marija sam stigao dvadeset minuta ranije. 

Sofija je zakasnila samo pet minuta. 

Uvek je potresno posle dugo vremena videti nekoga ko vam je neprestano bio u 

mislima. Kada je Sofija napokon ušla kroz kružna vrata, naš susret je izgledao posve 

nestvamo. Nosila je crninu i to me je nekako neobjašnjivo začudilo. Gotovo sve ostale 

žene nosile su crno, ali sam uvrteo sebi u glavu da je ovo sasvim izvesno crnina, pa me je 

iznenadilo što je Sofija neko ko bi uopšte nosio crninu za nekim, pa čak i za najbližim 

rođakom. 

Popili smo koktele, a zatim smo seli za sto. Pričali smo veoma brzo i grozničavo, 

raspitujući se o starim prijateljima iz naših dana u Kairu. Bio je to usiljen razgovor, ali 

nam je pomogao da prevaziđemo prvobitnu nelagodnost. Izjavio sam joj saučešće zbog 

dedine smrti, a Sofija je tiho rekla da se to dogodilo „sasvim iznenada”. Zatim smo 

nastavili da se prisećamo. Osetio sam s nespokojstvom da nešto nije u redu, nešto osim 

početne i sasvim prirodne nelagodnosti zbog ponovnog susreta. Nešto nije bilo u redu sa 

Sofijom, u to sam bio siguran. Da li je možda nameravala da mi kaže kako je srela nekog 

dmgog muškarca, do kojeg joj je bilo više stalo nego do mene, i da su njena osećanja 

prema meni bila velika greška? 

Imao sam nekakav osećaj da nije to u pitanju, ali nisam znao šta je posredi. U 

međuvremenu smo nastavili usiljeni razgovor. 



A zatim, sasvim neočekivano, kada je kelner stavio kafu na sto i povukao se uz 

naklon, slika je postala sasvim jasna. 

Tu smo Sofija i ja sedeli zajedno kao i mnogo puta pre toga, za malim stolom u 

restoranu. Kao da nikada nismo ni bili razdvojeni. 

—    Sofija — rekao sam joj. 

A ona je istog trenutka uzviknula: — Čarlse! 

Duboko sam uzdahnuo sa olakšanjem. 

—    Hvala bogu što je to gotovo — kazao sam. — Šta se to dogodilo s nama? 

—    Verovatno je to moja greška. Ispala sam glupa. 

—    Ali sada je sve u redu? 

—    Da, sada je sve u redu. 

Nasmešili smo se jedno drugom. 

—    Draga! — uzviknuo sam i pitao je: — Hoćeš li se udati za mene? 

Osmeh joj je iščezao sa usana. A zatim se ono nešto, šta god to bilo, ponovo 

vratilo. 

—    Ne znam — odgovorila je. — Nisam siguma, Čarlse, da ću ikada moći da se udam 

za tebe. 

—    Ah, Sofija! Zbog čega? Zato što smo se otuđili? Treba li ti vremena da se 

ponovo navikneš na mene? Postoji li neko drugi? Ne... — Ućutao sam. — Ja sam budala. 

Nije ništa od toga. 

—    Ne, nije. — Odmahnula je glavom. Sačekao sam. Zatim mi je tihim glasom 

rekla: 

—    U pitanju je smrt mog dede. 



—    Smrt tvog dede? Ali zašto? Kakve to veze ima? Ne misliš... Nisi valjda 

pomislila da je u pitanju novac? Zar  nije ostavio nikakav novac? Ah svakako, najdraža 

moja. 

—    Nije u pitanju novac. — Jedva primetno se nasmešila. — Mislim da se uopšte ne 

bi bunio zbog mog novca, pare nisu za bacanje, kako se to obično kaže. A moj deda 

nikada nije izgubio ni paru u životu. 

—    Šta je onda posredi? 

—    Njegova smrt. Vidiš, Čarlse, mislim da on nije umro prirodnom smrću. Mislim da 

je možda... ubijen. 

Zaprepašćeno sam je pogledao. 

—    To je nemoguće. Šta te je navelo na takvu pomisao? 

—    Nije mi tek tako palo na pamet. Pre svega, doktor je bio čudan. Nije hteo da 

potpiše umrlicu. Uradiće obdukciju. Sasvim je jasno da postoji izvesna sumnja. 

To nisam osporio. Sofija je bila vrlo pametna, te je svaki zaključak koji bi donela 

bio sasvim pouzdan. 

Umesto toga, otvoreno sam joj rekao: 

—    Možda su njihove sumnje sasvim neosnovane. Ali bez obzira na to, ako 

pretpostavimo da su osnovane, kako će se to odraziti na tebe i mene? 

—    Moglo bi da ima posledica u određenim okolnostima. Ti radiš u diplomatiji. Oni 

su vrlo oprezni kad su supruge u pitanju. Ne, molim te, nemoj mi reći sve to što si 

namerio. Svakako ćeš kazati sve te stvari, a znam da u njih i veruješ, a u teoriji se i ja 

slažem s njima. Ali ja sam ponosna, prokleto ponosna. Želim da naš brak bude dobar 

za sve, ne želim da predstavljam onu polovinu koja se žrtvuje u ime ljubavi! Kao što 

rekoh, možda će sve biti u redu... 

—Je li moguće da je doktor napravio grešku? 

—    Čak i da nije, to nije važno, ukoliko ga je ubila prava osoba. 



—    Kako to misliš, Sofija? 

—    To što sam rekla jeste surovo, ali, na kraju krajeva, čovek treba da je iskren. 

Sprečila me je da joj nešto kažem. 

—    Ne, Čarlse, neću više ništa reći. Verovatno sam već rekla previše. Ali odlučila 

sam da dođem i nađem se s tobom večeras, da te vidim i da te nateram da shvatiš. 

Ne možemo ništa rešiti dok se ovo ne raščisti. 

—    Makar mi ispričaj sve o tome. 

Odmahnula je glavom. 

—    Ne želim. 

—    Ali, Sofija... 

—    Ne, Čarlse. Ne želim da nas posmatraš iz mog ugla. Želim da nas posmatraš bez 

predrasuda, spolja. 

—    A kako to da uradim? 

Pogledala me je sa čudnim sjajem u bistrim plavim očima. 

—    Saznaćeš od svog oca — izustila je. 

Još u Kairu sam rekao Sofiji da mi je otac pomoćnik komesara u Skotland jardu. I 

dalje je bio na tom položaju. Kad je izgovorila te reči, osetio sam kako se na 

mene spušta hladan teret. 

—    Dakle, dotle je došlo? 

—    Mislim da jeste. Vidiš li čoveka koji sedi sam za stolom pored vrata? Vrlo fin, 

stamen, bivši vojnik. 

—    Vidim. 

—    Bio je na peronu u Svinli Dinu večeras kad sam ušla u voz. 

—    Hoćeš da kažeš kako te je pratio dovde? 



—    Da. Mislim da smo svi... kako se ono kaže, pod prismotrom. Oni su nam otprilike 

rekli kako bi bilo najbolje da ne napuštamo kuću. Ah bila sam odlučna u nameri da te 

vidim. — Buntovno je isturila svoju malu četvrtastu bradu. — Izašla sam kroz prozor 

kupatila i spustila se niz oluk. 

—    Dušo! 

—    Ali policajci su vrlo delotvomi. Naravno, tu je i telegram koji sam ti poslala. Pa, 

nije važno, sad smo ovde, zajedno... Ali ubuduće oboje moramo da delujemo odvojeno. 

Zastala je, a zatim dodala: 

—    Nažalost, nema sumnje u to da se volimo. 

—    Ni trunke sumnje — potvrdio sam. — I nemoj govoriti nažalost. Preživeli smo 

svetski rat, više puta smo za dlaku izbegli iznenadnu smrt, pa ne vidim zašto bi 

iznenadna smrt jednog starca... Uzgred, koliko je imao godina? 

—    Osamdeset sedam. 

—    Naravno. Pisalo je u Tajmsu. Ako mene pitaš, on je umro od starosti i svaki 

lekar koji drži do sebe trebalo bi da prihvati tu činjenicu. 

—    Da si poznavao mog dedu — rekla je Sofija — iznenadio bi se što je uopšte 

umro od bilo čega. 

  



 

 

Treće poglavlje 

Oduvek sam se prilično zanimao za posao svog oca u policiji, ali me ništa nije 

pripremilo za trenutak kada će to interesovanje postati neposredno i lično. 

Još nisam video svog starog. Nije bio kod kuće kad sam stigao, pa sam se okupao, 

obrijao, presvukao i izašao da se nađem sa Sofijom. Kad sam se vratio kući, međutim, 

Glover mi je rekao da je moj otac u radnoj sobi. 

Sedeo je za radnim stolom, udubljen u gomilu papira. Skočio je kad sam ušao. 

—    Čarlse! Pa, prošlo je mnogo vremena. 

Naš susret posle pet ratnih godina razočarao bi nekog Francuza. U stvari, sve 

emocije zbog ponovnog susreta bile su tu. Moj stari i ja se mnogo volimo i odlično 

se razumemo. 

—    Imam malo viskija — rekao je. — Kaži kad je dosta. Izvini što nisam bio kod 

kuće kad si stigao. Do guše sam u poslu. Upravo sam počeo da radim na jednom 

užasnom slučaju. 

Zavalio sam se u fotelju i upalio cigaretu. 

—    Aristid Leonides? — upitao sam. 

Obrve su mu se brzo sastavile iznad očiju. Prostrelio me je pogledom i dobro me 

odmerio. Glas mu je bio učtiv i strog 

—    Šta te je navelo da mi to kažeš, Čarlse? 

—    Dakle, u pravu sam? 

—    Otkud znaš za to? 



—    Dobio sam informacije. 

Moj stari je čekao. 

—    Moje informacije potiču iz prve ruke — kazao sam mu. 

—    Hajde, Čarlse, na čistac s time. 

—    Možda ti se neće dopasti, ali u Kairu sam upoznao Sofiju Leonides — rekao sam 

mu. — Zaljubio sam se u nju. Zelim da se oženim njome. Večeras smo se videli. Večerala 

je sa mnom. 

—    Večerala je s tobom? U Londonu? Pitam se kako je uspela to da uradi! 

Porodicaje zamoljena, i to vrlo ljubazno, da ne izlazi iz kuće. 

—    Istina. Spustila se kroz prozor kupatila niz oluk. 

Usne mog starog na trenutak su se razvukle u osmeh. 

—    Deluje mi kao vrlo spretna mlada dama — kazao je. 

—    Ali i tvoji policajci su sasvim delotvomi — uzvratio sam. — Jedan fini oficir ju 

je pratio do restorana. Saznaću ko je on iz izveštaja koje dobijaš. Visok je metar 

osamdeset,  ima smeđu kosu, smeđe oči, tamnoplavo odelo na pruge i tako redom. 

Stari me je strogo pogledao. 

—    Da li je to... ozbiljno? — pitao je. 

—Jeste. Ozbiljno je, tata — odgovorio sam. 

Usledila je kratka pauza. 

—    Imaš li nešto protiv? — pitao sam. 

—    Ne bih imao ništa protiv do pre nedelju dana. Oni su ugledna porodica i ta 

devojka će naslediti novac, a vrlo dobro znam kakav si. Ne gubiš lako glavu. Kako stvari 

stoje... 

—    Da, tata? 



—    Možda će biti u redu ako... 

—    Ako šta? 

—    Ako je to uradila prava osoba. 

Tu rečenicu sam čuo drugi put te večeri. Počeo sam da se interesujem. 

—    Ali ko je uopšte prava osoba? 

Oštro me je pogledao. 

—    Koliko znaš o svemu tome? 

—    Ništa. 

—    Ništa? — Delovao je iznenađeno. — Zar ti devojka nije rekla? 

—    Nije. Rekla mi je da bi više volela da to posmatram sa strane. 

—    Sada se pitam zbog čega to želi? 

—    Zar to nije očigledno? 

—    Nije, Čarlse, mislim da nije. 

Koračao je tamo—amo mršteći se. Upalioje cigam, koja se ubrzo ugasila. Po tome 

sam video koliko je uznemiren. 

—    Šta znaš o toj porodici? — strogo me je pitao. 

—    Dođavola, gotovo ništa! Znam samo da su tu bili stari čovek i mnogo sinova, 

unučadi i snaja. Nisam najbolje shvatio rodbinske veze. — Zastao sam, a zatim rekao: 

— Najbolje je da me ti uputiš u sve, tata. 

—    Tako je. — Seo je. — Dobro, onda, krenimo od samog početka, od Aristida 

Leonidesa. Došao je u Englesku s dvadeset četiri godine. 

—    Grk iz Smirne. 

—    I to znaš? 



—    Da, i to je otprilike sve što znam. 

Vrata su se otvorila i Glover je ušao da najavi glavnog inspektora Tavernera. 

—    On je zadužen za slučaj — obavestio me je otac. — Neka odmah uđe. On 

proverava porodicu. Zna više o njima od mene. 

Pitao sam ga da li je lokalna policija pozvala Skotland jard. 

—    To je u našoj nadležnosti. Svinli Din pripada široj teritoriji Londona. 

Klimnuo sam u znak pozdrava kada je glavni inspektor Taverner ušao u sobu. Dugo 

sam poznavao Tavernera. 

Toplo me je pozdravio i čestitao mi što sam se vratio zdrav i čitav. 

—    Objašnjavam Čarlsu ovaj slučaj — kazao je moj otac. — Ispravite me ako 

grešim, Taverner. Leonides je došao u London 1884. godine. Otvorio je mali restoran u 

Sohou. Isplatilo mu se. Otvorio je još jedan restoran. Nedugo zatim posedovao je sedam 

ili osam restorana. Svi su mu donosili mnogo novca. 

—    Nikada nije pogrešio, bez obzira na to čime se bavio — zaključio je glavni 

inspektor Taverner. 

—    Imao je njuh za dobar posao — dodao je moj otac. — Na kraju je stajao iza 

većine poznatih restorana u Londonu. Zatim je na velika vrata ušao u ugostiteljstvo. 

—    Stajao je i iza mnogih drugih poslova — nastavio je Taverner. — Polovna odeća, 

prodavnice jeftine bižuterije, gomila toga. Naravno — zamišljeno je dodao — oduvek 

je bio mutan. 

—    Hoćete da kažete da je bio varalica? — pitao sam. 

Taverner je odmahnuo glavom. 

—    Ne, nisam to hteo da kažem. Bio je mutan, ali ne i varalica. Nikada nije uradio 

ništa van zakona. Međutim, bio je od onih koji umeju da smisle sve moguće načine da 

zaobiđu zakon. Tako je zaradio gomilu novca čak i za vreme rata, bez obzira na svoje 

godine. Ništa što je radio nije protivzakonito, ali čim bi se on nečega dohvatio, 



morali ste da donesete odgovarajući zakon, ako me shvatate. Ah on bi do tada već 

prešao na sledeći posao. 

—    Ne zvuči baš privlačno — kazao sam. 

—    Zapravo, on je bio privlačan. Govorim o ličnosti, znaš. Mogao si to da osetiš. 

Nije bio fizički privlačan. Pravi patuljak, i to prilično mžan, ali je privlačio kao 

magnet. Žene su ga obožavale. 

—    Njegov brak bio je veliko iznenađenje — izjavio je moj otac. — Oženio se 

ćerkom seoskog vlastelina, nadzornika pasa u lovu na lisice. 

Podigao sam obrve. — Zbog novca? 

Moj otac je odrečno odmahnuo. 

—    Ne, bila je to prava ljubav. Upoznala ga je kada je ugovarala posluženje za 

venčanje svoje prijateljice i odmah se zaljubila. Roditelji su bili izričito protiv tog 

braka, ali je ona bila odlučna u nameri da se uda za njega. Kažem vam, taj čovek je 

posedovao šarm, imao je u sebi nešto egzotično i poletno štojoj se dopalo. Bilo joj je 

neizmemo dosadno tamo gde je živela. 

—    Imali su srećan brak? 

—    Da, vrlo srećan, za divno čudo. Naravno, njihovi prijatelji se nisu družili (to je 

bilo vreme pre nego što je novac izbrisao sve granice između društvenih slojeva), ah to 

kao da im nije bilo bitno. Mogli su i bez prijatelja. Izgradio je prilično raskošnu kuću u 

Svinli Dinu, gde su živeli i dobili osmoro dece. 

—    To je prava porodična hronika. 

—    Stari Leonides je bio prilično mudar kad je odabrao Svinli Din. Tada je taj 

kraj tek ulazio u modu. Drugi i treći teren za golfjoš nisu bili napravljeni. Bio je to 

spoj starosedelaca koji su strastveno voleli svoje vrtove i kojima se gospođa Leonides 

dopala i bogatih poslovnih ljudi koji su želeli da idu u korak s Leonidesom, pa su mogli 

da biraju poznanike. Bili su savršeno srećni do 1905. godine, kada je ona umrla od upale 

pluća. 

—    I ostavila ga je sa osmoro dece? 



—    Jedno dete je umrlo kao malo. Dva sina su poginula u ratu. Jedna ćerka se 

udala i otišla u Australiju, gde je i umrla. Neudata ćerka poginula je u saobraćajnom 

udesu. Druga je umrla pre nekoliko godina. Dva sina su živa — najstariji sin Rodžer, koji 

je oženjen ali nema decu, i Filip, koji se oženio čuvenom glumicom i ima troje dece. To 

su tvoja Sofija, Justas i Džozefina. 

—    I svi oni žive u kući... kako se zvaše? Tri zabata? 

—    Da. Kuća Rodžera Leonidesa smeštena je u bombardovanju na početku rata. 

Filip i njegova porodica žive tamo još od 1937. godine. A tu je i jedna stara tetka, 

gospođica De Havilend, sestra pokojne gospođe Leonides. Ona je očigledno oduvek 

prezirala svog zeta, ali kad joj je umrla sestra, shvatila je kao dužnost da se odazove 

zetu na poziv da živi kod njega i podiže decu. 

—    I vrlo je marljiva u tome — rekao je inspektor Taverner. — Ali nije od onih 

koji menjaju mišljenje. Oduvek se opirala Leonidesu i njegovim metodama... 

—    Pa, ta kuća je puna ljudi — uzvratio sam. — Šta misliite, ko ga je ubio? 

Taverner je odmahnuo glavom. 

—Još je rano — odgovorio je. —Još je rano da to kažem. 

—    Hajde, Taverneru — ohrabrio sam ga. — Kladim se da znate ko je to uradio. 

Čoveče, nismo na sudu. 

—    Nismo — neraspoloženo je rekao Taverner. — A možda nećemo ni stići do suda. 

—    Hoćete da kažete kako je moguće da nije ubijen? 

—    Sigumo je ubijen. Otrovan je. Ali znate kakvi su slučajevi trovanja. Vrlo je 

pipavo izvući dokaze. Vrlo pipavo. Nekada sve mogućnosti vode u jednom smeru... 

—    To sam pokušavao da izvučem od vas. Imate već sve sređeno u glavi, zar ne? 

—    Ovo je slučaj vrlo velike verovatnoće. Veoma je očigledan. Savršena 

nameštaljka.  Ali ne znam, u to sam siguran. Vrlo nezgodno. 

Molećivo sam pogledao oca. 



On je polako izgovorio: — U slučajevima ubistva, kao što znaš, Čarlse, ono što je 

očigledno obično je i pravo rešenje. Stari Leonides se ponovo oženio pre deset godina. 

—Kad je imao sedamdeset sedam? 

—Da, oženio se mladom ženom, od dvadeset četiri godine. 

—Zazviždao sam. 

—Kakvom mladom ženom? 

Mladom ženom iz čajdžinice. Izuzetno pristojnom mladom ženom. Zgodnom na neki 

anemičan, ravnodušan način. 

—A postoji velika verovatnoća da je ona to učinila? 

Gospodine, samo razmislite — kazao je Taverner. —Ona sada ima samo trideset 

četiri godine, a to je opasno doba. Voli da živi lagodno. A u kući je jedan mladić. Učitelj 

Leonidesove unučadi. Nije bio u ratu, ima slabo srce ili lako nešto. Vrlo su bliski. 

Zamišljeno sam ga pogledao. Bio je to svakako star i poznat obrazac. Dobro znan 

spoj. A druga gospođa Leoniiles je vrlo ugledna, toje moj otac posebno istakao. 

Mnoga ubistva počinjena su zarad ugleda. 

—Koji otrov je u pitanju? — zanimalo me je. — Arsenik? 

—Ne, još nismo dobili analizu, ali doktor misli da je u pitanju ezerin. 

—To je donekle neobično, zar ne? Svakako je lako naći dobavljača. 

—Ne i za ovaj otrov. Bila je to njegova lična stvar. Kapi za oči. 

Leonides je patio od dijabetesa — dodao je moj otac. Redovno je dobijao insulin. 

Insulin se pakuje u flašice limenim poklopcem. Iz njih se sadržina izvlači iglom.  

Sam sam pogodio nastavak. 

—A u flašici nije bio insulin, nego ezerin. 

—Tako je. 



—A ko mu je dao injekciju? — pitao sam. 

—Supruga. 

Sada sam shvatio šta je Sofija htela da kaže onim „prava osoba”. 

Pitao sam: — Da li se porodica dobro slaže s drugom gospođom Leonides? 

—    Ne. Koliko sam shvatio, jedva da i govore. 

Sve je postajalo jasnije. Uprkos tome, inspektor Taverner očigledno nije bio 

zadovoljan. 

—    Šta vam se ne dopada u vezi s tim? — želeo sam da znam. 

—    Da je ona to uradila, gospodine Čarlse, vrlo lako je mogla posle da podmetne 

pravu flašicu insulina. U stvari, ako je kriva, zaista mi nije jasno zašto to nije i uradila. 

—    Da, sve navodi na to. U kući ima mnogo insulina? 

—    O, da, tu su i pune i prazne flašice. Tako je. A da je ona to uradila, šanse su 

deset prema jedan da doktor to ne bi ni primetio. Vrlo malo se zna o tome može li 

obdukcija da pokaže trovanje ezerinom kod ljudi. Ali doktor je proverio flašicu (u 

slučaju da je pogrešna doza ili nešto slično), pa je, naravno, primetio da unutra uopšte 

nije bio insulin. 

—    Čini se da je gospođa Leonides ih vrlo glupa ili moguće vrlo pronicljiva — rekao 

sam zamišljeno. 

—    Misliš... 

—    Da je računala na to kako ćete vi zaključiti da niko ne bi mogao da bude tako 

glup. Koje su ostale mogućnosti? Ima li drugih osumnjičenih? 

Moj otac je tiho uzvratio: 

—    Praktično su svi u kući mogli to da urade. Tamo se uvek nalazila velika zaliha 

insuhna, bar za četrnaest dana. Jednu flašicu je neko mogao da zameni, znajući da će 

biti upotrebljena u dogledno vreme. 



—    A gotovo svi su imali pristup tim flašicama? 

—    Nisu bile pod ključem. Stajale su na posebnoj polici u ormariću za lekove u 

kupatilu u njegovom delu kuće. Tamo su svi ukućani slobodno ulazili. 

—    Postoji li čvrst motiv? 

Moj otac je uzdahnuo. 

—    Dragi moj Čarlse. Aristid Leonides je bio neverovatno bogat. Prepisao je veliki 

deo novca svojoj porodici, to je tačno, ali možda je neko hteo još. 

—    Ali od svih njih ga je najviše želela udovica. Ima li taj njen momak novca? 

—    Ne. Siromašan je kao crkveni miš. 

Nešto mi je palo na pamet. Setio sam se dečje pesmice koju je Sofija pomenula. 

Odjednom sam se setio svih stihova. 

Bio jednom jedan čovek klet, Koji je čitavu milju prešao 

 I kraj uklete ograde, jednu je ukletu paru našao. 

Imao je ukletu mačku što ulovi miša kletog  

I svi su živeli u maloj ukletoj kući, imena mi svetog. 

Kazao sam Tavernru: 

—    Kakav je utisak na vas ostavila gospođa Leonides? Šta mislite o njoj? 

On je polako odgovorio: 

—    Teško je reći. Vrlo teško. Ona nije otvorena. Vrlo je tiha, pa ne znaš šta misli. 

Ali voli lagodan život, u to mogu da se zakunem. Podseća me na mačku, znaš, na veliku 

lenju mačku koja prede... Nemam ništa protiv mačaka. One su sasvim u redu... 

Uzdahnuo je. 

—    Nama su potrebni dokazi — izjavio je. 



Da, pomislio sam, svima su nam potrebni dokazi da je gospođa Leonides otrovala 

svog muža. Sofija je želela dokaze, i ja sam ih želeo, i glavni inspektor Taverner ih je 

želeo. 

I onda bi sve na svetu bilo divno! 

No, Sofija nije bila sigurna, ni ja nisam bio siguran, a mislim da ni glavni inspektor 

Taverner nije bio siguran. 

 
 

 

Četvrto poglavlje 

Sutradan sam otišao u Tri zabata s Tavernerom. 

Našao sam se u čudnom položaju. U najmanju ruku prilično neobičnom. Ali ni moj 

otac nikada nije bio sasvim običan. 

Imao sam izvestan ugled. Sarađivao sam sa specijalnim odeljenjem Skodand jarda u 

prvim danima rata. 

To je, naravno, bilo sasvim drugačije, ali su mi pređašnje dužnosti davale, da tako 

kažem, donekle zvaničnu ulogu. Otac mi je rekao: 

— Ako želimo da rešimo ovaj slučaj, moramo da ubacimo nekog doušnika. Moramo 

da saznamo sve o ljudima u toj kući. Moramo to da saznamo iznutra, a ne spolja. Ti to 

možeš da nam uradiš. 

Nije mi se dopala ta ideja. Bacio sam opušak u kamin i rekao mu: 

— Ja sam policijski špijun? Je li tako? Sad treba da dobijem informacije od 

Sofije, koju volim i koja me voli i veruje mi, ili bar ja tako mislim. 

Moj otac se prilično rasrdio. Oštro mi je rekao: 



— Pobogu, nemoj da gledaš na to tako banalno. Pre svega, ti ne vemješ da je tvoja 

devojka ubila dedu, zar ne? 

— Naravno da ne verujem. Ta pomisao je sasvim besmislena. 

Odlično. Ni mi to ne mislimo. Bila je van kuće nekoliko godina, oduvek je bila u 

prijateljskim odnosima sa svojim dedom ima odlične prihode i on bi se, rekao bih, 

oduševio kad bi čuo za njenu veridbu i verovatno bi joj dao dragocen svadbeni poklon. 

Ne sumnjamo u nju. Zbog čega bismo? Ali možeš biti siguran u jedno. Ako se ovo ne 

razjasni, ta devojka se neće udati za tebe. U to sam sasvim uveren na osnovu onoga što 

si mi ispričao. A imaj na umu to da ovakav zločin može zauvek da ostane nerazrešen. Sa 

sigumošću možemo da tvrdimo kako su dmga žena i njen mladić u dosluhu, ali je sasvim 

dmgačije to i dokazati. Nemamo ništa na osnovu čega bismo mogli da iznesemo slučaj 

pred tužioca. A ako ne dobijemo konačne dokaze protiv te žene, uvek će postojati gadna 

sumnja. To ti je jasno, zar ne? 

Da, to mi je bilo jasno. 

Stari me je zatim tiho pitao: 

—    Zbog čega to onda ne tražiš od nje? 

—    Misliš da pitam Sofiju da li ja... — Ućutao sam. 

Otac je žustro zatresao glavom. 

—    Da, da. Ne tražim od tebe da se uvučeš tamo a da joj ne kažeš šta smeraš. 

Vidi šta ona ima da kaže na to. 

I tako sam se sutradan s glavnim inspektorom Tavernerom i narednikom Lemom 

odvezao u Svinli Din. 

Nešto malo posle terena za golf skrenuli smo ka prilazu.Bio sam uveren da ga je pre 

rata krasila predivna gvozdena kapija, koja je nestala zbog patriotizma ili 

nemilosrdnog trebovanja. Prošli smo dugački krivudavi prilaz oivičen rododendronima i 

stigli do šljunkovite staze ispred kuće. 

Kuća je bila neverovatna! Pitao sam se zbog čega su je nazvali Tri zabata. Mnogo 

prikladniji naziv bio bi Jedanaest zabata. Zanimljivo je bilo to što je izgledala čudno, 



kao da stoji ukrivo, a pomislio sam i da znam zašto. Bila je to koliba uvećana do 

neverovatnih razmera. Kao da sam posmatrao seosku kolibu kroz džinovsku lupu. 

Iskošene grede, balvani i cigle, zabati — bila je to mala ukleta kuća koja je preko noći 

porasla kao pečurka! 

Ipak, shvatio sam o čemu je reč. Tako je grčki ugostitelj zamišljao nešto tipično 

englesko. To je trebalo da bude kuća jednog Engleza, ogromna kao zamak! Pitao sam se 

šta li je o ovoj kući mislila prva gospođa Leonides. Pretpostavljam da se niko nije 

posavetovao s njom niti joj pokazao plan. Najverovatnije joj je njen egzotični suprug 

priredio malo iznenađenje. Pitao sam se da li se stresla ili nasmešila. 

Očigledno je tu živela sasvim srećno. 

—    Deluje nadmoćno, zar ne? — kazao je inspektor Taverner. — Naravno, stari 

gospodin je mnogo toga dogradio, pa je napravio takoreći tri zasebne kuće, s kuhinjama i 

svim ostalim. Unutra je sve savršeno, kao u luksuznom hotelu. 

Sofija se pojavila na glavnim vratima. Bila je bez šešira, u zelenoj bluzi i suknji od 

tvida. 

Zastala je kao ukopana kada me je ugledala. 

—    Ti? — uzviknula je. 

Odgovorio sam: 

—    Sofija, moram da porazgovaram s tobom. Gde možemo da budemo sami? 

Na trenutak sam pomislio da će se usprotiviti, ali ona se okrenula i rekla mi: — 

Ovuda. 

Prešli smo preko travnjaka. Odade se pružao divan pogled na prvi teren za golf u 

Svinb Dinu, sve do nekoliko borova na brdu, i još dalje, do maglovitog krajolika u daljini. 

Sofija me je odvela do kamene bašte, koja je delovala pomalo zapušteno. Tamo smo 

seli na starinsku drvenu klupu, prilično neudobnu. 

—    I? — rekla je. 



Glas joj nije zvučao ohrabrujuće. 

Rekao sam joj sve što sam imao. 

Saslušala me je vrlo pažljivo. Lice joj nije odavalo ono što je mislila, ali kad sam 

napokon zavrsio svoje izlaganje, uzdahnula je. Duboko. 

—    Tvoj otac je vrlo pametan čovek — kazala je. 

—    Moj otac ima svoje razloge. Ja lično smatram da je to užasna ideja, ali... 

Upala mi je u reč. 

—    O, ne — uzviknula je. — To uopšte nije užasna ideja. To je jedino što bi moglo 

ispasti dobro. Čarlse, tvoj otac tačno zna kakve mi misli prolaze kroz glavu. On to zna 

bolje od tebe. 

Udarila je pesnicom o drugi dlan s gotovo očajničkom silovitošću. 

—    Moram da saznam istinu. Moram da znam. 

—    Zbog nas? Ali, najdraža moja... 

—    Ne samo zbog nas, Čarlse. Moram da znam zbog sopstvenog mira. Vidiš, Čarlse, 

sinoć ti nisam rekla, ali istina je da se plašim. 

—    Plašiš se? 

—    Da, plašim se, plašim se, plašim se. Policajci, tvoj otac,svi misle da je to uradila 

Brenda. 

—    A verovatnoća je... 

—    O, da, to je sasvim verovatno. Moguće. Ali kad kažem da je to najverovatnije 

uradila Brenda, sasvim sam svesna da je to samo moja puka želja. Zato što, vidiš, ja 

zapravo ne mislim tako. 

—    Ne misliš tako? — izgovorio sam polako. 



—    Ne znam. Sve si čuo s druge strane, kao što sam i htela. Sada ću ti sve to 

pokazati sa ove naše strane. Prosto nemam osećaj da je Brenda od takvog soja. 

Osećam da ona nije osoba koja bi uradila nešto što bi je dovelo u opasnost. Ona je 

suviše obazriva. 

—    A taj mladić? Lorens Braun. 

—    Lorens je plašljiv kao zec. Ne bi imao hrabrosti za to. 

—    Pitam se da li je tako. 

—    Tako je, mi zapravo ne znamo, zar ne? Mislim, ljudi umeju mnogo da iznenade. 

Obično sebi u glavu uvrtimo predstavu o njima, koja je ponekad sasvim pogrešna. 

Ne uvek, samo ponekad. Uprkos tome, Brenda... — Odmahnula je glavom. — Ona je uvek 

radila sve u skladu sa svojim karakterom. Ona je, kako to volim da kažem, kao žena 

iz harema. Voli da sedi i da jede slatkiše, da nosi lepu odeću i nakit, te da čita jeftine 

romane i ide u bioskop. Čudno mi je da to kažem kad se setim da je deda imao 

osamdeset sedam godina, ali ja zaista mislim da je ona bila oduševljena njime. Bio je 

moćan, znaš. Verujem kako je umeo da postupa sa ženom tako da se ona oseća kao 

kraljica, kao sultanova miljenica! Mislim, i oduvek sam mislila, da se pored njega Brenda 

osećala kao uzbudljiva i romantična žena. Čitavog života umeo je sa ženama, a to je 

poput umetnosti, taj dar se ne gubi, bez obzira na godine. 

Ostavio sam Brendu po strani i vratio sam se na Sofijine reči koje su me 

uznemirile. 

—    Zašto si rekla da se plašiš? — pitao sam je. 

Sofija je zadrhtala i skupila ruke. 

—    Zato što je to tačno — tiho je odgovorila. — Čarlse, najvažnije je da me 

shvatiš. Vidiš, mi smo veoma čudna porodica... U nama ima mnogo surovosti, i to 

razhčitih vrsta surovosti. To me uznemirava, sva ta surovost. 

Mora da mi je na licu primetila nerazumevanje. Nastavila je svoj vatreni govor. 

—    Pokušaću da ti pojasnim šta želim da kažem. Deda, na primer. Jednom kad nam 

je pričao o svojoj ranoj mladosti u Smirni, sasvim neobavezno je pomenuo da je ubo 

nožern dva čoveka. Bila je to nekakva tuča, neko mu je uputio neoprostivu uvredu, ne 



znam, ali to se dogodilo sasvim prirodno. Zapravo, gotovo da je to već bio i zaboravio. 

Ipak, bilo je čudno čuti takvu neobaveznu izjavu ovde, u Engleskoj. 

Klimnuo sam glavom. 

—    To je jedna vrsta surovosti — nastavila je Sofija. — A tu je i moja baka. Jedva 

je se sećam, ali sam o njoj čula mnogo toga. Mislim da je njena surovost poticala od 

nedostatka mašte. Svi ti njeni preci koji su išli u lov na lisice i ti stari generali koji bi 

samo pucali naokolo. Ispravni i nadmeni, koji uopšte ne prežu od toga da preuzmu 

odgovomost za sve što se tiče života i smrti. 

—    Zar to nije pomalo preterano? 

—    Da, mogla bih to da kažem, ali sam se uvek plašila takvih ljudi. Ispravni ali 

surovi. A tu je i moja rođena majka, ona je glumica, koja je prava duša, ali nema 

nikakav osećaj za mem. Ona spada u one nesvesne egoiste koji sve posmatraju u odnosu 

na to kako njih dodiruje. To je ponekad prilično zastrašujuće, znaš. A tu je i Klemensi, 

žena strica Rodžera. Naučnica, radi na nekorn veoma važnom istraživanju, ali je i ona 

surova na neki hladnokrvan, bezličan način. Stric Rodžer joj je sušta suprotnost. On je 

najljubazniji i najdraži čovek na svetu, ali je vrlo naprasit. Jednostavno, kad mu krv 

proključa, ne zna šta radi. A moj otac... 

Napravila je dugu pauzu. 

—    Otac se preterano kontroliše — rekla je. — Nikad ne znaš šta misli. Nikada ne 

pokazuje osećanja. To je verovatno nekakva nesvesna samoodbrana od majčinih 

preteranih izliva osećanja, ali ponekad me to u neku ruku brine. 

—    Drago moje dete — kazao sam joj. — Bespotrebno se sekiraš. Na kraju se sve 

svodi na to da su svi možda u stanju da ubiju. 

—    Valjda je tako. Čak i ja. 

—    Ti nisi! 

—    O, da, Čarlse, ne možeš da me izuzmeš. Valjda bih i ja mogla da ubijem 

nekoga... — Ćutala je nekoliko trenutaka, a zatim dodala: — Ali ako je tako, to bi moralo 

da bude nešto zaista vredno pomena! 



Nasmejao sam se. Nisam mogao da se uzdržim. A Sofija se nasmešila. 

—    Možda sam ja budala — izgovorila je. — Ali moramo da saznamo istinu o 

dedinoj smrti. Moramo. Kad bi to samo bila Brenda... 

Odjednom sam osetio sažaljenje prema Brendi Leonides. 

 

 

Peto poglavlje 

Stazom nam se odsečnim koracima približavala visoka prilika. Žena je imala 

ulubljen stari filcani šešir, bezobličnu suknju i prilično iznošen džemper. 

— Tetka Idit — rekla je Sofija. 

Žena je zastala nekoliko puta i sagla se nad cvetnim lejama, a zatim nam je prišla. 

Ustao sam s klupe. 

— Tetka Idit, ovo je Čarls Hejvord. Ovo je moja tetka — gospođica De Havilend. 

Idit de Havilend bila je žena od sedamdesetak godina. Imala je grivu neuredne 

sede kose, izborano lice i prodoran pronicljiv pogled. 

— Drago mi je — kazala je. — Čula sam za vas. Vratili ste se sa Istoka. Kako vam je 

otac? 

Potpuno zatečen, odgovorio sam da je moj otac dobro. — Znam ga otkad je bio 

dečak — rekla je gospođica De Havilend. — Dobro sam poznavala njegovu majku. Veoma 

ličite na nju. Jeste li došli da nam pomognete ili zbog nečeg drugog? 

— Nadam se da pomognem — odgovorio sam s nelagodnošću. 

Klimnula je glavom. 



— Dobro bi nam došla pomoć. Čitava kuća vrvi od policajaca. Iskaču sa svih strana. 

Ne dopadaju mi se neki od njih. Mladić koji je pohađao pristojnu školu ne bi trebalo da 

radi u policiji. Pre neki dan sam primetila sina Mojre Kinul kako preusmerava saobraćaj 

na Marbl arču. Imaš osećaj kao da ne znaš gde si! 

Okrenula se prema Sofiji. 

—    Dadilja te zove, Sofija. U vezi s ribarnicom. 

—    Kako je dosadna — rekla je Sofija. — Odmah ću im telefonirati. 

Odlučno je krenula prema kući. Gospođica De Havilend se okrenula i polako krenula 

u istom pravcu. Pridružio sam joj se. 

—    Ne znam šta bismo svi mi radili bez dadilja — izjavila je gospođica De 

Havilend. — Skoro svi imaju neku staru dadilju. One se vraćaju da bi prale, peglale, 

kuvale i obavljale sve ostale kućne poslove. Odane su. Ja sam ovu lično odabrala pre 

mnogo godina. 

Zaustavila se i snažno počupala jedan uvijeni zeleni izdanak. 

—    Kako mrzim ovaj ladolež! Najgori korov na svetu! Guši ostale biljke, uvija se, ne 

možeš da mu priđeš kako valja, širi se i pod zemljom. 

Petom je izgazila šaku iščupanog zelenila. 

—    Ovo je gadna rabota, Čarlse Hejvorde — kazalaje gledajući prema kući. — Šta 

policija misli o tome? Valjda to ne smem da vas pitam. Čudna mi je i sama pomisao da 

je Aristid otrovan. Kad smo već kod toga, čudno je pomisliti da je uopšte mrtav. Nikada 

mi se nije dopadao, nikada! Ali ne mogu da se naviknem na pomisao da je mrtav... 

Zbog toga je kuća tako prazna. 

Ništa nisam rekao. Uprkos odsečnom izražavanju, izgledalo je da se Idit de 

Havilend prepustila uspomenama. 

—    Jutros sam razmišljala o tome. Živim ovde već dugo, više od četrdeset godina. 

Došla sam kad mi je sestra umrla. On me je zamolio. Sedmoro dece, a najmlađe je tada 

imalo samo godinu dana... Nisam mogla da dozvolim da ih vaspitava jedan došljak, zar ne? 

Naravno, bio je to nemoguć brak. Oduvek sam imala osećaj da je neko bacio čini na 



Maršu. Ružan mali stranac bez ikakvog porekla! Dao mi je odrešene ruke, to priznajem, 

kad je reč o bolničarkama, guvernantama i školama. I da biram valjanu zdravu hranu za 

decu, a ne ona čudna jela od pirinča kakva je on jeo. 

—    I od tada ste ovde? — promrmljao sam. 

—    Da. Čudno je to u neku ruku... Mogla sam da odem, valjda, kad su deca odrasla, 

poženila se i poudavala... U stvari, mislim da sam se zainteresovala za vrt. A i Filip je u 

pitanju. Kad se muškarac oženi glumicom, ne može očekivati nikakav porodični život. Ne 

znam zašto glumice rađaju decu. Čim se porode, odmah odjure da bi glumile ii pozorištu 

u Edinburgu, što dalje. Filip je uradio nešto pametno, doselio se ovamo sa svojim 

knjigama. 

—    Čime se Filip Leonides bavi? 

—    Piše knjige. Samo ne znam zašto. Niko ne želi da ih čita. Sve su o nekim 

nepoznatim istorijskim podacima. Nikada niste ni čuli za te knjige, zar ne? 

Priznao sam da nisam. 

—    Imao je previše novca, eto u čemu je stvar — nastavila jc gospođica De 

Havilend. — Većina ljudi mora da prestane da izigrava osobenjake i da zarađuje za život. 

—    Ima li koristi od knjiga? 

—    Naravno da nema. On slovi za odličnog stručnjaka za određene istorijske 

periode. Ali i ne mora da ima ikakve koristi od svojih knjiga. Aristid mu je dao neku 

neverovatnu sumu, otprilike sto hiljada funti! Da bi izbegao porez na nasledstvo! Aristid 

im je svima obezbedio finansijsku nezavisnost. Rodžer upravlja Udruženim 

ugostiteljima, a Sofija ima veoma pristojnu apanažu. Dečji novac je deponovan. 

Dakle, niko nema posebne koristi od njegove smrti? 

Čudno meje pogledala. 

Naravno da imaju. Svi dobijaju još novca. Ali mogli su  ga dobiti u svakom slučaju 

da su tražili. 

—    Imate li predstavu ko ga je otrovao, gospođice De Havilend? 



Odgovorila je na sebi svojstven način: 

—    Ne, zaista nemam nikakvu predstavu. Mnogo sam se uznemirila. Nije lepo ni 

pomisliti da nam se po kući vrti neko nalik Bordžijama. Valjda će policija za ubistvo 

okriviti sirotu Brendu. 

—    Mislite da će to biti s pravom? 

—    To ne mogu da kažem. Oduvek mi je delovala kao neopisivo glupa i obična mlada 

žena, sasvim konvencionalna. Ne zamišljam tako trovača. Ipak, na kraju krajeva, ako se 

mlada žena od dvadeset četiri godine uda za čoveka na pragu osamdesete, sasvim je 

očigledno da se udala zbog novca. U uobičajenim okolnostima mogla je da očekuje da će 

ubrzo postati bogata udovica. Ali Aristid je bio neverovatno žilav starac. Dijabetes mu 

se nije pogoršavao. Stvarno je izgledalo kao da će doživeti stotu. Pretpostavljam da se 

umorila od čekanja... 

—    U tom slučaju... — rekao sam i ućutao. 

—    U tom slučaju, sve će biti manjeviše dobro — nastavila je gospođica De 

Havilend odsečno. — Naravno, biće tu nezgodnog publiciteta. Bilo kako bilo, ona nije član 

naše porodice. 

—    Nemate još neke ideje? — upitao samje. 

—    Kakve to ideje treba da imam? 

Zapitao sam se. Posumnjao sam da se ispod tog filcanog šešira roji mnogo više misli. 

Iza bezazlenog, gotovo nepovezanog načina izražavanja, po mom mišljenju, krio se 

vrlo pronicljiv um koji je brzo radio. Na trenutak sam se upitao da li je gospođica 

De Havilend otrovala Aristida Leonidesa. 

To nije bilo nemoguće. Setio sam se kako je petom gazila onaj korov s nekakvim 

osvetničkim žarom. 

Setio sam se reči koju je Sofija upotrebila. Surovost. 

Krišom sam pogledao Idit de Havilend. 



Ukoliko je imala dovoljno dobar razlog... Ali šta bi bio dovoljno dobar razlog za Idit 

de Havilend? 

Da bih odgovorio na to pitanje, morao bih bolje da je upoznam. 

 

 

Šesto poglavlje 

Ulazna vrata su bila otvorena. Kroz njih smo ušli u iznenađujuće prostrano 

predvorje. Ono je bilo opremljeno sa odmerenošću — uglačana tamna hrastovina i sjajni 

mesing. U pozadini, gde bi trebalo da bude stepenište, nalazio se panelni beli zid s 

vratima. 

— Taj deo kuće pripada mom zetu — kazala je gospođica De Havilend. — Prizemlje 

je Filipovo i Magdino. 

Prošli smo kroz vrata s leve strane i obreli se u velikom salonu. Imao je svetloplave 

zidove i nameštaj presvučen teškim brokatom, a na svakom stolu i po zidovima 

nalazile su se fotografije i slike glumaca, plesača, pozomica i scenografija. Iznad kamina 

je visila Degaova slika s balerinama. Svuda je bilo mnogo cveća — krupne smeđe 

hrizanteme i velike vaze s karanfilima. 

— Pretpostavljam da želite da vidite Filipa — rekla je gospođica De Havilend. 

Da li sam želeo da vidim Filipa? Ne znam. Želeo sam samo da vidim Sofiju. To sam i 

uradio. Nedvosmisleno je podržala plan mog oca, ali se sada povukla sa scene i očigledno 

je negde telefonirala ribamici, a nije mi dala uputstvo šta treba da radim. Da li je 

trebalo da priđem Filipu Leonidesu kao mladić koji jedva čeka da se oženi njegovom 

ćerkom ili kao običan prijatelj koji je slučajno navratio (svakako ne u takvom trenutku!), 

ili pak kao policijski saradnik? 



Gospođica De Havilend mi nije dala vremena da razmislim o njenom pitanju. U 

stvari, to nije ni bilo pitanje, već nametnuto mišljenje. Procenio sam da je gospođica De 

Havilend sklonija da nameće mišljenje nego da postavlja pitanja. 

—    Idemo u biblioteku — kazala je. 

Povela me je iz salona kroz hodnik, pa kroz druga vrata. 

Bila je to velika soba puna knjiga. Knjige se nisu nalazile samo na policama, koje su 

dosezale sve do tavanice. Bile su po stolicama i stolovima, pa čak i na podu. Ipak, nije 

se sticao utisak da su razbacane bez reda. 

Soba je bila hladna. U njoj se nije osećao miris koji sam očekivao. Mirisala je na 

stare knjige i jedva osetno na vosak. Za samo minut shvatio sam šta mi nedostaje. 

Miris duvana. Filip Leonides nije bio pušač. 

Ustao je od stola kad smo ušli. Visok čovek od pedesetak godina, neobično zgodan. 

Svi su toliko isticali koliko je Aristid Leonides bio ružan, pa sam iz nekog 

razloga očekivao da mu je i sin ružan. Svakako nisam bio pripremljen za tako savršene 

crte lica — prav nos, besprekoma vilica, svetla kosa prošarana sedim vlasima i začešljana 

s lepo oblikovanog čela. 

—    Filipe, ovo je Čarls Hejvord — predstavila me je Idit de Havilend. 

—    A, drago mi je. 

Nisam mogao da tvrdim da li je uopšte čuo za mene. I’ružio mi je hladnu mku. Na 

licu mu je bio nezaintereovan izraz. Uneo je neki nemir u mene. Stajao je tako, strpljiv i 

ravnodušan. 

—    Gde su oni grozni policajci? — želela je da zna gospođlica De Havilend. — Jesu 

li dolazili ovamo? 

—    Mislim da glavni inspektor... — pogledao je radni sto... Tavetner, hm, treba sad 

da dođe da porazgovara sa mnom. 

—    Gde je on sada? 

Ne znam, tetka Idit. Na spratu, valjda. 



—    S Brendom? 

—    Zaista ne znam. 

Dok sam gledao Filipa Leonidesa, učinilo mi se sasvim neprihvatljivo da bi u 

njegovoj blizini moglo biti počinjeno neko ubistvo. 

—    Da li je Magda ustala? 

—    Ne znam. Obično ne ustaje pre jedanaest. 

—    To liči na nju — zaključila je Idit de Havilend. 

Zatim se začuo glas koji je očigledno pripadao supruzi Filipa Leonidesa. Pričala je 

veoma brzo i isto tako brzo se približavala. Vrata iza mene naglo su se otvorila i ušla 

je jedna žena. Ne znam kako je uspela da ostavi utisak da su u sobu istovremeno ušle tri 

žene. 

Pušila je cigaretu u dugačkoj muštikli, a na sebi je imala satenski negliže boje 

kajsije, koji je pridržavala rukom. Niz leđa joj je padala plamenocrvena talasasta kosa. 

Lice joj je imalo onaj gotovo zaprepašćujući nag izgled kakav današnje žene imaju kad 

se uopšte ne našminkaju. Imala je ogromne plave oči i pričala je veoma brzo, 

promuklim, krajnje primamljivim glasom, naglašavajući svaku reč. 

—    Dragi, ja ovo ne mogu da podnesem. Prosto ne mogu da podnesem. Pomisli samo 

na naslove. Još nije došlo do novina, ali naravno da hoće. Prosto ne mogu da odlučim šta 

da obučem za istragu. Nešto vrlo svedeno, ali ne cmo, možda tamnoljubičasto... A nije mi 

ostao nijedan kupon, izgubila sam adresu onog jezivog čoveka koji mi prodaje kupone. 

Znaš, garaža je negde bbzu Avenije Saftsberi, a kad bih tamo krenula, policajci bi me 

pratili, pa bi mi možda postavili i neko nezgodno pitanje, zar ne? Mislim, šta čovek da 

kaže? Kako si samo smiren, Filipe! Kako možeš biti tako smiren? Zar ne shvataš da sada 

možemo da napustimo ovu groznu kuću? Sloboda! Sloboda! O, kako je to neljubazno... 

Dobri stari čovek... Naravno da ga nikada ne bismo napustili dok je bio živ. Zaista nas 

je voleo, je li tako, uprkos svemu što je ona žena sa sprata pokušavala kako bi nas 

zavadila. Da smo ranije otišli i ostavili ga, u to sam sasvim sigurna, ostavio bi nas bez 

ičega. Užasno stvorenje. Na kraju krajeva, dobri stari čovek je bio na pragu 

devedesete, ali čitava porodica zajedno nije mogla da se suprotstavi toj užasnoj ženi 

koja se isprečila između nas. Znaš, Filipe, duboko sam uverena da bi ovo bila divna prilika 



za postavljanje komada o Idit Tompson. Ovo ubistvo bi nam dalo mnogo publiciteta 

unapred. Bildenstajn je rekao kako bi mogao da dobije glumce. Ona sumoma drama u 

stihu o mdarima treba da bude skinuta s repertoara ovih dana, a to je divna uloga, divna. 

Znam da kažu kako uvek moram da igram komične uloge zbog svog nosa, ali ti znaš da i iz 

komada o Idit Tompson može da se izvuče mnogo komike. Mislim da spisateljica to 

nije uvidela, ali komedija uvek naglašava neizvesnost. Znam samo kako bih to odigrala. 

Banalno, smešno, rekla—kazala do poslednjeg trenutka i onda... 

Ispružila je ruku, a cigareta joj je ispala iz muštikle na uglačani Filipov radni sto 

od mahagonija i izgorela ga. K.ivnodušno je dohvatila cigaretu i bacila je u korpu 

za otpatke. 

A zatim — prošaputala je Magda Leonides, iznenada i iširivši oči i ukočivši lice — 

samo strah... 

Na licu joj se dvadesetak sekundi zadržao istinski strah, i oiida se iznenada 

nadurila kao zbunjeno dete koje samo što se nije rasplakalo. 

Odjednom su joj s lica nestale sve emocije, kao da ih je neko obrisao sunđerom. 

Okrenula se prema meni i obratili mi se zvaničnim tonom: 

Zar ne mislite da tako treba odigrati Idit Tompson? 

Odgovorio sam joj da je upravo to način da se odigra Idit Tompson. U tom 

trenutku jedva sam mogao da se setim ko je Idit Tompson, ali sam žarko želeo da se 

od početka lepo slažem sa Sofijinom majkom. 

—    Baš liči na Brendu, zar ne? — rekla je Magda. — Znate li da mi to nikad nije 

palo na pamet. Vrlo zanimljivo. Da li da to naglasim inspektoru? 

Čovek iza radnog stola se jedva primetno namrštio. 

—    Zaista nema potrebe, Magda, da ti uopšte razgovaraš s njim — rekao joj je. — 

Ja mogu da mu kažem sve što ga zanima. 

—    Da ne razgovaram s njim? — Podigla je glas. — Ali ja svakako moram da ga 

vidim! Dragi, dragi, tako si užasno nemaštovit! Ne razumeš značaj detalja. On će želeti 

da zna tačno kako se i kada sve dogodilo, sve sitnice koje smo primetili i zbog kojih smo 

se svojevremeno čudili... 



—    Majko — rekla je Sofija, koja je upravo ušla u sobu. — Ne smeš mnogo da 

lažeš inspektora. 

—    Sofija, mila... 

—    Znam, draga, da moraš sve da pripremiš i da si spremna da odigraš ulogu 

najbolje što možeš. Ali sve si pogrešno shvatila. Sasvim pogrešno. 

—    Glupost. Ti ne znaš... 

—    Baš znam. Moraš drugačije to da odigraš, draga. Svedeno, s vrlo malo reči, da 

ih zadržavaš za sebe, da budeš obazriva, da štitiš porodicu. 

Magda Leonides podsećala je na naivno i zbunjeno dete. 

—    Dragi — kazala je. — Da li zaista misliš... 

—    Da. Odustani od toga. Eto šta mislim. 

Kad se na licu njene majke pojavio zadovoljni osmejak, Sofija je dodala: 

—    Napravila sam ti toplu čokoladu. U salonu je. 

—    O, dobro, umirem od gladi... 

Zastala je na vratima. 

—    Ti ne znaš kako je divno imati ćerku! — uzviknulaje, a izgledalo je kao da se 

obraća meni ili polici s knjigama iza mene. 

Izgovorila je te reči i izašla. 

—    Sam Bog zna šta će ona reći policajcima! — kazala je gospođica De Havilend. 

—    Ona će biti kako valja — dodala je Sofija. 

—    Mogla bi da kaže bilo šta. 

—    Ne brini — umirila ju je Sofija. — Ona će to odigrati onako kako joj producent 

kaže. Ja sam producent! 



Pošla je za majkom, a zatim se vratila da bi rekla: 

—    Ovde je glavni inspektor Taverner, koji želi da te vidi, oče. Nemaš ništa protiv 

da Čarls ostane, zar ne? 

Učinilo mi se da se na licu Filipa Leonidesa na trenutak videla blaga zbunjenost. To 

se moglo i očekivati! Ali mi je dobro došla njegova nezainteresovanost. Promrmljao je 

prilično neodređenim tonom: 

—    O, svakako, svakako. 

Glavni inspektor Taverner je ušao, pouzdan, trezven, s poslovnošću i spretnošću 

koje su delovale umimjuće. 

„Samo mala neprijatnost”, kao da je hteo da kaže, ,,a zatim ćemo zauvek izaći iz 

ove kuće i niko neće biti srećniji od mene. Mi ne želimo ovde da ostanemo, u to 

vas uveravam...” 

Ne znam kako mu je pošlo za rukom da bez ijedne reči prenese ono što je hteo da 

kaže, samo privukavši stolicu do stola, ali je uspeo u tome. Seo sam neupadljivo 

malo dalje od njega. 

—    Izvolite, glavni inspektore — kazao je Filip. 

Gospođica De Havilend je naglo pitala: 

—    Ne želite me ovde, glavni inspektore? 

Trenutno ne, gospođice De Havilend. Kasnije, ako bismo mogli da porazgovaramo... 

—    Naravno, biću na spratu. 

Izašla je zatvorivši vrata za sobom. 

—    I, glavni inspektore? — ponovio je Filip. 

—    Znam da ste vrlo zauzeti i ne želim dugo da vas ometam. Ali mogao bih u 

poverenju da vam kažem kako su naše sumnje potvrđene. Vaš otac nije umro 

prirodnom smrću. Njegova smrt je rezultat prevelike doze fizostigmina, poznatijeg kao 

ezerin. 



Filip je pognuo glavu. Nije pokazivao osećanja. 

—    Ne znam da li vam to nešto govori? — nastavio je Taverner. 

—    Šta bi trebalo da mi govori? Ja lično mislim da je otac greškom uzeo otrov. 

—    Zaista tako mislite, gospodine Leonidese? 

—    Da, to mi izgleda savršeno moguće. Imao je skoro devedeset godina, imajte to 

na umu, i loš vid. 

—    I tako je sipao sadržinu flašice s kapima za oči u flašicu sa insulinom. Da li vam 

to zaista zvuči kao prihvadjiv predlog, gospodine Leonidese? 

Filip nije odgovorio. Lice mu je bilo još bezizražajnije. 

Taverner je nastavio: 

—    Pronašli smo flašicu kapi za oči, i to praznu, u korpi za otpatke. Na njoj nema 

otisaka. To je samo po sebi čudno. U uobičajenim prilikama na flašici bi bilo otisaka. 

Sigumo otisaka vašeg oca, moguće njegove žene, ili baderovih... 

Filip Leonides je podigao pogled. 

—    Šta je s batlerom? — pitao je. — Šta je s Džonsonom? 

—    Hoćete da kažete da je Džonson možda zločinac? Svakako je imao priliku. Ali 

kad je reč o motivu, sve je drugačije. Vaš otac je imao običaj da mu svake godine 

daje novčanu nagradu, koju je stalno povećavao. Vaš otac mu je jasno rekao daje to 

umesto sume novca koju bi mu inače ostavio testamentom. Ta novčana nagrada je sada, 

posle sedam godina službe, dostigla pozamašan iznos, a i dalje je trebalo da se uvećava. 

Očigledno je u Džonsonovom interesu bilo da vaš otac što duže živi. Osim toga, 

odlično su se slagali, a Džonsonov dosije je besprekoran. Ujedno je izuzetno spretan i 

odan batler. — Zastao je. — Ne sumnjamo u njega. 

Filip je bezlično rekao: 

—    Shvatam. 



—    A sada, gospodine Leonidese, da li biste mi detaljno opisali šta ste radili na 

dan smrti svog oca? 

—    Svakako, glavni inspektore. Bio sam ovde, u ovoj sobi, čitavog dana, ne 

računajući obroke, naravno. 

—    Da li ste uopšte videli oca? 

—    Poželeo sam mu dobro jutro posle doručka, po navici. 

—    Da li ste bili sami u tom trenutku? 

—    Hm, moja maćeha je bila u sobi. 

—    Da li vam je delovao kao i obično? 

Filip je odgovorio s blagom primesom ironije: 

—    Nije pokazivao da zna kako će toga dana biti ubijen. 

—    Vaš otac je imao sasvim odvojen deo kuće? 

—    Da, do tamo vode samo vrata u hodniku. 

—    A ta vrata su zaključana? 

—    Nisu. 

—    Nikada? 

—    Ne pamtim da su ikada bila zaključana. 

—    Svako može slobodno da prođe iz tog dela kuće u ovaj? 

—    Naravno. Taj deo je odvojen samo zbog udobnosti ukućana. 

—    Kad ste saznali za očevu smrt? 

—    Moj brat Rodžer, koji živi u zapadnom krilu na gornjem spratu, dojurio je i 

obavestio me da je otac doživeo iznenadni napad. Teško je disao i izgledao je vrlo loše. 



—    Šta ste vi uradili? 

—    Telefonirao sam doktoru, što očigledno nikome nije |ulo na pamet da uradi. 

Doktor nije bio tamo, ali sam mu ostavio poruku da dođe što pre. Zatim sam krenuo uz 

stepenice. 

—    A onda? 

—    Mom ocu je očigledno bilo mnogo loše. Umro je pre nego što je doktor stigao. 

U Filipovom glasu nije bilo ni trunke osećajnosti. Bilo je to obično navođenje 

činjenice. 

—    Gde su bili ostali članovi vaše porodice? 

—    Moja supruga je bila u Londonu. Vratila se odmah posle toga. Sofija je bila 

odsutna, valjda. Dvoje mlađe dece — Justas i Džozefina — bili su kod kuće. 

—    Nadam se da me nećete pogrešno razumeti, gospodine Leonidese, ako vas 

pitam kako tačno smrt vašeg oca utiče na vaše finansijsko stanje. 

—    Poštujem to što želite da znate sve činjenice. Otac nam je obezbedio 

finansijsku nezavisnost još pre mnogo godina. Mog brata je imenovao za 

predsedavajućeg i glavnog akcionara Udruženih ugostitelja, svoje najveće kompanije, i 

prepustio mu je kompletno upravljanje. Meni je prepisao iznos novca koji je po njegovom 

mišljenju bio jednak bratovljevom nasledstvu. U stvari, mislim da je reč o sto pedeset 

hiljada funti u raznim obveznicama i hartijama od vrednosti, tako da sam mogao da 

upotrebim kapital po sopstvenoj volji. Takođe je prepisao velikodušne sume novca mojim 

dvema sestrama, koje su u međuvremenu umrle. 

—    Ah je i dalje ostao veoma bogat? 

—    Ne, zapravo je zadržao prilično skroman prihod. Rekao je da će mu to 

omogućiti da bude zainteresovan za život. Od tog vremena... — Na Filipovom licu prvi 

put se pojavio osmeh. — Od tog vremena se još više obogatio zahvaljujući raznim 

poduhvatima. 

—    Vaš brat i vi preselili ste se ovamo. To nije bilo uzrokovano nekim... 

Finansijskim teškoćama? 



—    Naravno da nije. Bilo je to samo iz praktičnih razloga. Otac nam je uvek 

govorio da smo dobrodošli da živimo s njim. To mi je bilo vrlo zgodno iz raznih 

porodičnih razloga. 

—    Pored toga — dodao je Filip namerno — obožavao sam svog oca. Ovamo sam 

došao s porodicom 1937. godine. Ne plaćam stanarinu, ali plaćam svoj deo računa. 

—    A vaš brat? 

—    Moj brat se doselio ovamo zbog rata, kada mu je 1943. kuća srušena u 

bombardovanju. 

—    A sada, gospodine Leonidese, imate li predstavu o sadržaju testamenta svog 

oca? 

—    Imam, i to vrlo jasnu. Prepravio je testament 1946. godine. Otac nije ništa 

krio. Bio je pravi porodični čovek. Održao je porodični sastanak na kojem je bio 

prisutan njegov advokat, koji nam je, na njegov zahtev, objasnio uslove testamenta. 

Očekujem da ste već upoznati s njima. Gospodin Gejtskil vas je nesumnjivo obavestio. 

Mojoj maćehi je ostavio otprilike sto hiljada funti bez poreza, a već je dobila lepu sumu 

prrlikom sklapanja braka. Ostatak imovine podeljen je na tri dela: jedan meni, jedan 

mom bratu i treći za troje unučadi. Imanje je veliko, ali će ostavinski porezi, naravno, 

biti veoma visoki. 

—    Da li je nešto ostavio slugama ili u dobrotvome svrhe? 

—    Nije. Slugama je svake godine povećavao platu ukoliko bi ostali u njegovoj 

službi. 

—    Vama nije neophodan novac? Izvinite što vas to pitam, gospodine Leonidese. 

—    Porez na prihode, kao što znate, pribčno je visok, glavni inspektore, ab moji 

prihodi su više nego dovoljni za moje potrebe, kao i za potrebe moje supruge. Osim 

toga, otac nam je često davao velikodušne poklone, a ukobko bi iskrslo nešto vanredno, 

odmah bi nam pritekao u pomoć. 

Filip je dodao hladno i odsečno: 



—    Uveravam vas da nisam imao nikakvih finansijskih razloga da želim očevu smrt, 

glavni inspektore. 

—    Zao mi je, gospodine Leonidese, ako mislite da sam na to pomisfio. Ali moramo 

da sakupimo sve činjenice. Sada, nažalost, moram da vam postavim nekoliko 

prilično delikatnih pitanja. Ona su vezana za odnose između vašeg oca i njegove druge 

supruge. Da li su bili srećni zajedno? 

—    Koliko ja znam, bili su savršeno srećni. 

—    Nisu se svađali? 

—    Mislim da nisu. 

—    Između njih je postojala velika razlika u godinama. 

—    Tako je. 

—    Da li ste, izvinite što pitam, odobravali drugi brak svog oca? 

—    Niko nije tražio moje odobrenje. 

—    To nije odgovor, gospodine Leonidese. 

—    S obzirom na to da insistirate na odgovoru, kazaću vam da sam smatrao taj 

brak nerazumnim. 

—    Jeste li se pobunih kod oca? 

—    Kad sam čuo, to je već bilo završeno. 

—    Doživeli ste šok, zar ne? 

Fihp nije odgovorio. 

—    Da li je među vama bilo neprijatnih osećanja zbog toga? 

—    Moj otac je imao savršenu slobodu da radi šta mu je volja. 

—    U dobrim ste odnosima s gospođom Leonides? 



—    U potpunosti. 

—    Prijateljskim? 

—    Retko se srećemo. 

Glavni inspektor Taverner je promenio temu. 

—    Možete h mi reći nešto o gospodinu Lorensu Braunu? 

—    Nažalost, ne mogu. Njega je zaposlio moj otac. 

—    Ali on je zaposlen da podučava vašu decu, gospodine Leonidese. 

—    Tačno. Moj sin je patio od dečje paralize, na svu sreću od vrlo lakog oblika, pa 

nije bilo uputno poslati ga u školu. Moj otac je predložio da njemu i mojoj mlađoj ćerki 

Džozefini uzmemo privatnog učitelja. Ipak, izbor je u to vreme bio prilično ograničen, 

jer je to morao biti neko ko nije primljen u vojsku. Taj mladić je imao izvanredne 

preporuke. Moj otac i tetka, koja je oduvek vodila računa o blagostanju dece, bili su 

zadovoljni, pa sam se pomirio s time. Mogu da dodam kako ne mogu naći nikakvu 

primedbu u pogledu njegovog podučavanja, jer to radi savesno i predano. 

—    On živi u delu kuće koji pripada vašem ocu, a ne ovde? 

—    Gore ima više prostora. 

—    Da li ste ikada primetili, žao mi je što vas to pitam, išta što ukazuje na 

bliskost između Lorensa Brauna i vaše maćehe? 

—    Nisam imao priliku da primetim nešto tako. 

—    Da li ste čuli neko ogovaranje ili došaptavanje na tu temu? 

—    Ne slušam ogovaranja ni šaputanja, glavni inspektore. 

—    To je za svaku pohvalu — izjavio je inspektor Taverner. — Dakle, niste videli 

nikakvo zlo, niste čuli nikakvo zlo, pa i ne izgovarate nikakve zle reči? 

—    Ako želite to tako da opišete, glavni inspektore. 



Inspektor Taverner je ustao. 

—    Pa, nmogo vam hvala, gospodine Leonidese. 

Neprimetno sam krenuo za njim iz sobe. 

—    Uh! — uzdahnuo je Taverner. — Ovaj čovek ima kameno srce. 

 

Sedmo poglavlje 

A sada ćemo popričati sa suprugom gospodina Filipa.Njeno umetničko ime je Magda 

Vest — kazao je Taverner. 

—    Je li dobra? — upitao sam. — Znam joj ime i mislim da sam je video u nekoliko 

predstava, ali ne mogu da se setim kada i gde. 

—    Ona je od onih glumica koje nisu postale velike zvezde — odgovorio je 

Taverner. — Nekoliko puta je glumila na Vest endu, a pročula se zato što nastupa u 

otmenim pozorištima i nedeljnim klubovima. U stvari, mislim da je hendikepirana zato 

što nije morala da zarađuje za život u pozorištu. Može da bira šta joj se prohte i da ide 

kud god hoće, a povremeno i da uloži novac i finansira predstavu ako joj se dopadne neka 

uloga, obično ona koja joj najmanje na svetu odgovara. Zbog toga je nekako zašla 

u amaterske vode umesto u profesionalne. Hoću da kažem, ona je dobra, naročito u 

komedijama, ah je reditelji ne vole preterano, kažu da je suviše nezavisna i da 

izaziva nevolje, uvek sve svađa i uživa u raznim pakostima. Ne znam koliko je sve to 

tačno, ali nije naročito omiljena među kolegama glumcima. 

Sofija je izašla iz salona i rekla: — Moja majka je ovde, glavni inspektore. 

Pošao sam za Tavernerom u vehki salon. Na trenutak gotovo da nisam prepoznao 

ženu koja je sedela na sofi od brokata.Crvena kosa bila joj je uvezana u visoku punđu u 

edvardijanskom stilu. Imala je na sebi besprekomo skrojen tamnosivi sako i suknju, dok 

joj je na plisiranoj bledolila košulji ispod grla bio pričvršćen mali broš. Prvi put 

sam postao svestan njenog šarmantnog prćastog nosa. Podsetila meje na Atenu Sejler* i 



izgledalo mi je sasvim nemoguće da poverujem kako je ta žena isto ono ćudljivo 

stvorenje u negližeu boje kajsije.  

* Atena Sejler (1889—1990), engleska pozorišna gluniica poznata po ulogama 

luckastih starih dama. 

—    Inspektor Taverner? — rekla je. Izvolite, uđite i sedite. Želite li da zapalite 

cigaretu? Ovo je užasno. Jednostavno osećam kako još ne mogu da prihvatim istinu. 

Glas joj je bio tih i bezosećajan — bio je to glas osobe odlučne da po svaku cenu 

zadrži samokontrolu. Nastavila je: 

—    Molim vas da mi kažete ako vam ikako mogu pomoći. 

—    Hvala, gospođo Leonides. Gde ste bili u vreme tragedije? 

—    Valjda u automobilu, vozila sam iz Londona. Tog dana sam ručala u restoranu 

Ajvi s prijateljicom. Zatim smo otišle na modnu reviju. Popile smo piće s 

nekim prijateljima u Berkliju. Zatim sam krenula kući. Kad sam stigla, vladala je velika 

zbrka. Izgledalo je da je moj svekar doživeo iznenadni napad. Bio je... Mrtav — glas joj 

je jedva primetno zadrhtao. 

—    Voleli ste svekra? 

—    Bila sam mu odana... 

Podigla je glas. Sofija je namestila ugao Degaove slike. Magda je ponovo spustila 

ton i nastavila tiho, kao maločas. 

—    Mnogo sam ga volela — odgovorila je tiho. — Svi smo ga voleli. Bio je veoma 

dobar prema svima nama. 

—    Da li ste se lepo slagali s gospođom Leoniđes? 

—    Nismo često viđali Brendu. 

—    Zašto? 

—    Pa, nismo imali mnogo toga zajedničkog. Jadna draga Brenda. Život mora da joj 

je povremeno bio veoma težak. 



Sofija je ponovo namestila sliku. 

—    Stvarno? U kom smislu? 

—    Pa, ne znam. — Magda je odmahnula glavom s tužnim osmehom na licu. 

—    Da li je gospođa Leonides bila srećna sa svojim supmgom? 

—    O, mislim da jeste. 

—    Nisu se svađali? 

Ponovo je odmahnula glavom, smešeći se. 

—    Zaista ne znam, inspektore. Njihov deo kuće je odvojen. 

—    Ona i Lorens Braun bili su vrlo bliski, zar ne? 

Magda Leonides se ukočila. Prekorno se zagledala u Tavernera. 

—    Mislim da ne treba mene da pitate tako nešto —odgovorila je dostojanstveno. 

— Brenda se prijateljski odnosila prema svima. Zaista je vrlo draga. 

—    Dopada li vam se gospodin Lorens Braun? 

—    Vrlo je tih. Fin je, ali gotovo da ga i ne primećujete. Zaista ga ne viđam često. 

—    Da li je dobar učitelj? 

—    Valjda jeste. To zaista ne bih znala. Čini mi se da je Filip sasvim zadovoljan. 

Taverner je isprobao i taktiku napada. 

—    Izvinite što ću vas ovo pitati, ali mislite li da je između gospodina Brauna i 

gospođe Brende Leonides bilo nečeg što bi se moglo nazvati ljubavnom vezom? 

Magda je ustala. Zaista je bila velika dama. 

—    Nikada nisam primetila ništa što bi na to ukazivalo — odgovorila je. — Stvarno 

mislim, inspektore, da to nije pitanje za mene. Ona je bila supruga mog svekra. 



Gotovo da sam počeo da joj aplaudiram. 

I glavni inspektor Taverner je ustao. 

—    Nije li to prikladnije pitanje za poslugu? — upitao je. 

Magda ništa nije rekla. 

—    Hvala vam, gospođo Leonides — kazao je inspektor Taverner i izašao. 

—    Divno si to izvela, dušo — toplo je rekla Sofija majci. 

Magda je sklonila uvojak iza desnog uha i ogledala se na čaši. 

—    Daaa — odgovorila je. — Mislim da je ovo bio pravi način da odglumim. 

—    Zar ne bi trebalo da pođeš sa inspektorom? 

—    Slušaj, Sofija, ja treba da... 

Ućutao sam. Nisam mogao tek tako da kažem pred Sofijinom majkom koja je moja 

uloga. Magda Leonides do sada nije pokazala nikakvo interesovanje za moje prisustvo, 

osim što sam se zgodno našao tu da čujem njenu izjavu o ćerkama. Mogao sam da budem 

novinar, verenik njene ćerke ili nepoznati policijski doušnik, pa čak i pogrebnik... Magdi 

Leonides su svi bili publika. 

Spustivši pogled, gospođa Leonides je nezadovoljno kazala: 

—    Ovo su pogrešne cipele. Neozbiljne su. 

Poslušao sam Sofijin zapovednički pokret glavom i požurio za Tavernerom. Stigao 

sam ga u hodniku, baš kada je prolazio kroz vrata prema stepeništu. 

—    Krenuo sam da vidim starijeg brata — objasnio je. 

Bez velike buke sam mu izneo svoj problem. 

—    Slušajte, Taverneru, koga ja treba da predstavljam? 

Delovao je iznenađeno. 



—    Kako koga treba da predstavljate? 

—     Pa šta ja radim u ovoj kući?Ako me neko pita šta da mu odgovorim? 

—     A na to ste mislili.Zamislio se nakratko.Zatim se nasmešio:— Da li vas je neko 

pitao? 

—     Pa nije. 

—    Zašto se onda time bavite? Nikada ne objašnjavajte. To je vrlo dobar moto. 

Naročito u kući u kojoj vlada uzrujanost. Svi su suviše zaokupljeni svojim brigama 

i strahovima da bi se bavili zapitkivanjem. Uzimaće vas zdravo za gotovo dokle god 

delujete sigurni u sebe. Velika je greška reći bilo šta kad ne treba da pričate. Hm, sad 

prolazimo kroz ova vrata i uz stepenice. Ništa nije zaključano. Naravno, pretpostavljam 

da ste shvatili da su pitanja koja postavljam čista besmislica! Uopšte nije važno ko je 

bio u kući, a ko ne, ili gde su svi oni bili toga dana... 

—    Zašto onda... 

Nastavio je: — Zato što tako imam priliku da ih sve dobro pogledam, odmerim i da 

čujem šta imaju da kažu. Preostaje mi da se nadam kako će mi neko sasvim slučajno 

otkriti neki koristan trag. — Ućutao je na trenutak i zatim promrmljao: — Kladim se da 

bi gospođa Magda Leonides imala svašta da nam kaže samo kad bi htela. 

—    Da li bi to bilo pouzdano? — upitao sam. 

—    O, ne — uzvratio je Taverner. — To ne bi bilo pouzdano. Ali bi možda otvorilo 

mogući pravac istrage. Svi su u ovoj prokletoj kući imali i način i priliku da to urade. Ono 

što želim jeste motiv. 

Na vrhu stepeništa jedna vrata su odvajala hodnik prema desnoj strani. Na vratima 

je bio zvekir od mesinga i inspektor Taverner je pokucao. 

Vrata je neverovatnom brzinom otvorio čovek koji je morao stajati tik pored njih. 

Bio je to nezgrapan čovek, pravi gorostas širokih ramena, tamne raščupane kose i 

izuzetno ružnog, ali istovremeno prijatnog lica. Pogledao nas je, a zatim je brzo skrenuo 

pogled bojažljivo i stidljivo, onako kako to često rade povučeni ali pošteni ljudi. 



— O, da — kazao je. — Uđite. Da, samo izvolite. Hteo sam da... Ali nema veze. 

Dođite u dnevnu sobu. Pozvaću Klemensi. O, pa ti si tu, draga. Ovo je glavni 

inspektor Taverner. On... Imamo li cigarete? Sačekajte trenutak iko vam ne smeta. — 

Sudario se s paravanom, čak se usplahireno izvinio i izašao iz sobe. 

Izgledalo je kao da je iz sobe izašao bumbar, ostavivši vidljiv trag za sobom. 

Supruga gospodina Rodžera Leonidesa stajala je pored prozora. Smesta me je 

zaintrigirala njena ličnost i atmosvera sobe u kojoj smo stajali. 

Zidovi su bili beli, upadljivo beli, nikakve primese boje slonovače ili svetlobež, na 

koje obično mislimo kad kažemo „belo” u uređenju kuće. Na zidovima nije bilo slika, osim 

jedne iznad kamina, geometrijske fantazije od tamnosivih i tamnoplavih trouglova. 

Gotovo da nije bilo nameštaja, samo osnovne stvari — tri—četiri stolice, 

stolovi prekriveni staklom i mala polica za knjige. Ni traga od nekih ukrasa. Samo 

svetlost, prostor i vazduh. Ta soba se potpuno razlikovala od salona punog brokata i 

cveća na spratu ispod — bili su kao nebo i zemlja. Isto tako je i supruga Rodžera 

Leonidesa bila potpuno drugačija od upruge Filipa Leonidesa. Dok je Magda Leonides 

delovala kao žena koja bi mogla da ima u sebi najmanje pet raznih ženskih likova, 

Klemensi Leonides, duboko sam verovao u to, nikada nije mogla biti niko do samo 

ona. Imala je vrlo oštru i izgrađenu ličnost. 

Mislim daje imala oko pedeset godina; kosa joj je bila seda, vrlo kratko podšišana, 

gotovo kao u dečaka, ali joj je odlično pristajala jer je imala sitnu i lepo oblikovanu glavu 

ni traga od ružnoće koju sam oduvek povezivao s kratkom frizurom kod žena. Imala je 

pametno i osećajno lice, a u svetlosivim očima ogledala se neobična ispitivačka žustrina. 

Bila je odevena u jednostavnu tamnocrvenu vunenu haljinu, koja je savršeno odgovarala 

njenoj vitkoj figuri. 

Odmah sam osetio da je ona žena koja unosi uznemirenost... Mislim, zato što sam 

po standardima njenog života ocenio da ne bi mogla da bude obična žena. Odmah sam 

shvatio zašto je Sofija upotrebila reč „surovost” u vezi s njom. Soba je bila hladna i 

stresao sam se. 

Klemensi Leonides je rekla tihim i učtivim glasom: 

—    Izvolite, sedite, glavni inspektore. Ima li nekih novosti? 



—    Smrt je prouzrokovana ezerinom, gospođo Leonides. 

Zamišljeno je odgovorila: 

—    Pa je samim tim reč o ubistvu. To nije mogao da bude nesrećan slučaj, zar ne? 

—    Ne, gospođo Leonides. 

—    Molim vas, budite vrlo blagi prema mom suprugu, glavni inspektore. Ovo će ga 

duboko potresti. On je obožavao svog oca i sve teško podnosi. Vrlo je emodvan. 

—    Bili ste u dobrim odnosima sa svekrom, gospođo Leonides? 

—    Da, u veoma dobrim odnosima. — Tiho je dodala: — Nije mi se preterano 

dopadao. 

—    Zbog čega? 

—    Nisu mi se dopadali njegovi životni ciljevi i metodi kojima ih je ostvarivao. 

—    A gospođa Brenda Leonides? 

—    Brenda? Nju nikada nisam mnogo viđala. 

—    Mislite li daje moguće da je između nje i gospodina Lorensa Brauna bilo 

nečega? 

Mislite nekakva ljubavna afera? Ne bih rekla. Zaista ne znam ništa o tome. 

Glas joj je zvučao potpuno nezainteresovano. 

Rodžer Leonides se užurbano vratio, ostavljajući isti utisak bumbara u letu. 

—    Zadržao sam se — kazao je. — Telefon. Pa, inspektore? I? Imate li novosti? 

Šta je prouzrokovalo smrt mog oca? 

—    Smrt je nastupila usled trovanja ezerinom. 

—    Stvamo? Bože moj! Onda je to uradila ona žena! Nije mogla da čeka! Izvukao 

ju je iz kaljuge i evo kako ga je nagradila. Hladnokrvno ga je ubila! Bože, krv mi 

je jurnula u glavu pri samoj pomisli na to. 



—    Imate li poseban razlog što tako mislite? — upitao je T averner. 

Rodžer je koračao tamo—amo, obema rukama čupajući kosu. 

—    Razlog? Pa ko bi drugi to mogao da bude? Nikada joj nisam verovao, nikada mi 

se nije dopadala! Niko od nas je nije voleo. Filip i ja smo bili zgroženi kada je tata došao 

kući jednoga dana i saopštio nam šta je uradio! U njegovim godinama! Ludost, prava 

ludost. Moj otac je bio neverovatan čovek, inspektore. Imao je mladalački i svež um, kao 

četrdesetogodišnjak. Sve što imam dugujem njemu. Učinio je sve za mene, nikada me 

nije izneverio. Ja sam njega izneverio, kad malo bolje razmislim... 

Sručio se na stolicu. Žena mu je tiho prišla. 

—    Hajde, Rodžere, sad je dosta. Nemoj da se uzrujavaš. 

—    Znam, najdraža moja, znam — uhvatio ju je za ruku. 

—    Ali kako da budem smiren, kako da ne osećam... 

Ali svi moramo da budemo smireni, Rodžere. Glavni inspektor želi da mu 

pomognemo. 

—    Tako je, gospođo Leonides. 

Rodžer je uzviknuo: 

—    Znate li šta bih želeo da uradim? Želeo bih da udavim tu ženu golim rukama. 

Uskratila je dragom starom ocu nekoliko godina života. Da mi je ovde blizu... —Skočio je 

na noge tresući se od besa. Ispružio je ruke koje su se grčile. — Da, zavrnuo bih joj 

šiju, zavrnuo bih joj šiju... 

—    Rodžere! — oštro je podviknula Klemensi. 

Pogledao ju je zbunjeno. 

—    Izvini, dušo. — Okrenuo se prema nama. — Iskreno se izvinjavam. Ponela su me 

osećanja. Ja... Izvinite me... 

Ponovo je napustio sobu. Klemensi Leonides je rekla, uz blagi osmeh: 



—    Znate, on zapravo ne bi ni mrava zgazio. 

Taverner je učtivo prihvatio to objašnjenje. 

Zatim je počeo da postavlja svoja takozvana rutinska pitanja. 

Klemensi Leonides je odgovarala sažeto i tačno. 

Rodžer Leonides je bio u Londonu na dan smrti svog oca, u Boks hausu, sedištu 

Udruženih ugostitelja. Vratio se rano po podne i po navici je proveo izvesno vreme sa 

ocem. Ona je, kao i obično, bila u institutu Lambert u ulici Gauer, gde radi. Vratila se 

kući malo pre šest sati. 

—    Da li ste videli svekra? 

—    Nisam. Poslednji put sam ga videla dan ranije. Popili smo kafu s njim posle 

večere. 

—    Ali ga niste videli na dan smrti? 

—    Ne. U stvari, otišla sam u njegov deo kuće jer je Rodžer mislio daje tamo 

ostavio lulu. To je vrlo skupocena lula, ali ju je zapravo ostavio na stolu u predvoiju, pa 

nisam morala da uznemiravam starca. Često je dremao oko šest po podne. 

—    Kada ste saznali da mu je loše? 

—    Brenda je dotrčala ovamo nekoliko minuta posle pola sedam. 

Znao sam da su ta pitanja nevažna, ali sam bio svestan s koliko je pronicljivosti 

inspektor Taverner posmatrao ženu kojaje odgovarala. Postavio joj je nekoliko pitanja o 

njenom poslu u Londonu. Odgovorila je da se odnosi na radioaktivne uticaje raspadanja 

atoma. 

—    Zapravo radite na atomskoj bombi? 

—    Taj posao uopšte nije opasan. Institut izvodi oglede o terapeutskim efektima. 

Kada je Taverner ustao, izrazio je želju da pogleda njihov deo kuće. Ona je 

delovala donekle iznenađeno, ali mu je odmah pokazala kuću. Spavaća soba s dva 

istovetna kreveta, belim prostirkama i jednostavnim toaletnim stočićima ponovo me je 



podsetila na bolnicu ili manastirsku ćeliju. I kupatilo je bilo krajnje svedeno, bez 

ikakve luksuzne opreme i hrpe kozmetičkih preparata. Kuhinja je bila jednostavna, 

besprekomo čista i opremljena raznim praktičnim uređajima. Zatim smo došli do 

vrata, koja je Klemensi otvorila rekavši: — Ovo je posebna soba mog supruga. 

—    Uđite — rekao je Rodžer. — Uđite. 

Uzdahnuo sam od olakšanja koje sam osetio. Nešto u besprekornoj svedenosti 

svuda okolo počelo je da me baca u očajanje. To je bila soba koja je nosila lični pečat 

vlasnika. U njoj je bio veliki radni sto s pokretnim poklopcem koji se spušta, prekriven 

gomilom hartije, starim lulama i duvanskim pepelom. Stolice su bile velike i pohabane. 

Pod je bio zastrt persijskim tepisima. Na zidovima su visile razne grupne fotografije, 

donekle izbledele — odeljenje iz škole, kriket tim, grupa vojnika. Pored njih su visili i 

akvareli pustinja, minareta, jedrenjaka, mora i zalazaka sunca. Bila je to u neku ruku 

prijatna soba, soba u kojoj je živeo drag, druželjubiv i fin čovek. 

Rodžer je nespretno sipao piće iz kristalne flaše, obarajući knjige i papire s jedne 

stolice. 

—    U ovoj sobi vlada pravi nered. Počeo sam da je sredujem. Raščistio sam stare 

papire. Kažite koliko da sipam. — Inspektor je odbio piće. Ja sam prihvatio. —Morate mi 

oprostiti — nastavio je Rodžer. Doneo mi je piće, okrenuvši glavu prema Taverneru. — 

Osećanja su me ophrvala. 

Osvrnuo se oko sebe gotovo s krivicom, ali Klemensi Leonides nije došla s nama u 

njegovu sobu. 

—    Ona je tako divna — kazao je. — Mislim, moja žena. U celoj ovoj priči ponela se 

sjajno. Sjajno! Ne mogu vam objasniti koliko se divim toj ženi. A ona je doživela 

teške trenutke, vrlo teške. Voleo bih da vam kažem nešto o tome. Pre nego što smo se 

venčali, na to mislim. Prvi muž joj je bio fin čovek, savršenog uma, hoću da kažem, ali 

užasno osetljiv, zapravo tuberkulozan. Obavljao je vrlo značajno istraživanje o 

kristalografiji, čini mi se. Loše plaćen i vrlo zahtevan posao, ali on nije odustajao. Ona je 

kao rob radila za njega, praktično ga je izdržavala, znajući sve vreme da umire. Nikada 

se nije požalila, nikada ni pomenula svoj umor. Uvek je govorila da je srećna. Zatim je on 

umro, a ona je bila potpuno slomljena. Napokon je pristala da se uda za mene. Bio sam 

tako srećan što mogu da joj pružim malo odmora i sreće, želeo sam da prestane da radi, 

ali naravno, ona je smatrala da je to njena dužnost u ratno doba, a izgleda da i dalje 



misli isto. Pritom je divna supruga, kakvu čovek samo može poželeti. Bože, baš sam imao 

sreće! Sve bih uradio za nju. 

Taverner je rekao nešto prigodno. Zatim je otpočeo nov krug rutinskih pitanja. 

Kada je tačno saznao da je njegovom ocu loše? 

—    Brenda je dojurila da me pozove. Mom ocu je pozlilo, rekla mi je da je doživeo 

nekakav napad. Samo pola sata ranije sam sedeo sa dragim ocem. Tada mu je bio sasvim 

dobro. Pojurio sam. Bio je plav u licu i jedva je disao. Strčao sam kod Filipa. On je 

pozvao doktora. Ja... Nismo ništa mogli da uradimo. Naravno da ni na trenutak nisam 

pomislio da su posredi neka mutna posla. Mutna? Da li sam ja to rekao mutna? Bože, 

kakva reč! 

Taverner i ja smo se sa izvesnom poteškoćom izvukli iz emotivne atmosfere u sobi 

Rodžera Leonidesa i ponovo smo se našli ispred vrata na vrhu stepeništa. 

—    Uh! — odahnuo je Taverner. — Kakva razlika u odnosu na brata. — Zatim je 

prilično nedosledno dodao: 

Čudne su ove sobe. Mnogo govore o ljudima koji obitavaju u njima. 

Složio sam se, a on je nastavio: 

—    A čudno je i kako ljudi biraju svoje bračne saputnike, zar ne? 

Nisam bio posve siguran da li misli na Klemensi i Rodžera ili na Filipa i Magdu. 

Njegove reči su se podjednako odnosile i na jedan i na drugi par. Ipak, činilo mi se da 

oba ova braka mogu da se opišu kao srećna. U svakom slučaju, Klemensi i Rodžer imali su 

srećan brak. 

Ne bih rekao da je on trovač, šta kažete na to? — upitao je Taverner. — Ovako na 

prvi pogled ne bih rekao. Naravno, nikad se ne zna. Ona više odgovara tom opisu. Žena 

bez griže savesti. Možda i pomalo luda. 

Ponovo sam se složio s njim. — Ipak, mislim da ona možda ne bi ubila nekoga samo 

zato što ne odobrava njegove ciljeve i način života. Možda, ako je zaista mrzela starca , 

ali da li se iko odlučuje na ubistvo iz čiste mržnje? 



Vrlo malo njih — odgovorio je Taverner. — Nikada nisam naišao na takve. Ne, 

mislim da bi bilo najsigurnij da se držimo gospođe Brende. Ali sam bog zna da li ćemo 

ikada naći neki dokaz. 

 

Osmo poglavlje 

Sobarica je otvorila vrata suprotnog krila. Delovala je preplašeno, ali je pokazala i 

prezir kad je opazila Tavernera. 

— Želite li da vidite gospođu? 

— Da, molim. 

Odvela nas je do velikog salona i izašla. 

Taj salon imao je iste dimenzije kao onaj na spratu niže. Nameštaj je bio 

presvučen kretonom veoma upadljivih boja, a svilene zavese bile su na pruge. Iznad 

kamina je visio jedan portret, koji mi je prikovao pogled ne samo zbog izvanrednog 

slikarskog umeća nego i zbog fascinantnog lica koje je bilo prikazano. 

Na portretu je bio sitan starac s tamnim i prodomim očima. Nosio je cmu plišanu 

kapicu i, uprkos tome što mu je glava bila utonula među ramena, njegova poletnost i 

snaga zračile su s platna. Njegove sjajne oči kao da nisu skidale pogled s mene. 

— To je on — rekao je glavni inspektor Taverner značajno. — Slikao ga je Ogastus 

Džon. Ima nešto u sebi, zar ne? 

— Da — složio sam se, shvativši da je jednosložni odgovor bio nedorečen. 

Sada sam razumeo na šta je Idit de Havilend mislila kad je rekla dajoj kuća deluje 

prazno bez njega. Bio je to pravi zli čovečuljak, koji je izgradio malu ukletu kuću, a 

bez njega je ta mala ukleta kuća gubila svaki smisao. 



— Ono tamo je njegova prva žena, portret je naslikao Sardžent — izjavio je 

Taverner. 

Detaljno sam osmotrio sliku na zidu između dva prozora. Imala je izvesnu surovost, 

baš kao i mnogi Sardžentovi portreti. Učinilo mi se da je ženino lice preterano izduženo, 

pa joj je glava bila donekle konjasta. Neospoma preciznost. Bio je to portret tipične 

engleske dame u seoskom (a ne kicoškom) društvu. Zgodna ali prilično beživotna. 

Potpuno neodgovarajuća supmga za nasmejanog i moćnog sitnog despota iznad kamina. 

Vrata su se otvorila i ušao je narednik Lem. 

—    Dao sam sve od sebe da izvučem nešto od posluge, gospodine — rekao je. — 

Nisam ništa saznao. 

Taverner je uzdahnuo. 

Narednik Lem je izvadio svoju beležnicu i povukao se u udaljeni kraj sobe, gde je 

nenametljivo seo. 

Vrata su se ponovo otvorila i u salon je ušla druga žena Aristida Leonidesa. 

Nosila je crninu, i to veoma skupu i raskošnu. Bila je prekrivena od glave do pete. 

Kretala se lagano i tromo, a crna boja joj je sjajno pristajala. Imala je lepuškasto lice 

i vrlo lepu kestenjastu kosu uvezanu u komplikovanu pundu. Lice joj je bilo napuderisano 

i našminkano, ali se videlo daje plakala. Nosila je nisku krupnih bisera i upadljiv 

smaragdni prsten na jednoj ruci i jednako upadljiv rubin na drugoj. 

Primetio sam još nešto na njoj. Delovala je uplašeno. 

—    Dobro jutro, gospođo Leonides — neobavezno je kazao Taverner. — Izvinite 

što vas ponovo uznemiravamo. 

Ona je jednoličnim tonom odgovorila: 

—    Valjda ne može drugačije. 

—    Nadam se da vam je jasno, gospođo Leonides, da je savršeno u redu da i vaš 

advokat bude prisutan ukoliko to želite. 



Pitao sam se da li je razumela značaj tih reči. Očigledno nije. Samo je prilično 

mrzovoljno rekla: 

—    Ne dopada mi se gospodin Gejtskil. Ne želim da bude ovde. 

—    Mogli biste da imate sopstvenog advokata, gospođo Leonides. 

—    Da li moram? Ne volim advokate. Zbunjuju me. 

—    Na vama je da odlučite — rekao joj je Taverner i po navici joj se osmehnuo. — 

Možemo li onda da nastavimo? 

Narednik Lem je liznuo olovku. Brenda Leonides je sela na sofu naspram Tavernera. 

—    Jeste li nešto saznali? — pitala je. 

Primetio sam kako prstima uznemireno uvrće i odvrće plisirani šifon na haljini. 

—    Sa sigumošću možemo da kažemo da je vaš suprug umro od trovanja ezerinom. 

—    Hoćete da kažete da su ga ubile kapi za oči? 

—    Sasvim je izvesno da ste, kad ste gospodinu Leonidesu dali poslednju injekciju, 

ubrizgali ezerin, a ne insulin. 

—    Ali ja to nisam znala. Nemam ništa s tim. Zaista nemam, inspektore. 

—    Onda je neko namemo zamenio insulin kapima za oči. 

—    Kakva zla namera! 

—    Tako je, gospođo Leonides. 

—    Mislite li da je to neko uradio... namerno? Ili slučajno? To nikako nije bila šala, 

zar ne? 

Taverner je učtivo odgovorio: 

—    Mislimo da to nije bila šala, gospođo Leonides. 

—    Mora da je to uradio neko od posluge. 



Taverner ništa nije rekao. 

—    Sigumo je tako. Ne vidim ko bi drugi to uradio. 

—    Uvereni ste u to? Razmislite, gospođo Leonides. Zar vam ništa ne pada na 

pamet? Nije bilo zle krvi među nekim ljudima? Neke svađe? Nekog neprijateljstva? 

I dalje ga je netremice posmatrala krupnim i prkosnim očima. 

—    Ništa mi ne pada na pamet — odgovorila je. 

—    Tog popodneva ste bili u bioskopu, tako ste nam rekli. 

—    Da. Vratila sam se u pola sedam, tada je bilo vreme za insulin... Dala sam mu 

injekciju kao i obično, a zatim je... Postao je vrlo čudan. Uplašila sam se i odjurila 

kod Kodžera... Sve to sam vam već ispričala. Moram li ponovo da prolazim kroz to? — U 

histeriji je povisila glas. 

—    Izvinjavam se, gospođo Leonides. Mogu li sada da porazgovaram s gospodinom 

Braunom? 

—    S Lorensom? Zašto? On ne zna ništa o tome. 

—    Ipak bih voleo da porazgovaram s njim. 

Sumnjičavo ga je pogledala. 

—    Justas i on sada imaju čas latinskog u učionici. Zelite li da on dođe ovamo? 

—    Ne, otići ćemo tamo. 

Taverner je hitro izašao iz salona. Narednik i ja smo krenuli za njim. 

—  Nasmrt ste je preplašili, gospodine — izjavio je narednik Lem. 

Taverner je nešto progunđao. Poveo nas je uz malo stepnište, a zatim hodnikom do 

prostrane sobe s pogledom na vrt. Tamo su za stolom sedeli sedokos mlad čovek 

tridesetih godina i zgodan, tamnoput šesnaestogodišnjak. 



Podigli su pogled kad smo ušli. Sofijin brat Justas je pogledao mene, dok je Lorens 

Braun uspaničeno usmerio pogled prema glavnom inspektoru Taverneru. 

Nikada nisam video čoveka tako ukočenog od straha. Ustao je, a zatim ponovo seo. 

Jedva je uspeo da izusti: 

—    O, ovaj, dobro jutro, inspektore. 

Dobro jutro — kratko je uzvratio Taverner. — Mogu li da porazgovaram s vama? 

—    Možete, naravno. Biće mi zadovoljstvo. Bar... 

Justas je ustao. 

—    Želite li da ja odem, glavni inspektore? — Imao je prijatan glas s blagim 

prizvukom nadmenosti. 

—    Mi... Možemo kasnije da nastavimo čas — kazao je učitelj. 

Justas je ravnodušno pošao prema vratima. Koračao je prilično ukočeno. U 

trenutku dok je izlazio, uhvatio je moj pogled, povukao je kažiprst preko vrata i iskezio 

se. Zatim je zatvorio vrata za sobom. 

—    Pa, gospodine Braune — nastavio je Taverner. — Analize su konačne. Smrt 

gospodina Leonidesa nastupila je usled trovanja ezerinom. 

—    Ovaj, hoćete da kažete... da je gospodin Leonides zaista otrovan? Nadao sam 

se... 

—    Otrovan je — odsečno je odgovorio Taverner. — Neko je zamenio insuhn 

kapima za oči. 

—    Ne mogu da verujem... Neverovatno. 

—    Pitanje je ko je imao motiv. 

—    Niko. Baš niko! — Mladi čovek je uzbuđeno povisio ton. 

—    Da možda ne želite da i vaš advokat bude prisutan? — pitao je Taverner. 



—    Ja nemam advokata. Ne želim ga. Ne krijem ništa... Ništa... 

—    Ali razumete da će sve što kažete biti zabeleženo? 

—    Ja sam nevin, budite uvereni u to, ja sam nevin. 

—    Ništa drugo nisam ni pomenuo — Taverner je ućutao na trenutak. — Gospođa 

Leonides je mnogo mlađa od svog pokojnog supruga, zar ne? 

—Ja... Valjda... Mislim, da, jeste. 

—    Mora da je povremeno bila usamljena. 

Lorens Braun nije odgovorio. Prešao je jezikom preko suvih usana. 

—    Mora da joj je bilo prijatno što ovde ima nekoga ko je približno njenih godina. 

—Ja, ne... Uopšte... Hoću da kažem... Ne znam. 

—    Čini mi se sasvim prirodno što se između vas rodila naklonost. 

Mladi čovek se žestoko usprotivio. 

—    Ne! Nije tačno! To ne dolazi u obzir! Znam šta mislite, ali nije bilo tako! 

Gospođa Leonides je uvek bila vrlo ljubazna prema meni i prema njoj sam gajio 

ogromno... ogromno poštovanje, ali ništa... ništa više od toga, uveravam vas. Užasno je 

što ste i pomislili na to! Užasno! Nikada nikoga ne bih ubio, niti se petljao s tim 

flašicama, ništa nalik tome! Veoma sam osetljiv i napet. Ja... Sama pomisao na ubijanje 

mi je prava noćna mora! To su odmah shvatili i na sudu... Imam verske predrasude u 

pogledu ubijanja. Umesto toga sam radio u bolnici, u stvari u bolničkoj kotlamici, vrlo 

naporan posao. Nisam mogao više da izdržim, ali su mi dozvolili da počnem da predajem. 

Ovde sam dao sve od sebe s Justasom i Džozefinom. Vrlo bistro dete, ali nezgodno. A 

svi su veoma ljubazni prema meni, i gospodin Leonides, i gospođa Leonides, i gospođica 

De Havilend. A sad se desila ova strahota... I vi sumnjate da sam ja počinio ubistvo! 

Inspektor Taverner ga je odmerio s blagom zainteresovanošću. 

—    To nisam rekao — primetio je. 



—    Ali to mislite! Znam da to mislite! Svi oni to misle! Gledaju me. Ja... Ne mogu 

više da razgovaram s vama. Nije mi dobro. 

Žurno je izašao iz sobe. Taverner se polako okrenuo prema meni. 

—    I, šta mislite o njemu? 

—    Ukočio se od straha. 

—    Da, znam, ali da li je ubica? 

—    Ako mene pitate — umešao se narednik Lem — on nikada ne bi imao hrabrosti 

da to uradi. 

—    Nikada nije udario nikoga po glavi niti pucao iz pistolja — složio se glavni 

inspektor. — Ah šta je bilo potrebno za ovaj zločin? Samo zameniti dve flašice... Pomoći 

starom čoveku da napusti ovaj svet bez trunke bola. 

—    Takoreći eutanazija — potvrdio je narednik. 

—    A zatim, možda, posle pristojnog vremena, brak sa ženom koja nasleđuje 

stotinu hiljada funti oslobođenih ostavinskog poreza, koja je već dobila isto toliko 

novca prilikom udaje, a osim toga ima bisere, rubine i smaragde veličine jajeta! 

—    Eh, sad... — uzdahnuo je Taverner. — Sve su to teorije i pretpostavke! Uspeo 

sam da ga preplašim, ah to ništa ne dokazuje. On bi se isto ovako uplašio i da je nevin. U 

svakom slučaju, sumnjam daje on to lično uradio. To je pre bila žena, ali nije mi jasno 

zašto onda nije bacila flašicu sa ezerinom ih je makar isprala. — Okrenuo se prema 

naredniku. — Posluga nije dala nikakve dokaze da ima nečega između njih dvoje? 

—    Sobarica kaže da su veoma bliski. 

—    Na osnovu čega to tvrdi? 

—    Zbog toga kako je gleda dok mu sipa kafu. 

—    To bi baš imalo težinu pred sudom! Dakle, sigumo nisu u ljubavnoj vezi? 

—    Niko ih nije video. 



—    Kladim se da bi ih neko video da među njima postoji nešto. Znate, počinjem da 

vemjem da između njih dvoje zaista ne postoji ništa. — Pogledao me je. — Vratite se 

i porazgovarajte s njom. Voleo bih da čujem vaš utisak o njoj. 

Otišao sam prilično nevoljno, mada me je zanimalo šta ću čuti. 

 

Deveto poglavlje 

Zatekao sam Brendu Leonides kako sedi na istom mestu gde sam je ostavio. Strogo 

me je pogledala kad vi in ušao. 

— Gde je inspektor Taverner? Da li i on dolazi? 

— Ne još. 

— Ko ste vi? 

Napokon mi je neko postavio pitanje koje sam očekivao čitavog jutra. Moj odgovor 

bio je delimično iskren. 

— Povezan sam s policijom, ali sam takođe prijatelj ove porodice. 

— Porodica! To su zveri! Sve ih mrzim. 

Pogledala me je drhtavih usana. Izgledala je sumorno, prplašeno i ljutito. 

— Oduvek su bili užasni prema meni. Užasni! Od samog početka. Zašto nije trebalo 

da se udam za njihovog dragog oca . Zašto su se oni brinuli zbog toga? Svi su imali 

gomile novca. On im je dao taj novac. Ionako nisu imali dovoljno pameti da ga sami 

zarade! 

Nastavila je: 

Zašto se čovek ne bi ponovo oženio, čak i ako je malo stariji. A on uopšte nije bio 

star, ne u duši. Mnogo sam ga volela. Volela sam ga. — Prkosno me je pogledala. 



Naravno — uzvratio sam. — Naravno. 

- Pretpostavljam da mi ne vemjete, ali je tačno. Muškarci su mi bih dojadili. Želela 

sam da imam dom, želela sam nekoga ko će se potruditi oko mene i govoriti mi lepe 

stvari. Aristid mi je govorio lepe stvari i umeo je da me nasmeje, a bio je i pametan. 

Smišljao je sijaset mudrih načina da zaobiđe sva ona smešna pravila. Bio je vrlo, vrlo 

pametan. Nisam srećna što je umro. Žao mi je. 

Naslonila se na sofu. Imala je prilično velika usta, koja su se izvijala nagore u 

čudnom pospanom osmehu. 

—    Ovde sam bila srećna. I bezbedna. Odlazila sam kod svih onih modnih 

krojačica, onih o kojima čitate u novinama. Bila sam na ravnoj nozi s ljudima oko sebe. 

A Aristid mi je poklanjao divne stvarčice. — Ispružila je ruku zagledajući prsten s 

rubinom. 

Na trenutak mi je njena ruka ličila na ispruženu mačju kandžu, a njen glas me je 

podsećao na predenje. I dalje se smešila za sebe. 

—    Šta nije u redu s tim? — upitala me je. — Bila sam dobra prema njemu. 

Usrećila sam ga. — Nagla se napred. — Znate li kako sam ga upoznala? 

Nastavila je ne sačekavši odgovor. 

—    Bilo je to u Veseloj detelini. Naručio je kajganu s tostom i kad sam mu donela 

jelo, zaplakala sam. Rekao mi je da sednem i da mu kažem u čemu je problem. „O, ne 

mogu, dobiću otkaz ako to uradim”, kazala sam mu. ,,Ne, nećete”, odgovorio je. „Ovo je 

moj lokal.” Onda sam ga pogledala. Kakav čudan čovečuljak, prvo sam pomislila, mada je 

imao nekakvu moć. Ispričala sam mu sve što mi je bilo na duši... Verovatno ste čuli šta se 

posle toga desilo. Očekujem da jeste, jer svi misle da sam običan ološ, ali nisam. 

Vaspitana sam vrlo brižno. Imali smo prodavnicu, vrlo otmenu, opreme za ručne radove. 

Nikada nisam bila od onih lakih devojaka koje su izlazile s mladićima. Ali Teri je bio 

drugačiji. Bio je Irac i trebalo je da otputuje u inostranstvo... Nikada mi nije pisao, 

valjda sam napravila budalu od sebe. I eto, tako sam zapala u nevolju, kao neka obična 

mala služavka... 

Glas joj je zvučao oholo i snobovski. 



—    Aristid je bio divan. Rekao mi je da će sve biti u redu. 

I daje usamljen. Rekao mi je da ćemo se odmah venčati. Sve je bilo kao u snu. A 

zatim sam otkrila da sam zapravo velika gospođa Leonides. Imao je mnogo 

prodavnica, restorana i noćnih klubova. Kao u bajci, zar ne? 

—    Donekle kao u bajci — odgovorio sam jednoličnim tonom. 

—    Venčali smo se u maloj crkvi u poslovnom delu Londona, a posle toga smo 

otputovali u inostranstvo. 

—    A dete? 

Pogledala me je očima koje kao da su se vratile izdaleka. 

—    Posle se ispostavilo da nisam trudna. Sve je bila greška. 

Nasmešila se čudnovato kriveći usne. 

—    Zarekla sam se da ću mu biti dobra žena i zaista jesam bila takva. Naručivala 

sam mu svu hranu koju je voleo, nosila sam boje koje su mu se dopadale i radila sve ne 

bih li ga usrećila. I bio je srećan. Ali nikada se nismo otarasili te njegove porodice. Uvek 

su dolazili, dodvoravali mu se i uzimali novac. Mislim da je stara gospođica De Havilend 

morala da ode iz kuće kad se on oženio. Tako sam mu rekla. Ali on je kazao da je ona tu 

vrlo dugo i da je ovo i njena kuća. U stvari, voleo je da ih sve ima nadohvat ruke i u šaci. 

Prema meni su bili užasni, ali on kao da to nije ni primećivao, ili mu nije smetalo. Rodžer 

me mrzi... jeste li videli Rodžera? Oduvek me je mrzeo. Ljubomoran je. A Filip je tako 

nadmen da nikada i ne razgovara sa mnom. A sada se prave da sam ga ja ubila, ali nisam. 

Nisam. — Nagnula se prema meni. — Molim vas, verujte mi da nisam. 

Delovala mi je vrlo patetično. Prezrenje s kojim su Leonidesovi pričali o njoj i 

njihova želja da me uvere u to da je ona počinila zločin sada, u ovom trenutku, 

izgledali su mi kao nečovečno ponašanje. Bila je sama, nezaštićena, saterana u mišju 

rupu. 

—    A ako ga nisam ubila ja, onda misle da je Lorens —nastavila je. 

—    Zaista mi je žao Lorensa. On je osetjiv i nije mogao da ide na front. Ne zato 

što je kukavica, već zato što je osetljiv. Pokušala sam da ga oraspoložim i usrećim. 



Morao je da podučava onu groznu decu. Justas mu se uvek podsmeva, a Džozefina... Pa, 

videli ste Džozefinu. Znate kakva je. 

Rekao sam joj da još nisam upoznao Džozefinu. 

—    Ponekad mislim da to dete nije skroz normalno. Samo se šunja okolo i izgleda 

čudno... Nekada me podiđu žmarci od nje. 

Nisam želeo da pričam o Džozefini. Ponovo sam se vratio na Lorensa Brauna. 

—    Ko je on? — upitao sam. — Odakle je? 

Nisam se lepo izrazio postavivši joj to pitanje. Zacrvenela se. 

—    Nema neko posebno poreklo. On je kao ja... Kakvu šansu uopšte imamo protiv 

svih njih? 

—    Ne čini li vam se da vas je obuzela histerija? 

—    Ne. Hoće da stvore sliku kako je to uradio Lorens... Ili ja. I onaj policajac je 

na njihovoj strani. Kakvu šansu imam protiv njih? 

—    Ne smete da se uznemiravate — rekao sam joj. 

—    A zašto ga nije mogao ubiti neko od njih? Ili neko sa strane? Ili neko od 

posluge? 

—    Zbog izvesnog odsustva motiva. 

—    O, motivl Koji sam ja motiv imala? Ili Lorens? 

Osetio sam veliku nelagodnost kad sam joj kazao: 

—    Možda misle, valjda, da se vi i Lorens... Volite... I da želite da se venčate. 

Naglo se uspravila. 

—    Kakva zlobna pomisao! Nije tačno! Nikada nismo izgovorili ni jednu jedinu takvu 

rečjedno drugome. Samo mi ga je žao i pokušavala sam da ga oraspoložim. Mi smo 

prijatelji i to je sve. Verujete mi, zar ne? 



Zaista sam joj verovao. Zapravo, verovao sam da su ona i Lorens, kao što je i 

kazala, samo prijatelji. No, isto tako sam verovao i da je možda bila nesvesna da je 

zaljubljena u tog mladića. 

Razmišljajući o tome, sišao sam niz stepenice u potrazi za Sofijom. 

Upravo kad sam hteo da uđem u salon, Sofija je promolila glavu iz jedne sobe dalje 

u hodniku. 

—    Zdravo — doviknula mi je. — Pomažem dadilji oko ručka. 

Hteo sam da joj se pridružim, ali je ona izašla u hodnik, zatvorila vrata za sobom, 

uhvatila me za ruku i povela u prazan salon. 

—    I, jesi li video Brendu? — pitala me je. — Šta misliš o ujoj? 

—    Najiskrenije, sažalio sam se na nju. 

Sofija je delovala kao da je to zabavlja. 

—    Tako znači — odgovorila je. — Dakle, osvojila te je. 

To me je naljutilo. 

— Stvar je u tome što sada sve vidim i iz njenog ugla —odgovorio sam. — Za razliku 

od tebe. 

— Šta to treba da vidim iz njenog ugla? 

Iskreno mi reci, Sofija, da li je iko iz tvoje porodice bio fin prema njoj, makar 

samo pristojan otkad je došla ovamo? 

— Ne, nismo bili fini prema njoj. Zbog čega da budemo? 

— Iz čisto hrišćanske dobrote, ako ni zbog čega drugog. 

Kakav visokomoralan ton, Čarlse. Brenda mora da se posebno potrudila oko tebe. 

—    Stvamo, Sofija, izgledaš kao da... Ne znam šta ti je. 



—    Samo sam iskrena i ne pretvaram se. Sagledao si stvari iz Brendinog ugla, bar 

tako kažeš. Hajde pogledaj stvari iz mog ugla. Ne dopadaju mi se mlade žene koje 

izmišljaju nesrećne priče da bi obrlatile bogataše i udale se za njih. Imam savršeno 

pravo da ne volim taj tip mladih žena i ne postoji nikakav razlog pod kapom nebeskom 

zbog čega bi trebalo da se pretvaram da je dmgačije. A kad bi video iste te činjenice 

hladnokrvno zapisane na papiru, ni tebi se ne bi dopadala takva mlada žena. 

—    Da li je ta priča bila izmišljena? — pitao sam. 

—    O trudnoći? Ne znam. Lično mislim da jeste. 

—    A tebi se ne dopada što je tvoj deda poverovao u to? 

—    O, deda nije poverovao — nasmejala se Sofija. — Dedu niko nikada nije uspeo 

da prevari. On je želeo Brendu. Želeo je da bude kao kralj Kofetua, koji se zaljubio u 

mladu prosjakinju. Tačno je znao šta radi i sve se odvijalo po planu. S dedinog stanovišta 

taj brak je bio veoma uspešan, kao i svi njegovi poslovni poduhvati.  

* Aluzija na starn baladu u kojoj se kralj Kofetua zaljubljuje u prosjakinju. Istu 

aluziju koristi i Sekspir u Romeu i Juliji, kao i mnogi drugi pisci. 

 

—    Da li je i dovođenje Lorensa za privatnog učitelja bio jedan od dedinih 

poslovnih uspeha? — pitao sam je s podsmehom. 

Sofija se namrštila. 

—    Znaš, ne bih se mogla kladiti da nije. Hteo je da Brenda bude srećna i 

raspoložena. Možda je mislio da joj nakit i odeća nisu dovoljni. Možda je pomislio kako 

želi lepu romansu u životu. Možda je računao na to da će neko poput Lorensa Brauna, 

neko zaista pitom, ako znaš šta hoću da kažem, ispuniti taj zahtev. Lepo duhovno 

prijateljstvo s primesom melanholije, koje će sprečiti Brendu da se upusti u pravu aferu 

s nekim spolja. Uopšte me ne bi iznenadilo da je deda sve to sam smislio. Bio je 

pravi stari đavo, znaš. 

—    Siguran sam u to — odgovorio sam. 



—    Naravno, nije mogao predvideti da će to dovesti do ubistva... I upravo zbog 

toga mislim da ona, ma koliko bih ja to želela, nije počinila ubistvo — izjavila je Sofija s 

mnogo žestine. — Da je planirala da ga ubije, sama ili s Lorensom, deda bi saznao za to. 

Znam da ti to izgleda donekle preterano... 

—    Moram priznati da izgleda tako — uzvratio sam. 

—    Ipak, ti nisi poznavao dedu. On svakako nije mogao ni sanjati da će to dovesti 

do ubistva! I eto gde smo stigli! Do slepe ulice. 

—    Ona se plaši, Sofija — kazao sam. — Ona se mnogo plaši. 

—    Glavni inspektor Taverner i njegova vesela družina? Da, moglo bi se reći da 

uteruju strah u kosti. Pretpostavljam da je Lorens u histeriji. 

—    Van sebe. Odvratno se poneo. Ne shvatam šta žena može vidi u takvom 

muškarcu. 

—    Kako ne shvataš, Čarlse? Lorens je u stvari vrlo privlačan. 

—    Takav slabić — rekao sam u neverici. 

—    Ne znam zbog čega muškarci uvek misle da se suprotnom polu dopada samo tip 

pećinskog čoveka. Lorens poseduje privlačnost, ali ne bih ni očekivala da ti to primetiš. 

— Pogledala me je. — Brenda je zarila kandže u tebe. 

—    Ne pričaj gluposti. Ona čak nije ni zgodna. A svakako nije ni... 

—    Nije te uopšte mamila? Ne, samo te je navela da je sažaljevaš. Ona nije lepa, a 

nije ni pametna, ali ima jednu izvanrednu osobinu. Ume da izaziva nevolje. Već je 

izazvala nevolje između mene i tebe. 

—    Sofija! — uzviknuo sam zgrožen. 

Sofija je pošla prema vratima. 

— Zaboravi, Čarlse. Moram da se vratim u kuhinju. 

—    Idem s tobom da ti pomognem. 



—    Ne, ostani ovde. Dadilja će se uznemiriti ukoliko u kuhinju uđe neki gospodin. 

—    Sofija! — pozvao sam je dok je izlazila. 

—    Molim? 

—    Problem s poslugom. Zbog čega nemate nijednog slugu ovde, a na spratu nam je 

vrata otvorilo neko čudno stvorenje s keceljom i kapom? 

—    Deda je imao kuvaricu, služavku, sobaricu i batlera. Voleo je poslugu. Naravno, 

plaćao ih je basnoslovno i tako ih je pridobio. Klemensi i Rodžer imaju kućnu pomoćnicu, 

koja dolazi svakog dana i čisti. Oni ne vole poslugu, ili, tačnije, Klemensi ne voli poslugu. 

Da ne jede u Sitiju svakog dana, Rodžer bi umro od gladi. Mi povremeno imamo poslugu, 

a zatim majka priredi neku scenu i ona ode, pa zatim uzmemo pomoćnicu i tako ukrug. 

Trenutno imamo pomoćnicu koja dolazi preko dana. Dadilja je stalno ovde i po potrebi 

pomaže u vanrednim situacijama. Sada znaš. 

Sofija je izašla. Spustio sam se u jednu veliku fotelju presvučenu brokatom i 

zamislio se nad onim što mi je rekla. 

Dok sam bio na spratu, sve sam posmatrao iz Brendinog ugla. Ovde i sada uvideo 

sam i Sofijin ugao gledanja. Potpuno sam shvatio da je i njena tačka gledišta pravična i 

da takoreći predstavlja stav čitave porodice Leonides. Prezirah su neznanku koja im je, 

po njihovom mišljenju, tako prostački ušla u kuću. Imali su pravo da tako misle. Kao što 

je Sofija rekla, to na papiru ne bi izgledalo dobro... 

No, tu je bila i ljudska strana čitave priče, strana koju sam ja video, za razliku od 

njih. Nisu imali predstavu o iskušenjima gubitnika. Brenda Leonides je želela bogatstvo, 

lepe stvari, sigumost... I dom. Ona je to tražila, a zauzvrat je usrećila svog starog muža. 

Saosećao sam s njom. Zapravo, dok smo razgovarali, saosećao sam sa njom... Da li sam to 

isto saosećanje imao i sada? 

Dve strane medalje... Dva ugla gledanja... Koji je bio pravi ugao? Pravi ugao... 

Prethodne noći sam malo spavao. Ustao sam rano da bih se pridružio Tavernem. 

Sada, u toplom salonu Magde Leonides, ispunjenom mirisom cveća, telo mi se opustilo 

u udobnom zagrljaju velike fotelje i kapci su mi se spustili... 



Dok sam razmišljao o Brendi, Sofiji i starcu s portreta, mish su mi se stopile u 

prijatnu izmaglicu. 

Zaspao sam... 

 

Deseto poglavlje 

Budio sam se tako postepeno da isprva nisam ni bio svestan da sam zadremao. 

U nozdrvama mi je bio miris cveća. Ispred mene kao da je lebdela okrugla bela 

mrlja. Tek posle nekoliko sekundi sam shvatio da je to nečije lice — lice koje se nalazilo 

otprilike metar od mene. Kad mi se pogled izbistrio, jasnije sam video to lice. Podsećalo 

je na patuljka, tako okmglo, sa izbočenim čelom, začešljanom kosom i sitnim 

crnim očima nalik đinđuvama. Ipak, lice sasvim izvesno nije lebdelo u vazduhu, činilo je 

celinu s malim i mršavim telom. Posmatralo me je sasvim iskreno. 

— Zdravo — pozdravilo me je lice. 

— Zdravo — odgovorio sam žmirkajući. 

— Ja sam Džozefina. 

To sam već zaključio. Sofijina sestra Džozefina imala je, po mojoj proceni, 

jedanaest ili dvanaest godina. Bila je neverovatno mžno dete koje je upadljivo ličilo na 

svog dedu. Izgledalo mi je sasvim moguće da je nasledila i njegovu pamet. 

— Ti si Sofijin mladić — nastavila je Džozefina. 

Potvrdio sam tačnost njenih reči. 

— Ali si ovamo došao s glavnim inspektorom Tavernerom. Zbog čega si došao s 

glavnim inspektorom Tavernerom? 

— On mi je prijatelj. 



— Stvamo? Ne dopada mi se. Neću mu ništa reći. 

— A šta imaš da mu kažeš? 

—    Ono što znam. Znam mnogo toga. Volim da znam sve. 

Sela je na naslon fotelje i nastavila da ispituje moje lice. Osetio sam se veoma 

nelagodno. 

—    Deda je ubijen. Znaš li to? 

—    Da — odgovorio sam. — Znam. 

—    Otrovan je. E-ze-ri-nom. — Pažljivo je izgovorila svaki slog. — Zanimljivo, zar 

ne? 

—    Valjda jeste. 

—    Justasa i mene to vrlo zanima. Mi volimo detektivske priče. Oduvek sam želela 

da postanem detektiv. I sada sam detektiv. Sakupljam dokaze. 

Pomislio sam kako je to dete krajnje sablasno. 

Vratila se na prethodnu temu. 

—    Čovek koji je došao s glavnim inspektorom Tavernerom je takođe detektiv, zar 

ne? U knjigama piše da uvek inožeš razlikovati detektive u civilu po čizmama. Ali 

ovaj detektiv nosi cipele od meke kože. 

—    Sve se menja, pa i tradicija — odgovorio sam. 

Džozefina je ovu moju izjavu protumačila na svoj način. 

    Tako je. Očekujem da će i ovde uslediti velike promene. Otići ćemo u kuću u 

Londonu, kod nasipa. Majka to već dugo želi. Biće veoma zadovoljna. Mislim da ni tata 

neće imati ništa protiv, pod uslovom da se presele i njegove knjige. To nije mogao da 

uradi ranije. Izgubio je mnogo novca zbog Jezavelje. 

Jezavelje? — upitao sam. 



— Da, zar nisi gledao? 

O, predstavu? Nisam. Bio sam u inostranstvu. 

—Nije se dugo prikazivala. U stvari, bio je to pravi promašaj. Mislim da majka nije 

pravi izbor za ulogu Jezavelje, zar ne? 

Ponovo sam razmislio o svojim utiscima o Magdi. Ni u negližeu boje kajsije ni u 

besprekomom kostimu nije mi ličila na Jezavelju, ali sam bio spreman da poverujem 

da postoje i druge Magde koje još nisam video. 

—    Moguće da nije. 

—    Deda mi je uvek govorio da će to biti promašaj. Rekao mi je da nikada ne bi 

uložio novac u neku od tih istorijskih predstava s religioznom temom. Tvrdio je da 

predstava nikada neće doneti novac. Ali majka je bila neverovatno upoma. Ni meni se 

predstava nije dopala. Nije bila ni nalik priči iz Biblije. Zapravo, Jezavelja nije bila 

onako zla kao u Bibliji. Bila je veliki rodoljub i sasvim dobra. Zbog toga je bila dosadna. 

Ipak, kraj je bio sasvim u redu. Bacili su je kroz prozor, mada psi nisu došli da je pojedu 

kao u Bibliji. Mislim da je to prava šteta, zar ne? Najviše mi se sviđa taj deo kad je psi 

pojedu. Majka kaže da psi nisu za pozomicu, ali mi nije jasno zašto. To bi mogli da urade 

dresirani psi. — Sa uživanjem je citirala Bibliju: — I ne nađoše od nje ništa do lobanju i 

stopala i šake. Zašto nisu i to pojeli? 

—    Stvarno ne znam. 

—    Neko bi pomislio da su ti psi bili izbirljivi. Naši psi nisu takvi. Oni jedu sve što 

im daš. 

Džozefina je nekoliiko trenutaka razmišljala o toj biblijskoj zagoneci. 

—    Žao mi je što predstava nije dobro prošla — izjavio sam. 

—    Da, majka se veoma uznemirila. Kritike su bile prosto užasne. Kad ih je 

pročitala, briznula je u plač i ridala je čitavog dana, a onda je gađala Gledis 

poslužavnikom, pa je Gledis dala otkaz. Bilo je prilično zabavno. 

—    Vidim da voliš dramu, Džozefina — kazao sam joj. 



—    Obavili su obdukciju — nastavila je Džozefina. — Da bi utvrdili zašto je umro. 

Obdukcija je čudna reč, pročitala sam da se na latinskom to kaže post mortem. Krajnje 

zbunjujuće, u svakom slučaju — dodala je zamišljeno. 

—    Žao ti je što ti je deda umro? — pitao sam je. 

—    Ne naročito. Nisam ga mnogo volela. Nije mi dozvolio da idem u baletsku školu. 

—    A ti si želela da ideš u baletsku školu? 

—    Jesam, i majka je htela da postanem balerina. Tata nije imao ništa protiv, ali 

deda je rekao da neću biti dobra. 

Skliznula je sa stolice, izula cipele i pokušala da mi pokaže osnovne baletske poze. 

—    Naravno, moraš da nosiš odgovarajuće patike —objasnila mi je. — Ali čak i 

onda možeš da dobiješ užasne žuljeve na prstima. — Ponovo je obula cipele i neobavezno 

me pitala: 

—    Dopada li ti se ova kuća? 

—    Nisam siguran — odgovorio sam. 

—    Valjda će je sada prodati. Osim ako Brenda ne ostane da živi ovde. A 

pretpostavljam da ni stric Rodžer i strina Klemensi na kraju neće otići. 

—    Nameravali su da odu? — upitao sam donekle zainteresovano. 

—    Da. Trebalo je da odu u utorak. Nekud u inostranstvo. Trebalo je da putuju 

avionom. Strina Klemensi je kupila jedan od onih novih kofera lakih kao pero. 

—    Nisam znao da idu u inostranstvo — rekao sam. 

—    Ne — nastavila je Džozefina. — Niko nije znao. Bila je to tajna. Nisu hteli 

nikome da kažu pre nego što odu. Nameravali su da ostave poruku dedi. 

Dodala je: 



—    Ne poruku koja se kači za jastučić za igle. To postoji samo u veoma starim 

knjigama, obično žene to rade kad ostavljaju muževe. Ali to bi sada bilo smešno jer više 

niko nema te jastučiće za igle. 

—    Naravno, Džozefina. Znaš li zašto je tvoj stric Rodžer... hteo da ode? 

Lukavo me je pogledala ispod oka. 

—    Mislim da znam. Bilo je to nešto u vezi s njegovom kancelarijom u Londonu. 

Mislim, mada nisam siguma, da je reč o proneveri. 

—    Zbog čega to misliš? 

Džozefina mi je prišla bliže, teško mi dišući pravo u lice. 

—    Onog dana kad je deda otrovan, stric Rodžer je dugo bio kod njega u sobi. 

Satima su pričali iza zatvorenih vrata. A stric Rodžer je govorio kako od njega nikada 

neće biti nikakve koristi i kako je razočarao decu, ali da tu nije problem novac koliko 

osećanje da ne zaslužuje njegovo poverenje. Bio je u strašnom stanju. 

Pogledao sam Džozefinu s pomešanim osećanjima. 

—    Džozefina, zar ti niko nikada nije rekao da nije lepo prisluškivati iza vrata? 

Džozefina je žustro klimnula glavom. 

—    Naravno da su mi to govorili. Ali ako hoćeš da saznaš nešto, moraš da 

prisluškuješ. Kladim se da to radi i glavni inspektor Taverner, zar ne? 

Razmislio sam o tome što mi je rekla, a Džozefina je žurno nastavila: 

—    U svakom slučaju, ako on ne prisluškuje, onda to radi onaj drugi, onaj što nosi 

cipele od meke kože. Pregledaju svačiji radni sto, čitaju pisma i otkrivaju tajne. Samo 

što su glupi! Ne znaju gde treba da gledaju! 

Džozefina je govorila s hladnokrvnom nadmoćnošću. Bio sam dovoljno glup da 

dozvolim sebi da ne donesem zaključak. To neprijatno dete je i dalje brbljalo: 

—Justas i ja znamo mnogo toga, ali ja znam više od njega. I neću mu reći to što 

znam. On kaže da žene uopšte ne mogu da budu veliki detektivi. Ali ja tvrdim da mogu. 



Sve ću zapisati u svesku, a zatim, kada policija bude potpuno zbunjena, doći ću i reći: Ja 

vam mogu otkriti ko je to uradio. 

—    Čitaš li mnogo detektivskih priča, Džozefina? 

—    Gomile. 

—    Pretpostavljam kako misliš da znaš ko je ubio tvog dedu? 

—    Pa, mislim da znam, ali moratu da nađem još nekoliko dokaza. — Zastala je, a 

zatim dodala: — Glavni inspektor Taverner misli da je to uradila Brenda, je li tako? Ili 

Brenda i Lorens zajedno, jer se oni vole. 

—    Ne bi trebalo to da pričaš, Džozefina. 

—    Zašto da ne? Oni se vole. 

—    Ti to ne možeš da zaključiš. 

—    Mogu. Pišu jedno drugome. I to ljubavna pisma. 

—    Džozefina! Otkud ti to znaš? 

—    Zato što sam ih pročitala. Grozna plačljiva pisma. Ali Lorens je takav. Toliko 

se plašio da nije ni otišao u rat. Silazio je u podrume i ubacivao ugalj u kotlove. Kad su 

bombe letele iznad kuće, postajao je zelen u licu, doslovno zelen. Justasa i mene je to 

neizmemo zasmejavalo. 

Nisam znao ni šta da joj odgovorim na to. Upravo tada stigao je jedan automobil. 

Džozefina se za tili čas našla kod prozora i prislonila prćasti nos na staklo. 

—    Ko je to? — pitao sam. 

—    Gospodin Gejtskil, dedin advokat. Valjda je došao zbog testamenta. 

Dišući ubrzano, istrčala je iz sobe, nesumnjivo da nastavi tamo gde je stala sa 

svojim detektivskim radom. 

U sobu je ušla Magda Leonides i, na moje iznenađenje, prišla mi je i uhvatila me za 

ruke. 



—    Dragi moj, hvala bogu što ste ovde — rekla je. — Tako nam je potreban 

muškarac. 

Pustila mi je ruke i otišla do jedne stolice s visokim naslonom. Malo ju je pomerila, 

pogledala se u ogledalu i zatim, uzevši ukrasnu emajliranu kutijicu sa stola, počela je 

zamišljeno da je otvara i zatvara. 

Izgledala je vrlo privlačno. 

Sofija je promolila glavu na vratima i šapatom nas upozorila: — Gejtskil! 

—    Znam — odgovorila je Magda. 

Nekoliko trenutaka kasnije Sofija je ušla u pratnji sitnog vremešnog čoveka. 

Magda je ostavila emajliranu kutijicu i prišla mu da ga pozdravi. 

—    Dobro jutro, gospođo. Pošao sam gore. Izgleda daje došlo do nekog 

nesporazuma u pogledu testamenta. Vaš suprug mi je napisao pismo misleći da je 

testament kod mene. Koliko sam ranije shvatio, gospodin Leonides je držao testament u 

svom sefu. Pretpostavljam da ne znate ništa o tome. 

—    O testamentu našeg dobrog starca? — Magda se zaprepašćeno razrogačila. — 

Ne, naravno da ne znam. Nemojte mi reći da ga je ona zla žena gore uništila. 

—    Pa, gospođo... — zapretio joj je podignutim kažiprstom. — Nemojte donositi 

neosnovane zaključke. Samo je pitanje gde je vaš svekar čuvao testament. 

—    Ali on vam ga je poslao, sigumo jeste, pošto ga je potpisao. U stvari, rekao nam 

je da je to uradio. 

—    Koliko znam, policija je pregledala privatna dokumenta gospodina Leonidesa — 

kazao je gospodin Gejtskil. —Upravo sam razgovarao s glavnim inspektorom Tavernerom. 

Izašao je iz sobe. 

—    Dušo! — uzviknula je Magda. — Ona ga je uništila. Znam da sam u pravu. 

—    To je besmisleno, majko, ona nikada ne bi uradila takvu glupost. 

—    To uopšte nije glupost. Ako ne postoji testament, ona dobija sve. 



—    Pst, evo, Gejtskil se vraća. 

Advokat je ponovo ušao u sobu. S njim su bili glavni inspektor Taverner i Filip. 

—    Ako sam dobro shvatio, gospodin Leonides je odneo testament u banku, u svoj 

sef. 

Taverner je odmahnuo glavom. 

—    Obratio sam se banci. Jedini lični papiri gospodina Leonidesa koje čuvaju jesu 

neke hartije od vrednosti. 

Filip ga je prekinuo: 

—    Pitam se da li je Rodžer... Ili tetka Idit... Sofija, mogla bi da ih pozoveš da 

dođu ovamo. 

Međutim, ni Rodžer Leonides, kada se pridmžio ovom skupu, nije mogao da 

pomogne. 

—    Ali to je besmisleno, krajnje besmisleno... — izjavio je. 

— Otac je potpisao testament i jasno i glasno rekao da će ga narednog dana 

poslati gospodinu Gejtskilu. 

—    Ako me pamćenje služi, bilo je to dvadeset četvrtog novembra prošle godine 

— rekao je gospodin Gejtskil naslanjajući se zatvorenih očiju na stolicu. — Tada sam 

pregledio nacrt sastavljen po uputstvima gospodina Leonidesa. 

On je odobrio nacrt, vratio mi ga i uskoro sam mu poslao testament na potpis. Posle 

nedelju dana usudio sam se da ga podsetim kako još nisam dobio potpisan testament, 

pa sam ga pitao želi li nešto da promeni. Odgovorio mi je da je savršeno zadovoljan i 

dodao da je potpisani testament poslao svojoj banci. 

—    Tačno — svesrdno je potvrdio Rodžer. — Bilo je to krajem novembra prošle 

godine. Sećaš li se, Fihpe? Otac nas je sve okupio jedne večeri i pročitao nam 

testament. 

Taverner se okrenuo prema Filipu Leonidesu. 



—I vi se toga sećate, gospodine Leonidese? 

—Da — potvrdio je Filip. 

—Baš kao u Nasledstvu Vojsijevih* — dodala je Magda. Zadovoljno je uzdahnula. — 

Oduvek sam smatrala da su testamenti puni drame. 

* Nasledstvo Vojsijevih (The Voysey Inheritance) jeste komad engleskog 

dramatičara Harhja Grenvila—Barkera iz 1905. godine. 

—    Gospođice Sofija? 

—    Da — odgovorila je Sofija. — Odlično se sećam. 

—    I kako je glasio testament? — upitao je Taverner. 

Gospodin Gejtskil je zaustio da odgovori sebi svojstvenom preciznošću, ali je 

Rodžer Leonides bio brži. 

—    Vrlo jednostavan testament. Elektra i Džojs su umrle, a njihovi delovi vraćeni 

su ocu. Džojsin sin Vilijem je poginuo na bojnom polju u Burmi, a taj novac nasledio 

je njegov otac. Filip, deca i ja jedini smo rođaci. Otac nam je to objasnio. Ostavio je 

pedeset hiljada funti bez poreza tetki Idit, sto hiljada funti bez poreza Brendi, kojoj 

je ostavio i ovu kuću ili odgovarajuću kuću koju bi ona eventualno kupila u Londonu, kako 

god ona odluči. Ostatak se deli na tri dela: jedan meni, jedan Filipu, dok je treći 

trebalo da podele Sofija, Justas i Džozefina. Novac mlađe dece trebalo je da se čuva 

do njihovog punoletstva. Mislim da je to sve, zar ne, gospodine Gejtskile? 

—    To su, u grubim crtama, uslovi testamenta koji sam sastavio — složio se 

gospodin Gejtskil, pokazujući blagu ogorčenost što mu nije dozvoljeno da sve to lično 

iznese. 

—    Otac nam je to pročitao — nastavio je Rodžer. — Pitao nas je imamo li nešto 

da kažemo na to. Naravno, niko ništa nije dodao. 

—    Izuzev Brende — umešala se gospođica De Havilend. 



—    Tako je — poletno je potvrdila Magda. — Rekla je kako ne može da podnese da 

njen dobri stari Aristid priča o smrti. Od toga ju je podilazila jeza, tako je rekla. Kao 

i   da posle njegove smrti uopšte ne želi taj grozni novac! 

—    To je bila sasvim obična primedba, tipična za sloj iz koga potiče — zaključila 

je gospođica De Havilend. 

Bila je to surova i zajedljiva primedba. Odjednom sam shvatio koliko Idit de 

Havilend mrzi Brendu. 

—    Veoma pravična i razumna raspodela imanja — naglasio je gospodin Gejtskil. 

—    Šta se dogodilo posle čitanja testamenta? — pitao je inspektor Taverner. 

—    Kad je pročitao testament, potpisao ga je — odgovorio je Rodžer. 

Taverner se nagnuo napred. 

—    Gde i kako ga je potpisao? 

Rodžer se osvrnuo kao da moli svoju ženu za pomoć. Klemensi je to shvatila i 

odgovorila. Ostali članovi porodice očigledno su bili zadovoljni što je ona uzela reč. 

—    Želite da znate šta se tačno dogodilo? 

—    Da, molim vas, gospođo. 

—    Moj svekar je spustio testament na radni sto i zamolio nekoga od nas, čini mi 

se Rodžera, da pozvoni. Rodžer ga je poslušao. Prvo je došao Džonson i moj svekar mu 

je rekao da pozove sobaricu Dženet Volmer. Kada su oboje bili ovde, potpisao je 

testament i zamolio ih da se i oni potpišu. 

—    Pravilan postupak — izjavio je gospodin Gejtskil. — Testament se potpisuje u 

prisustvu dva svedoka, koji moraju da stave svoje potpise u isto vreme i na isto mesto. 

—    A zatim? — pitao je Taverner. 

Moj svekar im je zahvalio i oni su izašli. Moj svekar je uzeo testament, stavio ga u 

veliku kovertu i rekao kako će ga sutradan poslati gospodinu Gejtskilu. 



Da li se svi slažete da je ovo tačan opis svega što se dogodilo? — pitao je inspektor 

Taverner osvrćući se oko sebe. 

Začuli su se uzvici odobravanja. 

Kažete da je testament bio na radnom stolu. Koliko ste svi vi bili blizu radnog 

stola? 

—Ne baš blizu. Dva—tri metra, možda, ali ne bliže od toga. 

—Kada vam je gospodin Leonides pročitao testament, da li je sedeo za stolom? 

—Jeste. 

—    Da li je ustao ili se udaljio od stoga pošto je pročitao i potpisao testament? 

—    Nije. 

—    Da li su sluge mogle da pročitaju dokument kada su se potpisale? 

—    Nisu — odgovorila je Klemensi. — Moj svekar je gornji deo dokumenta prekrio 

listom hartije. 

—    Što je sasvim ispravno — rekao je Filip. — Sadržaj testamenta ne treba da 

zanima poslugu. 

—    Aha, jasno — kazao je Taverner. — U stvari... Nije mi jasno. 

Brzim potezom je izvukao veliku kovertu i nagnuo se da je doda advokatu. 

—    Pogledajte — rekao mu je. — I kažite mi šta je to. 

Gospodin Gejtskil je izvadio presavijeni dokument iz koverte. Okretao ga je i 

prevrtao gledajući ga sa istinskim zaprepašćenjem. 

—    Ovo je donekle iznenađujuće — izjavio je. — Uopšte mi nije jasno. Gde je ovo 

bilo, ako mogu da pitam? 

—    U sefu, među ostalim papirima gospodina Leonidesa. 

—    Ali šta je to? — hteo je Rodžer da zna. — Čemu sva ova halabuka? 



—    Ovo je testament koji sam pripremio da ga vaš otac potpiše, Rodžere... Ali ne 

razumem, posle svega što ste upravo rekli, zašto dokument nije potpisan. 

—    Šta? Pa, valjda je to samo nacrt. 

—    Nije — uzvratio je advokat. — Gospodin Leonides mi je vratio prvobitni nacrt, 

a zatim sam sastavio testament, ovaj koji držim u ruci — pokazao je prstom — i poslao 

mu ga na potpisivanje. Prema vašim dokazima, on je potpisao testament pred vama, a i 

dva svedoka su se potpisala, pa ipak, ovaj testament nije potpisan. 

—    Ali to je nemoguće! — uzviknuo je Filip Leonides, govoreći sa žustrinom kakvu 

još nisam doživeo od njega. 

Taverner je pitao: — Da li je vaš otac imao dobar vid? 

—    Bolovao je od glaukoma. Nosio je jake naočare, naravno, za čitanje. 

—    I te večeri je nosio naočare? 

—    Naravno. Nosio ih je sve dok nije potpisao testament. Mislim da sam u pravu. 

—    Potpuno si u pravu — uverila ga je Klemensi. 

—    I sigumi ste da niko nije prilazio radnom stolu pre nego što je on potpisao 

testament? 

—    Sada se pitam da li bi neko sve to mogao ponovo da zamisli u glavi — rekla je 

Magda trepćući. 

—    Niko nije prilazio radnom stolu — naglasila je Sofija. —A deda je sedeo za 

stolom sve vreme. 

—    Radni sto je bio u položaju u kojem je sada? Nije bio blizu vrata, prozora ili 

neke zavese? 

—    Bio je na istom mestu kao sada. 

—    Pokušavam da shvatim kako bi neko mogao da ga zameni — rekao je Taverner. 

— Moralo je da dođe do zamene.Gospodin Leonides je bio ubeđen da potpisuje dokument 

koji je pročitao naglas. 



—    Zar potpisi nisu mogli da se izbrišu? — pitao je Rodžer. 

—    Ne, gospodine Leonidese. Ostao bi neki trag. Postoji još jedna mogućnost. Da 

ovo nije dokument koji je gospodin Gejtskil poslao gospodinu Leonidesu i koji je on 

potpisao u vašem prisustvu. 

—    Naprotiv — umešao se gospodin Gejtskil. — Mogao bih se zakleti da je ovo taj 

dokument. Na papiru ima jedna mala mrlja, u gomjem levom uglu. Kad je zagledate,možda 

će vas podsetiti na avion. I ja sam je svojevremeno primetio. 

Članovi porodice su se zbunjeno pogledali. 

—    Vrlo neobičan splet okolnosti — rekao je gospodin Gejtskil. — Ovo je bez 

presedana u mom iskustvu. 

—    Sve to je nemoguće — zaključio je Rodžer. — Svi smo bili tamo. To se nikako 

nije moglo dogoditi. 

Gospođica De Havilend se suvo nakašljala. 

—    Uopšte ne treba ni dokazivati da je nešto što se dogodilo nemoguće — 

primetila je. — Svi smo bili tamo. —Kakva je situacija sada? To me sad zanima. 

Gejtskil je smesta postao pravi obazrivi advokat. 

—    Situacija se mora vrlo pažljivo razmotriti — kazao je. — Naravno, ovaj 

dokument opoziva sve prethodne testamente. Postoji veliki broj svedoka koji je video 

kako gospodin Leonides svojevoljno potpisuje ono za šta je bio uveren da je njegov 

testament. Hm. Vrlo zanimljivo. Popriličan pravni problem. 

Taverner je pogledao na sat. 

—    Bojim se da sam vas zadržao, treba da ručate. 

—    Zar nećete ostati na ručku, glavni inspektore? — pitao je Filip. 

—    Hvala, gospodine Leonidese, ali imam sastanak sa doktorom Grejom u Svinli 

Dinu. 

Filip se obratio advokatu. 



—    Ručaćete s nama, Gejstskile? 

—    Hvala na pozivu, Filipe. 

Svi su ustali. Neprimetno sam se uputio ka Sofiji. 

—    Da li da pođem ili da ostanem? — prošaputao sam. Moje pitanje je zvučalo 

smešno, kao naslov neke viktorijanske pesme. 

—    Mislim da treba da pođeš — odgovorila je Sofija. 

Tiho sam napustio sobu za Tavernerom. Džozefina se ljuljala na vratima 

presvučenim čojom koja su vodila u zadnji deo kuće. Izgledala je kao da ju je nešto 

silno zabavilo. 

—    Policajci su glupi — primetila je. 

Sofija je izašla iz salona. 

—    Šta to radiš, Džozefina? 

—    Pomažem dadilji. 

—    Ubeđena sam da si prisluškivala iza vrata. Džozefina joj se isplazila i povukla 

se. 

—    To dete samo stvara nevolje — rekla je Sofija. 

  



 

 

Jedanaesto poglavlje  

I 

Ušao sam u kancelariju pomoćnika komesara u Jardu i zatekao Tavernera kako 

privodi kraju priču, očigledno nekakvu žalopojku. 

—    I to je sve — rekao je. — Sve sam ih zatvorio u kuću i šta sam dobio? Ništa! 

Nikakav motiv. Niko od njih nem.i finansijske probleme. A protiv mlade žene i njenog 

mladića imamo samo blag teleći pogled kojim je prati dok mu sipa kafu! 

—    Hajde, hajde, Taverneru — rekao sam mu. — Ja sam malo bolje prošao. 

—    Tako dakle? Pa, gospodine Čarlse, šta ste to doznali? 

Seo sam, zapalio cigaretu, namestio se i izneo im šta sam doznao. 

—    Rodžer Leonides i njegova žena nameravali su da otputuju u inostranstvo 

sledećeg utorka. Rodžer je imao žučnu raspravu sa ocem istog dana kada je starac 

umro. Stari Leonides je otkrio da nešto nije u redu, a Rodžer je priznao svoju grešku. 

Taverner je pocrveneo. 

—    Od koga li ste to čuli, pobogu? — pitao je. — Ako ste to čuli od posluge... 

—    Ne od posluge. Čuo sam od privatnog detektiva. 

—    Kako to mislite? 

—    Moram priznati da je, u tradiciji najboljih detektivskih priča, on, u stvari ona, 

ili možda bolje da kažem to stvorenje, do nogu potuklo policiju. Takođe mislim da  moj 

privatni detektiv u rukavu krije još nekoliko tajni. 



Taverner je zaustio nešto da kaže, ali se predomislio. Želeo je da postavi toliko 

pitanja odjednom da mu je bilo teško da počne. 

Rodžer! — uzviknuo je. — Dakle Rodžer je naš čovek, Ili ne? 

Osetio sam blag otpor dok sam mu pričao sve što znam. 

Dopadao mi se Rodžer Leonides. Kad sam se setio njegove udobne prijatne sobe i 

njegove druželjubivosti i šarma, 

Bilo mi je neprijatno što sam nahuškao policajce protiv njega. Naravno, bilo je 

moguće da su Džozefinini podaci nepouzdani, ali nisam tako mislio. 

To vam je reklo dete? — pitao je Taverner. — Izgleda da je  upoznata sa svime što 

se dešava u toj kući. 

Deca obično uvek sve znaju — izjavio je moj otac. 

Taj podatak, ukoliko je bio tačan, menjao je sve. Ako je Rodžer bio odgovoran za 

„proneveru” novca Udruženih ugostitelja, kao što je Džozefina tvrdila, a starac je to 

otkrio, onda je možda bilo neophodno ućutkati starog Leonidesa i napustiti Englesku pre 

nego što istina izađe na videlo. 

Moguće je da je Rodžer osetio kako mu preti krivična istraga. 

Dogovorili smo se da se poslovanje Udruženih ugostitelja mora neodložno istražiti. 

Ako je to istina, doći će do prave propasti — primetio je moj otac. — To je 

ogromna firma. U igri su milioni. 

Ali ako je firma zaista krenula tim putem, onda imamo što tražimo — rekao je 

Taverner. — Otac pozove Rodžera. Rodžer popušta pritisku i priznaje. Brenda Leonides 

je za to vreme u bioskopu. Rodžer samo treba da izažđe iz očeve sobe, uđe u kupatilo, 

isprazni flašicu insulina i  u nju sipa jak rastvor ezerina. I to je sve. A moguće je da je 

njegova žena to uradila. Otišla je u drugo krilo kad se vratila kući toga dana, navodno da 

bi uzela lulu koju je Rodžer tamo ostavio. Ali mogla je i da zameni sadržaj fla šica pre 

nego što se Brenda vratila kući i dala mu injekciju. Ona je vrlo hladnokrvna i kadra da to 

uradi. 



Klimnuo sam glavom. — Tako je, mogu da je zamislini kao počinioca tog dela. 

Dovoljno je hladnokrvna i spre mna na sve! Zaista mislim da Rodžer Leonides ne bi 

ni pomislio na otrov kao na sredstvo... Tog trika sa insulinom bi se pre dosetile žene. 

—    Ima i mnogo muškaraca koji su zloglasni trovači —jetko je dodao moj otac. 

—    O, znam, gospodine — složio se Taverner. — Ja to dobro znam! — dodao je 

žustro. 

—    Uprkos tome, ne bih rekao da je Rodžer taj tip. 

—    Pričard je bio vrlo vičan otrovima — podsetio ga je moj otac. 

—    Možda su to zajedno uradili. 

—    S naglaskom na ledi Magbet — rekao je moj otac kad je Taverner otišao. — 

Tako ti se čini, Čarlse? 

Zamislio sam vitku i gracioznu priliku koja stoji pored prozora u onoj strogoj sobi. 

—    Ne baš — odgovorio sam. — Ledi Magbet je u osnovi bila pohlepna žena. Mislim 

da Klemensi Leonides nije takva. Mislim da ona ne želi imetak niti joj je stalo do njega. 

—    Ali možda joj je očajnički stalo do bezbednosti njenog muža? 

—    To da. A svakako bi mogla da bude... Pa, surova. 

—    Sva ta surovost... — tako je rekla Sofija. 

Podigao sam pogled i shvatio da me otac netremice posmatra. 

—    O čemu razmišljaš, Čarlse? 

Ipak, tada mu nisam ništa rekao. 

* Edvard Vilijam Pričard (1825—1865), engleski lekar optužen da je otrovao svoju 

ženu i taštu. Bio je osumnjičen i za ubistvo sluge, ali mu za to nije suđeno. Poznat je i 

kao poslednja osoba koja je javno pogubljena u Glazgovu. 



II 

Sutradan sam dobio poziv i opet sam zatekao Tavernera i oca zajedno. 

Taverner je izgledao zadovoljan sobom i pomalo uzbuđen. 

—    Udruženi ugostitelji su u nevolji — otkrio mi je otac. 

—    Svakog trenutka se očekuje da će propasti — dodao je Taverner. 

—    Sinoć sam video da je došlo do naglog pada akcija — Lizao sam. — Ali izgleda 

da su se jutros oporavili. 

—    Moraćemo vrlo oprezno da postupamo — rekao nam je Taverner. — Ne smemo 

ništa direktno da pitamo. Ništa što bi izazvalo paniku ili zaplašilo našeg gospodina koji bi 

da pobegne. Međutim, imamo svoje privatne izvore imformacija i znamo da su one sasvim 

pouzdane. Udruženi ngostitelji su na ivici propasti. Firma ne može da ispunjava svoje 

obaveze. Čini se da je istina godinama namerno skrivana. 

—    A to je radio Rodžer Leonides? 

—    Da. On ima vrhovnu vlast, to znate. 

—    Pa je slobodno uzimao novac...  

Nije — odgovorio je Taverner. — Mislimo da nije. Grubo rečeno, možda je on ubica, 

ali mislimo da nije i prevarant. Iskreno govoreći, on je obična budala. Kao da nema 

nikakvu moć rasuđivanja. Ulagao je tamo gde je trebalo da se uzdrži, a oklevao je i 

povlačio se kad god je trebalo da rizikuje. Dao je moć onima kojima uopšte nije trebalo 

da se obrati. On veruje svima, pa je ukazao poverenje pogrešnima. Svaki put i u svakoj 

prilici radi pogrešno. 

Postoje takvi ljudi — uzvratio je moj otac. — Oni uopšte nisu glupi, jednostavno 

loše prosuđuju druge i to je sve. A pokazuju entuzijazam u pogrešnom trenutku. 

—    Takav čovek ne bi smeo da vodi posao — zaključio je Taverner. 

—    Verovatno se ne bi ni bavio time da pukim slučajem nije sin Aristida Leonidesa 

— dodao je moj otac. 



—    Taj posao je prosto cvetao kad mu ga je stari čovek predao u ruke. To je 

trebalo da bude pravi rudnik zlata! Pomislili biste da je mogao samo da sedi i da pusti da 

sve ide svojim tokom. 

—    Ne — odmahnuo je glavom moj otac. — Nijedan posao ne ide sam od sebe. Uvek 

treba donositi neke odluke, nekome dati otkaz, nekoga imenovati na neko mesto, baviti 

se sitnim pitanjima politike kuće. A kod Rodžera Leonidesa su svi odgovori očigledno 

uvek bili pogrešni. 

—    Tako je — složio se Taverner. — On je od onih odanih ljudi, pre svega. Zadržao 

je najveće budale samo zato što ih je voleo ili zato što su dugo bili u firmi. A ponekad su 

mu na pamet padale sumanute i neizvodljive ideje, pa je insistirao na njima uprkos 

ogromnim troškovima. 

—    Ali u tome nije bilo ničega protivzakonitog? — pitao je moj otac. 

—    Ne, ničega. 

—    Zašto onda ubistvo? — zanimalo me je. 

—    Možda je budala, a ne podlac — odgovorio je Taverner. — Ali ishod je isti, ih 

gotovo isti. Udružene ugostitelje od propasti može da spase jedino ogromna suma novca, 

i to do sledeće... — Pogledao je u beležnicu. — Najkasnije do sledeće srede. 

—    Upravo suma koju bi nasledio, ih je mislio da će je naslediti na osnovu očevog 

testamenta. 

—    Tačno tako. 

—    Ali tu sumu nije mogao dobiti u gotovini. 

—    Ne. Ali je mogao dobiti kredit. To je isto. 

Moj otac je klimnuo glavom. 

Zar nije bilo jednostavnije otići kod starog Leonidesa i /atražiti pomoć? — pitao 

je. 



Mislim da je to i uradio — uzvratio je Taverner. —Mislim da je dete čulo taj 

razgovor. Starac je, valjda, ndrnah odbio da po dmgi put uludo baci novac. Jer bi novac 

ponovo bio izgubljen, u to sam siguran. 

Pomislio sam da je Taverner sasvim u pravu. Aristid Leonides je ranije odbio da 

finansira Magdinu predstavu ickavši da ona neće doneti mnogo novca. Ono što se kasnije 

dogodilo potvrdilo je daje bio u pravu. Bio je velikodušan čovek prema svojoj porodici, 

ali ne i od onih koji i e uložiti novac u neisplative poduhvate. A Udruženi ugostitelji su 

napravili dugove koji se mogu meriti hiljadama, a verovatno i stotinama hiljada. Odmah 

je odbio Rodžera i on je mogao da izbegne finansijsku propast jedino ako bi mu otac 

umro. 

Da, tu je svakako postojao motiv. 

Moj otac je pogledao na sat. 

—    Zamolio sam ga da dođe ovamo — kazao je. — Trebalo bi da stigne svakog 

časa. 

—    Rodžer? 

—    Da. 

—    Hoćeš li da dođeš u moju sobu?, pitao je pauk muvu promrmljao sam sebi u 

bradu. 

Taverner me je zaprepašćeno pogledao. 

—    Upozorićemo ga da bude oprezan — rekao je strogim tonom. 

Sve je pripremljeno i stenografkinja je zauzela svoje mesto. Začulo se zvono i 

posle nekoliko minuta u sobu je ušao Rodžer Leonides. 

Ušao je spremno, mada prilično nezgrapno, i spotakao se o stolicu. Kao i ranije, 

podsetio me je na vehkog i druželjubivog psa. Istog trenutka sam zaključio da on 

definitivno nije lično sipao ezerin u flašicu sa insufinom. 

Mogao je da je razbije, da prolije tečnost ili da zabrlja i nekako drugačije. Ne, to 

je sigumo uradila Klemensi, iako je Rodžer bio saučesnik. 



Iz njega je potekla bujica reči. 

—    Hteli ste da me vidite? Saznali ste nešto? Zdravo, Čarlse. Nisam te primetio. 

Lepo od tebe što si došao. Ali molim vas, kažite mi, ser Arture... 

Tako fin čovek, zaista fin čovek. Ipak, mnoge ubice su bile fine, što su njihovi 

zaprepašćeni prijatelji i potvrđivnli kasnije. Osetio sam se kao Juda kad sam mu se 

osmehnuo u znak pozdrava. 

Moj otac je bio oprezan i zvanično hladan. Izgovorio je uglađene fraze. Iskaz... 

Sve će biti zapisano... Nema nikakve prisile... Advokat... 

Rodžer Leonides je odmahnuo s prepoznatljivom spremnošću i nestrpljivošću. 

Na licu glavnog inspektora Tavernera na trenutak sam primetio zloban osmeh i 

pročitao sam mu misli. 

—    Ti momci su uvek sigumi u sebe. Ne mogu da pogreše. Suviše su pametni! 

Neprimetno sam seo u ćošak i nastavio da slušam. 

—    Zamolio sam vas da dođete ovamo, gospodine Leonidese, ne da bih vam 

saopštio najnovije informacije, već da bih od vas dobio neke informacije — kazao je moj 

otac. —Informacije koje ste prethodno sakrih od nas. 

Rodžer Leonides je delovao zbunjeno. 

—    Sakrio? Ali sve sam vam rekao. Apsolutno sve! 

—    Mislim da niste. Razgovarali ste s pokojnikom posle podne onoga dana kada je 

umro? 

—    Mi... Samo smo razgovarali. 

—    O čemu? 

—    O svakodnevici, o kući, o Sofiji... 

—    A o Udruženim ugostiteljima? Da li ste pominjali firmu? 



Čini mi se da sam se do tada nadao da je Džozefina i/inislila celu priču. No, ta moja 

nada ubrzo se ugasila. 

Rodžerovo lice se promenilo. U trenutku se ona njegova žudnja promenila u nešto 

što je mnogo više bilo nalik očaju. 

O, bože! — uzviknuo je. Spustio se na stolicu i zario lice u šake. 

Taverner se nasmešio kao zadovoljna mačka. 

Priznajete, gospodine Leonidese, da niste bili iskreni prema nama? 

—    Kako ste to saznali? Mislio sam da niko ne zna. Nije mi jasno kako to neko 

može da zna. 

—    Imamo način da saznamo takve stvari, gospodine Leonidese. — Usledila je 

maestralna pauza. — Mislim da i sami vidite kako je najbolje da nam kažete istinu. 

—    Da, da, naravno. Kazaću vam. Šta želite da znate? 

—    Da li je tačno da je firma Udruženi ugostitelji na ivici propasti? 

—    Da. To se sada ne može zaustaviti. Propast se može dogoditi svakog časa. Da 

je samo moj otac umro pre nego što je saznao za to. Tako se stidim, tako sam 

osramoćen... 

—    Postoji li mogućnost krivičnog gonjenja? 

Rodžer se naglo uspravio. 

—    Nikako. Doći će do stečaja, ali do časnog stečaja. Poveriocima će biti isplaćeno 

dvadeset šilinga za funtu ako ja uložim svoja privatna sredstva, što ću i učiniti. 

Ne, osramotio sam se zbog toga što sam izneverio oca. On mi je verovao. On rni je 

predao taj posao, svoju najveću firmu, a ujedno i onriljenu. Nikada se nije mešao, 

nikada me nije pitao kako poslujem. Jednostavno mi je verovao... A ja sam ga razočarao. 

Moj otac je strogo nastavio: 

— Kažete da ne postoji mogućnost krivičnog gonjenja?  Zbog čega ste onda vi 

i vaša supruga planirali da odete u k inostranstvo ne rekavši nikome ništa o toj nameri? 



— I to znate? 

— Da, gospodine Leonidese. 

— Ali zar vam nije jasno? — Pun iščekivanja, nagnuo se napred. — Nisam 

mogao da ga suočim sa istinom. Vidite, i izgledalo bi kao da mu tražim novac. Kao da hoću 

da mi ponovo pomogne da stanem na noge. On... Mnogo me je voleo. Hteo bi da mi 

pomogne. Ali ja nisam mogao. Nisam više mogao, to bi značilo da ću ponovo zabrljati u 

svemu... Nisam dobar. Nisam sposoban. Nisam kao moj otac. Oduvek sam to znao. Ali ne 

vredi. Bio sam tako jadan. Bože, vi ne znate kako sam bio jadan! Pokušavao  sam da se 

izvučem iz zbrke u nadi da ću sve izgladiti, u nadi  da moj dragi otac nikada neće 

saznati. A onda je kucnuo čas i više nisam mogao da se nadam da ću izbeći propast.  

Klemensi, moja supruga, razumela je, složila se sa mnom Smislili smo taj plan. Da nikome 

ništa ne kažemo. Da odemo. I da pustimo da izbije oluja. Ostavio bih ocu pismo,u kojem 

bih mu sve rekao, kako se stidim i preklinjem ga da mi oprosti. Oduvek je bio tako dobar 

prema meni, ne  možete ni zamisliti! Ali tada bi bilo prekasno da išta uradi. To sam i 

želeo. Ne da ga molim, pa čak ni da izgleda kao da ga molim za pomoć. Hteo sam da 

negde počnem Sve, sve iz početka. Da živim jednostavno i ponizno. Da nešio gajim. Kafu, 

ili voće. Samo da imam osnovne potrepštine,  što bi Klemensi teško palo, ali ona se 

zarekla da joj to neće smetati. Ona je divna, zaista divna. 

— Tako dakle. — Glas mog oca bio je potpuno jednoličan. — I šta vas je navelo 

da se predomislite? 

— Da se predomislim? 

— Da. Šta vas je navelo da odlučite da odete kod oca i zamolite ga posle svega 

za finansijsku pomoć? 

Rodžer ga je netremice gledao. 

Ali nisam to uradio! 

Hajde, gospodine Leonidese. 

—Sve ste pomešali. Nisam ja otišao kod njega. On je poslao po mene. Nekako je to 

saznao u Sitiju. Pretpostavljam da je načuo neku glasinu. Ali on je uvek sve znao. Neko 

mu je rekao. Predočio mi je istinu. Zatim sam ja, naivno, poklekao... Sve sam mu ispričao. 



Rekao sam mu da nije reč o novcu, već o osećanju da sam ga razočarao rako mi je 

verovao. 

Rodžer je grčevito progutao knedlu. 

Dobri starac — izustio je. — Ne možete zamisliti kako je bio dobar prema meni. 

Nije me prekorio. Bio je ljubazan. Kad sam mu kako ne želim pomoć i da više volim da je 

ne dobijem, da ću radije otići kao što sam i nameravao. Ali nije hteo ni da čuje. 

Insistirao je da mi pritekne u pomoć i da ponovo podignemo Udružene ugostitelje na 

noge. 

Taverner je oštro rekao: 

Hoćete da vam poverujemo kako je vaš otac nameravao da vam pruži finansijsku 

pomoć? 

Naravno da jeste. Odmah je napisao pismo svojim posrednicima i dao im uputstva. 

Pretpostavljam da je video nevericu na licima obojice sagovornika. Pocrveneoje. 

Slušajte me dobro — rekao je. — Još imam to pismo. Hteo  sam da ga pošaljem. Ali, 

naravno, kasnije... Zbog čitave zbrke, zaboravio sam na to. Verovatno mi je i dalje u 

džepu. 

Izvukao je novčanik i počeo da traži. Napokon je našao ono što je tražio. Bila je to 

zgužvana koverta s markicom. Bila je adresirana na gospodu Grejtoreksa i Henberija, 

koliko .. sam uspeo da vidim nagnuvši se prema njemu. 

Moj otac je otvorio kovertu. Taverner je zaobišao sto i stao iza njega. U tom 

trenutku nisam video pismo, ali sam ga video kasnije. U njemu su gospoda Grejtoreks 

i Henberi dobila uputstvo da ulože izvesnu sumu novca i zamoljena su da pošalju nekoga 

iz njihove firme narednop dana kako bi dobio uputstva u pogledu poslovanja Udrti ženih 

ugostitelja. Neki delovi mi nisu bili jasni, ali mi je cil| bio sasvim jasan. Aristid Leonides 

se spremao da ponovo stavi Udružene ugostitelje na noge. 

Taverner je rekao: 

—    Dobićete potvrdu da je ovo pismo kod nas, gospodine Leonidese. 



Rodžer je uzeo potvrdu. Ustao je i pitao: 

—    Da li je to sve? Jasno vam je šta se sve desilo, zar ne? 

Taverner je uzvratio pitanjem: 

—    Gospodin Leonides vam je dao ovo pismo i zatim ste otišli? Šta ste posle toga 

uradili? 

—    Trčeći sam se vratio u svoj deo kuće. Moja žena je upravo stigla. Ispričao sam 

joj šta moj otac predlaže. Bio je tako divan! Ja... ja zapravo nisam ni znao šta radim. 

—    A onda je vašem ocu pozlilo? Koliko posle vašcg susreta? 

—    Da razmislim... Pola sata, možda i sat. Brenda je dojurila kod mene. Bila je 

preplašena. Rekla mi je da on čudno izgleda. Ja... Potrčao sam za njom. Ali već sam 

vam sve to rekao. 

—    Da li ste slučajno ulazili u kupatilo pored sobe svog oca tokom vašeg razgovora 

s njim? 

—    Mislim da nisam. Ne, ne, siguran sam da nisam. Zašto, ne mislite valjda da sam 

ja... 

Moj otac je u korenu sasekao tu iznenadnu ogorčenost. Ustao je i rukovao se. 

—    Hvala vam, gospodine Leonidese — rekao je. — Mnogo ste nam pomogli. Ali sve 

ovo je trebalo i ranije da nam kažete. 

Rodžer je zatvorio vrata za sobom. Ustao sam i prišao očevom radnom stolu, na 

kojem je ležalo pismo. 

—    Moguće je da je ovo falsifikat — rekao je Taverner pun nade. 

—    Moguće — uzvratio je moj otac. — Ali mislim da nije. Mislim da ćemo ovo 

morati da prihvatimo kao istinu. Stari Leonides je bio spreman da izvuče sina iz zbrke. 

To je pre mogao da uradi on da je živ nego Rodžer posle njegove smrti, naročito sada, 

kada nije nađen testament i kada je iznos koji je Rodžer nasledio pod znakom pitanja. 



To podrazumeva odlaganja i poteškoće. Kako stvari stoje, krah je neizbežan. Ne, 

Rodžer Leonides i njegova žena nisu imali motiv da uklone starca, Taverneru. Naprotiv... 

Zastao je, a zatim zamišljeno ponovio, kao da mu je izenada nešto palo na pamet: — 

Naprotiv... 

Šta vam je na umu, gospodine? — pitao je Taverner. 

Moj otac je polako rekao: 

Daje Aristid Leonides poživeo još samo dvadeset četisata, za Rodžera bi sve bilo 

dobro. Ali on nije poživeo i'iliko. Umro je iznenada i dramatično, za manje od sat 

vremena. 

Hm — promrmljao je Taverner. — Mislite li da je neko u kući želeo da Rodžer 

bankrotira? Neko ko je imao drugačiji finansijski interes. Mislim da to nije verovatno. 

Kakva je situacija u pogledu testamenta? — pitao je moj otac. — Ko,u stvari, dobija 

novac starog Leonidesa? 

Taverner je uznemireno uzdahnuo. 

Znate kakvi su advokati. Iz njih ne možete izvući i tačan odgovor. Postoji pređašnji 

testament. Sastavljen kad se oženio drugom gospođom Leonides. U njemu isti iznos 

dobijaju ona, mnogo manje gospođica De Havilend, a ostatak dele Filip i Rodžer. 

Pretpostavljam da bi stari testament trebalo da je važeći jer ovaj novi nije potpisan, ali 

to nije baš tako jednostavno. Prvo, sastavljanje novog testamenta opoziva stari i 

postoje svedoci koji su prisustvovali potpisivanju, a tu je i „namera zaveštaoca”. Čini mi 

se da će sve krenuti nizbrdo ako se ispostavi da je umro ne ostavivši testament. Onda 

udovica dobija sve, ili pravo na doživotni posed u svakom slučaju. 

—    Dakle, ako je testament nestao, Brenda Leonides će svakako imati najviše 

koristi. 

—    Tako je. Ako su posredi neka mutna posla, onda je ona najverovatnije iza toga. 

A očigledno su posredi neka mutna posla, ali proklet bio ako mi je jasno kako. 

Ni meni nije bilo jasno. Valjda smo svi ispali zaista neverovatno glupi. Ali, naravno, 

sve smo posmatrali iz pogrešnog ugla. 



 

Dvanaesto poglavlje 

Kad je Taverner izašao, usledila je kratkotrajna tišina. Prekinuo sam je pitanjem: 

— Tata, kakve su ubice? 

Otac me je zamišljeno pogledao. Razumeli smo se tako dobro da sam tačno znao 

šta mu je na pameti kad sam postavio to pitanje. Odgovorio mi je veoma ozbiljno. 

— Da — uzvratio je. — To ti je sada važno, veoma važno. Ubistvo se dogodilo u 

tvojoj blizini. Ne možeš tek tako da sediš i gledaš sa strane. 

Oduvek sam se interesovao, donekle amaterski, za neke spektakulame „slučajeve” 

kojima se bavilo istražno odeljenje, ali, kao što je moj otac rekao, bio sam 

zainteresovan spolja, gledajući ih kao kroz izlog prodavnice. Ali sada, kao što je to 

Sofija uvidela mnogo brže od mene, ubistvo je postalo glavni činilac u mom životu. 

Otac je nastavio: 

— Ne znam da li sam ja prava osoba za to pitanje. Mogao bih da te uputim na 

nekoliko pitomih psihijatara koji nam pomažu. Oni su to sve već razradili. A mislim da 

bi i Taverner mogao da te uputi u policijska saznanja. Ali ti, koliko vidim, želiš da čuješ 

šta ja lično mislim o tome na osnovu svog iskustva o zločincima. 

— Da, to hoću da čujem — rekao sam mu sa zahvalnošću. Moj otac je kažiprstom 

opisao mali krug po stolu. 

— Kakve su ubice? Neke od njih su sasvim fini ljudi... — Na licu mu se pojavio blag 

melanholičan osmeh. Mislim da sam se jedva primetno trgao. 

— O, da, jesu — nastavio je otac. — Obični i fini ljudi poput tebe i mene, ili ovog 

čoveka koji je upravo izašao, Rodžera Leonidesa. Vidiš, ubistvo je amaterski zločin. 

Govorim, naravno, o toj vrsti ubistva koja ti je sad u mislima, a ne o gangsterskim 

obračunima. Vrlo često ti se može učiniti kao da je te obične i fine ljude ubistvo gotovo 



slučajno sustiglo. Našli su se u škripcu ili su nešto očajnički želeli, novac ili ženu, pa su 

ubili da bi to i dobili. Kočnica koju svi imamo kod njih ne funkcioniše. Dete, na primer, 

pretvara želju u delo bez ikakve griže savesti. Dete se naljuti na mače, kaže mu da će 

ga ubiti i udari ga čekićem po glavi, a onda se rastuži što mače ne može da oživi! Mnoga 

deca pokušavaju da izvuku bebu iz kolica i da je udave zato što im je otela pažnju ili im 

kvari zadovoljstvo. Deca vrlo rano dolaze do faze u kojoj znaju da je to pogrešno, to 

jest da će biti kažnjena. Kasnije počinju i da osećaju kako je to pogrešno. Ali pojedini 

ljudi, valjda, ostaju moralno nezreli. Oni su i dalje svesni da je ubistvo pogrešno, ali to 

ne osećaju. Mislim da se u čitavom mom iskustvu nijedan ubica nije zaista kajao... A to 

je možda Kainov žig. Ubice su izdvojene, one su „različite”. Ubistvo je pogrešno, ali 

njima nije. Njima je ono potrebno jer je žrtva „sama to tražila” i to je bio „jedini način”. 

—    Misliš li da, ako je neko mrzeo starog Leonidesa, ako ga je dugo mrzeo, da bi 

to bio razlog? — pitao sam. 

—    Čista mržnja? Rekao bih da za to postoji mala verovatnoća. — Otac me je 

znatiželjno pogledao. — Kad kažeš mržnja, pretpostavljam da misliš na preteranu 

netrpeljivost. Mržnja zbog ljubomore je drugačija, ona potiče od naklonosti i 

frustracije. Svi kažu da je Konstanca Kent obožavala svog mlađeg brata kog je ubila. Ali 

svi se slažu da je ona želela pažnju i ljubav koju su ostali njemu poklanjali. 

* Slučaj Konstance Kent je 1865. godine pokrenuo niz pitanja o krivici i zločinu 

kada je ova žena priznala da je sa šesnaest godina ubila svog mlađeg brata. 

Mislim da ljudi mnogo češće ubijaju one koje vole nego one koje mrze. Moguće zato 

što samo ljudi koje voliš mogu da ti život učine nepodnošljivim. 

—    Ali sve to nam nije ni od kakve pomoći, zar ne? — nastavio je. — Ako te dobro 

razumem, ti hoćeš neki simbol, neki univerzalni znak koji će ti pomoći da zaključiš ko je 

ubica u toj kući, od svih onih naizgled normalnih i prijatnih ljudi? 

—    Tako je. 

—    Postoji li zajednički imenitelj? Nisam siguran. Znaš, ako postoji, rekao bih 

daje reč o sujeti. 

—    Sujeti? 



—    Da. Nikada nisam sreo ubicu koji nije bio sujetan... Njihova sujeta ih, u devet 

od deset slučajeva, i vodi u propast. Možda se i plaše da će biti uhvaćeni, ali ne mogu 

da se uzdrže od brbljanja i hvalisanja, a obično su sigumi kako su suviše pametni da bi 

bili uhvaćeni. — Zatim je dodao: — A tu je još nešto. Ubica žeh da priča. 

—    Da priča? 

—    Da. Vidiš, kad neko počini ubistvo, to u njenru stvara ogromnu samoću. On želi 

da nekome ispriča sve, a ne može. I samim tim još više želi da priča. I tako... Ako ne 

može da priča o tome kako je počinio ubistvo, makar može da priča o samom ubistvu, da 

raspravlja o njemu, da nudi teorije, da ga stalno pominje. 

—    Čarlse, da sam na tvom mestu, to bih tražio. Idi ponovo tamo, druži se s njima i 

navedi ih na priču. Naravno, to neće biti baš tako lako. Krivi ih nevini, oni će biti 

srećni što imaju priliku da razgovaraju s neznancem, zato što mogu da ti kažu ono što ne 

bi mogli da kažu drugima. Ali mishm da ćeš uspeti da primetiš razliku. Osoba koja nešto 

krije ne može sebi da priušti da baš ništa ne kaže. To znaju svi koji su za vreme rata 

radili za obaveštajnu službu. Ako te uhvate, možeš da kažeš svoje ime, čin i broj, ah 

ništa više. Ljudi koji pokušavaju da daju lažne podatke gotovo uvek naprave grešku. 

Čarlse, nateraj ukućane da pričaju i čekaj nesmotrenu grešku ili trenutak 

samootkrivanja. 

Ispričao sam mu šta mi je Sofija rekla o surovosti u porodici, o različitim vrstama 

surovosti. Zainteresovao se. 

— Da — potvrdio je. — Tvoja devojka je donekle u pravu. U većini porodica postoji 

neki problem, otvor u njihovom oklopu. Ljudi uglavnom mogu da se izbore s jednom 

slabošću, ali ne i s dve slabosti potpuno različite prirode. Naslednost je zanimljiva. 

Uzmi, na primer, surovost De Havilendovih i ono što bismo mogli nazvati 

beskrupuloznošću Leonidesovih. De Havilendovi su u redu jer nisu beskrupulozni, a 

Leonidesovi su u redu zato što su, iako beskrupulozni, ipak ljubazni. A onda se rodi 

potomak koji nasleđuje obe te osobine. Shvataš li šta hoću da ti kažem? 

Nisam o tome razmišljao na takav način. Moj otac je nastavio: 

—    Ipak, ne bih te zamarao naslednošću. To je suviše nezgodan i komplikovan 

predmet. Ne, moj mladiću, ti treba da odeš tamo i da ih pustiš da ti pričaju. Tvoja 



Sofija je potpuno u pravu u pogledu jednog: njoj ili tebi nije dobro ništa drugo osim 

istine. Moraš da znaš istinu. 

Dok sam izlazio iz sobe, rekao mi je: 

—    I pazi na dete. 

—    Na Džozefinu? Misliš da joj ne odam šta smeram? 

—    Ne, nisam mislio na to. Mislio sam da se pobrineš za nju. Ne želimo da joj se 

nešto dogodi. 

Zagledao sam se u njega. 

—    Hajde, Čarlse. Negde u toj kući vreba hladnokrvni ubica. Mala Džozefina 

očigledno zna gotovo sve što se dešava. 

—    Svakako zna sve o Rodžeru, i pored toga što je nesmotreno donela zaključak 

da je on prevarant. Izgleda daje njen opis onoga što je čula bio sasvim tačan. 

—    Da, da. Dokazi koje da dete uvek su najbolji. Uvek bih se pouzdao u njih. 

Naravno, na sudu ništa ne vrede. Deca ne podnose da odgovaraju na direktna pitanja. 

Obično počnu da mumlaju ili da se prave blesava i kažu da ne znaju. Najbolje prenesu 

istinu kad se hvale. To je i ovo dete radilo pred tobom. Pravila se važna. Tako ćeš 

izvući još podataka iz nje. Nemoj joj postavljati pitanja. Pretvaraj se da misliš kako ona 

ništa ne zna. To će je prevariti. 

Dodao je: 

—    Ah pazi na nju. Možda zna malo više, pa ugrožava nečiju bezbednost. 

  



 

 

Trinaesto poglavlje 

Otišao sam u Ukletu kuću (kako sam počeo da je zovem) s blagim osećanjem 

krivice. Iako sam Taverneru ponovio ono što mi je Džozefina u poverenju rekla o 

Rodžeru, nisam mu pomenuo da su Brenda i Lorens razmenjivali ljubavna pisma. 

Pravio sam se da je u pitanju obična romansa i da ne postoji razlog da poverujem 

kako tu postoji još nešto. U stvari, osetio sam čudnu nevoljnost da nagomilam dodatne 

dokaze protiv Brende Leonides. Dirnuo me je njen nezavidan položaj u kući — bila je 

okružena neprijateljski nastrojenom porodicom koja se odlučno udružila protiv nje. Da 

su ta pisma postojala, Taverner i njegovi nemilosrdni policajci bi ih pronašli. Nisam hteo 

da budem taj koji će baciti novu sumnju na ženu u teškom položaju. Osim toga, svečano 

mi se zarekla da između nje i Lorensa nema ničega i bio sam sklon da joj povemjem više 

nego onom zlobnom patuljku Džozefini. Zar i Brenda sama nije rekla da Džozefina nije 

skroz normalna? 

Potisnuo sam nespokojnu uverenost da je Džozefina skroz normalna. Setio sam se 

njenih inteligentnih i sjajnih cmih očiju. 

Pozvao sam Sofiju i pitao mogu li da dođem kod nje kući. 

—    Molim te, Čarlse. 

—    Kako stoje stvari? 

—    Ne znam. U redu. I dalje pretražuju kuću. Šta traže? 

—    Nemam pojma. 

—    Svi postajemo prilično razdraženi. Dođi što pre. Poludeću ako ne budem mogla 

da porazgovaram s nekim. 



Rekao sam da ću smesta doći. 

Nisam nikoga video kad sam se dovezao ispred glavnog ulaza. Platio sam i taksi je 

otišao. Nisam bio siguran da li da pozvonim ili da odmah uđem. Ulazna vrata su bila 

otvorena. 

Dok sam tako oklevao, začuo sam tih zvuk iza sebe. Naglo sam okrenuo glavu. 

Džozefina, krijući lice iza ogromne jabuke, posmatrala me je iz žive ograde od tisa. 

Kad sam okrenuo glavu, htela je da pobegne. 

—    Zdravo, Džozefina. 

Nije odgovorila, već je nestala iza živice. Krenuo sam za njom preko prilaza za 

automobile. Sedela je na neudobnoj starinskoj klupi pored ribnjaka, mlatarajući nogama 

i grizući jabuku. Uprkos toj idiličnoj sceni, turobno me je posmatrala, sa izvesnom 

dozom neprijateljstva, jedino tako sam to mogao protumačiti. 

—    Opet sam ovde, Džozefina. 

Te reči su zvučale mlako, ali su me Džozefinino ćutanje i njen prikovani pogled 

veoma uznemirili. 

Imala je izvanredan osećaj za strategiju, te i dalje nije ništa govorila. 

—    Lepa jabuka? — upitao sam je. 

Ovoga puta Džozefina me je udostojila odgovora. Sastojao se od jedne jedine reči. 

—    Brašnjava. 

—    Šteta — uzvratio sam. — Ne volim brašnjave jabuke. 

Džozefina je prezrivo odgovorila: 

—    Niko ih ne voli. 

—    Zbog čega nisi htela da pričaš sa mnom kad sam ti se javio? 

—    Nisam htela. 



—    Zašto? 

Džozefina je udaljila jabuku od lica da bi što jasnije izrazila svoje mišljenje. 

—    Propevao si u policiji — kazala je. 

—    O! — Bio sam sasvim zatečen. — Misliš... U vezi sa... 

—    Stricem Rodžerom. 

—    Ali sve je u redu, Džozefina — uverio sam je. — Sve je u najboljem redu. Oni 

znaju da on nije uradio ništa loše. Mislim, nije proneverio novac niti išta slično. 

Džozefina me je ogorčeno pogledala. 

—    Kako si glup. 

—    Izvini. 

—    Nisam brinula zbog strica Rodžera. Samo, detektivski posao ne treba tako da 

se obavlja. Zar ne znaš da policiji nikada ništa ne treba reći do samog kraja? 

—    Nisam znao — odgovorio sam. — Izvini, Džozefina. Stvarno mi je žao. 

—    I treba da ti bude žao — odgovorila je prekomo. Verovala sam ti. 

Treći put sam ponovio da mi je žao. Izgleda da sam je donekle smekšao. Još 

nekoliko puta je zagrizla jabuku. 

—    Ali policija bi ionako sve to saznala — kazao sam joj. Ti... Ja... Nismo mogli da 

sačuvamo tu tajnu. 

—    Misliš onu o tome da će bankrotirati? 

Džozefina je, kao i obično, bila dobro obaveštena. 

—    Valjda će doći do toga. 

—    O tome će razgovarati večeras — izjavila je Džozefina. — Otac, majka, stric 

Rodžer i tetka Idit. Tetka Idit je htela da mu da svoj novac, samo što ga još nije dobila. 

Mislim da mu moj otac neće dati novac. On kaže da je Rodžer sam kriv ako je u Škripcu i 



da uopšte ne vredi bacati još novca, a majka neće ni da čuje za to jer hoće da otac uloži 

novac u komad o Idit Tompson. Znaš li ko je bila Idit Tompson? Bila je udata, ah nije 

volela muža. Zaljubila se u mladića po imenu Bajvoters, koji je pobegao s broda i sve 

vreme pratio pozorišnu trupu, da bi na kraju zario njenom mužu nož u leđa. 

Još jednom sam se zadivio obimom i detaljima Džozefininog znanja. Takođe je 

posedovala smisao za dramu, pa  , ne računajući nedovoljno dobru upotrebu zamenica, ali 

ključne činjenice umela da iznese vrlo sažeto. 

Zvuči sasvim dobro — nastavila je Džozefina. — Ipak, mislim da predstava uopšte 

neće biti takva. Opet će ispasti ko Jezavelja. — Uzdahnula je. — Kad bih samo znala 

zašto psi nisu hteli da joj pojedu šake. 

Džozefina — prekinuo sam je. — Rekla si mi kako si gotovo siguma da znaš ko je 

ubica. 

—    Pa? 

—    Ko je ubica? 

Uputila mi je pogled pun prezira. 

Aha — rekao sam. — Nećeš da kažeš do poslednjeg poglavlja? Čak i ako ti obećam 

da neću preneti inspektoru Tivemeru? 

Treba mi još samo nekoliko tragova — uzvratila je Dozefina, bacivši ogrizak jabuke 

u ribnjak, a zatim dodala: — U svakom slučaju, tebi ne bih rekla. Ti si, zapravo, Votson. 

Progutao sam ovu uvredu. 

Dobro — rekao sam. — Ja sam Votson. Ali čak i Votson je dobijao informacije. 

Šta je dobijao? 

Podatke. A zatim je na osnovu njih donosio pogrešne zaključke. Zar ti ne bi bilo 

mnogo zabavnije da me vidiš kako donosim pogrešne zaključke? 

Džozefina se na trenutak našla pred iskušenjem. Zatim je odmahnula glavom. 



Ne — odgovorila je i dodala: — Ionako mi se ne dopada preterano Šerlok Holms. 

Mnogo je staromodan. Njih dvojica se voze u kočijama. 

—    A ona pisma? — želeo sam da znam. 

—    Koja pisma? 

—    Pisma koja su Lorens Braun i Brenda pisali jedno dru gom, tako si mi rekla. 

—    To sam izmislila — odgovorila je Džozefina. 

—    Ne verujem ti. 

—    Jesam. Često izmišljam koješta. To me zabavlja. 

Zagledao sam se u nju. Netremice me je posmatrala. 

—    Slušaj, Džozefina. Znam jednog velikog stručnjaka za Bibliju iz Britanskog 

muzeja. Ako od njega saznam zbog čega psi nisu pojeli Jezaveljine šake, hoćeš li mi reći 

sve o tim pismima? 

Džozefina je ovoga puta istinski oklevala. 

Negde u blizini začuo se glasan šum. Polomila se grančica. Džozefina je jednoličnim 

tonom odgovorila: 

—    Ne, neću. 

Prihvatio sam poraz. Prekasno sam se setio očevog saveta. 

—    Pa, dobro — zaključio sam. — To je samo igra. Naravno da ništa ne znaš. 

Džozefinine oči su zasijale, ali je ipak odolela bačenom mamcu. 

Ustao sam. — Sada moram da nađem Sofiju. Hajde sa mnom — pozvao sam je. 

—    Ostaću ovde — rekla je Džozefina. 

—    Ne, nećeš — usprotivio sam se. — Ideš sa mnom. 



Bez ikakvog ustezanja sam je podigao na noge. Delovala je iznenađena i spremna da 

se usprotivi, ali mi se ipak povinovala, delom, nesumnjivo, zbog želje da vidi kako 

će ukućani reagovati na moje prisustvo. 

U tom trenutku nisam mogao da kažem zbog čega sam tako žarko želeo da pođe sa 

mnom. Toga sam postao svestan tek dok smo ulazili u kuću. 

Zbog onog iznenadnog šuma grančice koja se lomi. 

 

 

Četrnaesto poglavlje 

Iz salona se začuo žamor. Oklevao sam, ali na kraju nisam ušao. Krenuo sam 

hodnikom i, vođen nekakvim nagonom, otvorio sam vrata presvučena čojom. Hodnik je 

bio mračan, ali su otvorena vrata odjednom otkrila prostranu i svetlu kuhinju. Na pragu 

je stajala jedna starica, prilično krupna. Nosila je besprekomu belu kecelju 

oko pozamašnog struka i čim sam je ugledao, znao sam da je sve u redu. To je divan 

osećaj koji pruža dobra stara dadilja. Iako tridesetpetogodišnjak, osetio sam se sigurno 

kao četvorogodišnji dečačić. 

Koliko znam, dadilja me nikad nije videla, ali mi je odmah rekla: 

— Gospodin Čarls, zar ne? Dođite u kuhinju i dozvolite mi da vam ponudim šolju 

čaja. 

Bila je to velika kuhinja, u kojoj su se svi dobro osećali. Seo sam pored središnjeg 

stola, a dadilja mi je donela šolju čaja i dva biskvita na tanjiriću. Više nego ikada 

ranije imao sam osećaj da sam ponovo u dečjoj sobi. Sve je bilo dobro i čudovišta iz 

mraka i nepoznatih svetova više me nisu plašila. 

— Gospođici Sofiji će biti drago što ste došli — kazala je dadilja. — Mnogo je 

uznemirena. — Negodujući je dodala: — Svi su mnogo uznemireni. 



Pogledao sam preko ramena. 

— Gde je Džozefina? Došla je sa mnom. 

Dadilja je zacoktala s neodobravanjem. 

—Prisluškuje iza vrata i sve zapisuje u onu svoju smešnu sveščicu koju svuda nosi — 

rekla je. — Trebalo je da ode u školu i da se igra s decom svog uzrasta. To sam rekla i 

gospođici Idit, i ona se slaže, ali gospodar smatra da joj je najbolje kod kuće. 

—Pretpostavljam da je mnogo voli — kazao sam. 

—Voleo ju je. Voleo ih je sve, gospodine. 

Donekle sam se začudio zbog toga što je dadilja o Filipovoj ljubavi prema deci 

pričala u prošlom vremenu. Dadilja je primetila moj izraz lica i, blago pocrvenevši, 

dodala: 

—Kada sam rekla gospodar, mislila sam na starog gospodina Leonidesa. 

Pre nego što sam uspeo da joj odgovorim, vrata su se naglo otvorila i ušla je Sofija. 

—O, Čarlse — rekla je i brzo dodala: — O, dado, tako sam srećna što je došao. 

—Znam, mila. 

Dadilja je sakupila gomilu šerpi i lonaca i odnela ih na pranje. Zatvorila je vrata za 

sobom. 

Ustao sam od stola i prišao Sofiji. Zagrlio sam je i ona se privila uz mene. 

—Najdraža moja — kazao sam. — Pa ti drhtiš. Šta ti je? 

Sofija je odgovorila: 

—Plašim se, Čarlse. Plašim se. 

—Volim te — rekao sam joj. — Kad bih mogao da te odvedem... 

Odmakla se od mene i odrečno zatresla glavom. 



—Ne, to je nemoguće. Moramo ovo da izdržimo do kraja. Ali znaš da mi se ovo ne 

dopada, Čarlse. Ne dopada mi se osećaj da neko... Neko u ovoj kući je hladnokrvni i 

proračunati trovač, neko koga viđam i s kim razgovaram svakoga dana... 

Nisam znao šta da joj kažem na to. Nekoga poput Sofije čovek ne može da uveri 

samo uobičajenim i beznačajnim rečima. 

Kazala je: — Kad bih samo znala... 

—To je i najgore u svemu — složio sam se s njom. 

—Znaš šta me zapravo plaši? — prošaputala je. — To što možda nikada nećemo 

saznati... 

Lako sam mogao da zamislim kakav bi to košmar bio... Izgledalo mi je vrlo verovatno 

da se nikada neće saznati ko je ubio starog Leonidesa. 

Ali to me je takođe podsetilo na pitanje koje sam name—ravao da postavim Sofiji u 

vezi s nečim što me je zanimalo. 

—Kaži mi, Sofija — rekao sam — koliko ljudi u ovoj kući zna za kapi za oči? Hoću da 

kažem: prvo, da ih je tvoj deda imao i drugo, da su te kapi otrovne i koja je doza 

smrtonosna? 

—Shvatam na šta ciljaš, Čarlse. Ali to neće pomoći. Vidiš, svi smo znali. 

—Znali ste otprihke, ali ne i tačno, pretpostavljam... 

—Svi smo tačno znali. Jednoga dana smo svi gore kod dede pili kafu posle ručka. 

Voleo je da bude okružen porodicom, znaš. A toga dana je imao velikih problema s vidom. 

Brenda je donela kapi za oči, a Džozefina, koja uvek postavlja pitanja o svemu i 

svačemu, pitala je zbog čega na flašici piše da ne treba uzimati te kapi za oči. Deda se 

nasmešio i rekao joj: „Kad bi Brenda napravila grešku i jednoga dana mi ubrizgala kapi za 

oči umesto insulina, samo bih duboko udahnuo vazduh, pomodreo u licu i umro jer mi srce 

nije baš jako.” Džozefina se zaprepastila, .a deda je nastavio: „Zato moramo paziti da mi 

Brenda ne da injekciju ezerina umesto insulina, zar ne?” — Sofija je zastala, a zatim 

dodala: — Svi smo čuli to. Shvataš h? Svi smo čuli! 



Naravno da sam shvatio. Kroz glavu mi je prošla misao da je za ubistvo bilo 

potrebno samo malo stručnog znanja. Ali sada mi je bilo jasno daje stari Leonides 

zapravo obezbedio plan sopstvenog ubistva. Ubica nije morao ništa da smišlja niti da 

kuje bilo kakve planove. Ubijeni čovck lično je dao jednostavan i lak metod za sopstveno 

ubistvo, 

Duboko sam uzdahnuo. Čitajući mi misli, Sofija jo rekla: — Užasno, zar ne? 

—    Znaš, Sofija — kazao sam polako — u oči mi upada samo jedno. 

—    Šta? 

—    Da si ti u pravu. To nije mogla biti Brenda. Ona nije mogla da ga ubije tako jer 

ste svi čuli njegove reči i sećate ih se. 

—    To ne znam. Ona je prilično glupa za neke stvari, znaš. 

—    Nije baš tako glupa — uzvratio sam. — Ne, to nije mogla biti Brenda. 

Sofija se udaljila od mene. 

—    Ti u stvari ne želiš da je Brenda ubica? — pitala je. 

Šta sam mogao da joj odgovorim? Nisam mogao, ne, nisam mogao tek tako da joj 

kažem: — Da, nadam se da je Brenda ubica. 

Zbog čega to nisam mogao? S jedne strane, osećao sam da je Brenda potpuno 

sama, a s druge strane, čitava moćna porodica Leonides bila je udružena protiv nje. 

Viteštvo? Zaštitnički stav prema slabijima? Prema nezaštićenima. Setio sam se kako je 

sedela na sofi u svojoj skupocenoj i raskošnoj cmini, setio sam se beznađa u njenom 

glasu. I straha u njenim očima. 

Dadilja se u pravi čas vratila iz susedne perionice. Ne znam da li je osetila izvesnu 

napetost između mene i Sofije. 

Negodujući je rekla: 

—    Pričate o ubistvu i tim stvarima. Zaboravite, kad vam kažem. Prepustite to 

policiji. Taj gadan posao je za njih,a ne za vas. 



—    O, dado, zar ne shvataš da je neko u ovoj kući ubica... 

—    Gluposti, gospođice Sofija. Nemam strpljenja za vas. Zar ulazna vrata nisu sve 

vreme otvorena, baš kao i svi prozori? Ništa nije zaključano, a to privlači lopove 

i provalnike. 

—    Ali to nije bo provalnik, ništa nije ukradeno. Pored toga, zašto bi provalnik 

ušao i otrovao nekoga? 

—    Nisam rekla da je to bio provalnik, gospođice Sofija. Samo sam rekla da su sva 

vrata bila otvorena. Svako je mogao da uđe. Ako mene pitate, to su bili komunisti. 

Dadilja je zadovoljno klimnula glavom. 

—    Zbog čega bi, pobogu, komunisti želeh da ubiju jadnog dedu? 

—    Pa svi kažu da oni stoje iza svega što se dešava. Ali ako to nisu bili komunisti, 

dobro zapamtite šta ću vam reći, onda su katolici. Oni su kao velika vavilonska bludnica. 

Kada je izrekla sve što misli, dadilja je ponovo otišla u perionicu. 

Sofija i ja smo se nasmejali. 

—    Dobra stara tradicionalna protestantkinja — rekao sam. 

—    Jeste, baš tako. Hajdemo u salon, Čarlse. Tamo se održava nekakav porodični 

sastanak. Zakazan je za večeras, ali je počeo ranije. 

—    Bolje da se ne mešam, Sofija. 

—    Ako nameravaš da se oženiš mnome jednoga dana, bolje bi bilo da vidiš kako 

moja porodica izgleda bez rukavica. 

—    O čemu je reč? 

—    O Rodžerovim poslovima. Izgleda da si već umešan. Ah ludost je ako misliš da 

bi Rodžer bio kadar da ubije dedu. Pa on ga je obožavao. 

—    Mislim da ga nije ubio Rodžer. Mislim da je to uradila Klemensi. 



—    Samo zato što sam ti ja to nagovestila. Ali i tu grešiš Mislim da Klemensi 

uopšte neće žaliti ako Rodžer izgubi sav novac. Mislim da će, u stvari, biti prilično 

zadovoljni .Njena strast je da nema ništa. Hajde. 

Kad smo Sofija i ja ušli u salon, svi su odjednom utihnuli i pogledali nas. 

Svi su bili na broju. Filip je sedeo u velikoj grimiznoj brokatnoj fotelji između dva 

prozora, Hca koje je podsećalo na hladnu i strogu masku. Izgledao je kao sudija 

koji treba da izrekne presudu. Rodžer je sedeo opkoračivši veliki tabure pored kamina. 

Prstima je razbarušio kosu, pa mu je sada prekrivala čelo. Leva nogavica mu je 

bila zgužvana, a kravata mu je stajala ukrivo. Bio je zajapuren i spreman za prepirku. 

Iza njega je sedela Klemensi, čije sitno telo kao da je bilo premaleno za veliku stolicu. 

Skrenula je pogled u stranu i izgledalo je kao da ravnodušno proučava zidove. Idit je 

uspravno sedela u naslonjaču. Plela je s neverovatnom žustrinom i stegnutih usana. 

Najlepši prizor u sobi bih su Magda i Justas. Izgledali su kao da ih je portretisao 

Gejnsborou. Sedeli su zajedno na sofi — lepi tamnokosi mladić s turobnim izrazom lica i 

pored njega, s rukom prebačenom preko sofe, Magda, vojvotkinja od Tri zabata, u 

prelepoj haljini od tafta ispod koje je virilo malo stopalo u brokatnoj cipelici. 

Filip se namrštio. 

— Sofija — opomenuo ju je. — Izvini, ali ovde raspravljamo o privatnim porodičnim 

stvarima. 

Gospođica De Havilend je zazveckala iglama. Spremio sam se da se izvinim i 

povučem. Sofija me je zaustavila. Glas joj je bio jasan i odlučan. 

Čarls i ja ćemo se venčati — rekla je. — Želim da on bude ovde. 

—    Zašto da ne? — uzviknuo je Rodžer, skočivši s taburea sa ogromnom 

energijom. — Uporno ti govorim, Filipe, da ovo uopšte nije privatnol Čitav svet će 

saznati, ako ne sutra, onda prekosutra. U svakom slučaju, dragi moj mladiću, ti znaš sve 

o ovome — prišao mi je i prijateljski mi spustio ruku na rame. — Bio si tamo jutros. 

—    Molim vas da mi kažete! — povikala je Magda naginjući se napred. — Kakav je 

Skodand jard? Svi se pitaju. Sto? Radni sto? Stolice? Kakve su zavese? Mislim da 

nema cveća. Diktafon? 



—    Dosta, majko — prekinula ju je Sofija. — Bilo kako bilo, rekla si Vavasauru 

Džonsu da izbaci onu scenu sa Skodand jardom. Kazala si da je to antiklimaks. 

—    Zbog toga je to istovremeno i detektivska priča — izjavilaje Magda. — Idit 

Tompson je svakako psihološka drama ili psihološki triler. Koji naziv je bolji po vašem 

mišljenju? 

—    Bio si tamo jutros? — strogo me je pitao Filip. — Zašto? O, naravno, tvoj 

otac... 

Namrštio se. Sada sam jasnije nego ikad ranije video da moje prisustvo nije 

poželjno, ali me je Sofija čvrsto stegla za ruku. 

Klemensi je privukla stolicu. 

—    Izvolite, sedite — rekla mi je. 

Pogledao sam je sa zahvalnošću i prihvatio. 

—    Možete pričati šta god hoćete, ali zaista mislim da treba da poštujemo 

Aristidove želje — rekla je gospođica De Havilend, očigledno nastavljajući tamo gde su 

stali. 

—    Kad se ova situacija oko testamenta sredi, što se mene tiče, moje nasledstvo 

ti u potpunosti stoji na raspolaganju, Rodžere. 

Rodžer se nervozno povukao za kosu. 

—    Ne, tetka Idit. Ne! — povikao je. 

—    Voleo bih da i ja mogu isto da kažem — rekao je Filip. 

—    Ah moramo uzeti u obzir sve činioce... 

—    Dobri moj File, zar ne razumeš? Neću uzeti ni paru ni od koga. 

—    Naravno da neće! — obrecnula se Klemensi. 

—    U svakom slučaju, Idit — obratila joj se Magda. — Ako se ova situacija oko 

testamenta sredi, onda će on naslediti svoj deo. 



—    Ali nema šanse da će se srediti uskoro, zar ne? — pitao je Justas. 

—    Ti ne znaš ništa o tome, Justase — kazao je Filip. 

—    Dečko je potpuno u pravu — kriknuo je Rodžer. —Pogodio je u srž stvari. Ništa 

ne može sprečiti propast. Ništa. 

Govorio je s prizvukom zadovoljstva. 

—    Ovde nemamo ni o čemu da raspravljamo — rekla je Klemensi. 

—    A zašto bi to inače i bilo važno? — pitao je Rodžer. 

—    Ja bih rekao da je vrlo važno — odgovorio je Filip stežući usne. 

—    Ne — uzvratio je Rodžer. — Ne! Da li je išta tako važno u poređenju sa 

činjenicom da je tata mrtav? Tata je mrtav. A mi sedimo ovde i raspravljamo o novcu! 

Blago rumenilo oblilo je Filipove blede obraze. 

—    Samo pokušavamo da pomognemo — rekao je kruto. 

—    Znam, File, stari momče, znam. Ali niko ništa ne može da uradi. Stoga hajde da 

završimo sastanak. 

—    Mislim da bih mogao da sakupim izvesnu sumu novca — kazao je Filip. — 

Vrednost hartija od vrednosti je prilično pala, a jedan deo mog kapitala je vezan i ne 

mogu da ga koristim. Magdina nagodba i tako redom, ali... 

Magda se brzo umešala: 

—    Svakako da ne možeš da sakupiš novac, dragi. Bilo bi besmisleno i pokušavati. A 

i ne bi bilo prevedno prema deci. 

—    Kažem vam da ni od koga ništa ne tražim! — zagrmeo je Rodžer. — Promukao 

sam od ponavljanja. Sasvim sam zadovoljan što će sve ići svojim tokom. 

—    U pitanju je ugled — rekao je Filip. — Očev. Naš. 

—    To nije bio porodični posao, već lično moja firma. 



—    Da, bila je to samo tvoja firma. I tvoja briga — uzvratio je Filip, ne skidajući 

pogled s njega. 

Idit de Havilend je ustala i rekla: — Mislim da smo o ovome dovoljno raspravljali. 

U glasu joj se osećao svojevrsni autoritet, koji je uvek delovao.Filip i Magda su 

ustali. Justas je izašao iz sobe vukući noge, ali sam primetio da su mu pokreti ukočeni. 

Nije bio hrom, ali je zastajkivao u hodu. 

Rodžer je uhvatio Filipa podruku i rekao mu: 

—    Stvamo si sjajan, File, što si i pomislio na tako nešto! 

Braća su zajedno napustila salon. 

Magda je promrmljala: — Kakva buka! — Krenula je za njima, a Sofija je rekla kako 

mora da vidi u koju sobu da me smesti. 

Idit de Havilend je stajala namotavajući svoje pletivo. Pogledala je prema meni i 

pomislio sam da će mi nešto reći. Učinilo mi se kao da me nešto moli pogledom. Međutim, 

predomislila se, uzdahnula je i pošla za ostahma. 

Klemensi je otišla do prozora i pogledala u vrt. Pridružio sam joj se pored prozora. 

Okrenula se prema meni. 

 —  Hvala bogu što se ovo završilo — rekla mi je i dodala zgražavajući se: — Kako 

je ova soba neprirodna! 

—    Ne dopada vam se? 

—    Ne mogu da dišem ovde. Oduvek je mirisala na uvelo cveće i prašinu. 

Pomislio sam da nije pravedna u svom opisu, ali sam znao šta želi da kaže. Bilo je 

nečega sablasnog u toj sobi. 

Bila je to ženska soba, egzotična, meka, zaštićena od oštrih vremenskih prilika. U 

toj sobi čovek ne bi mogao da bude dugo srećan. U toj sobi niste mogli da se opustite i 

čitate novine s lulom u ruci i podignutim nogama. Uprkos tome, više mi se dopadala od 

Klemensine apstraktne sobe na spratu. U načelu više volim budoare od operacionih sala. 



Osvrćući se oko sebe, rekla je: 

—    Ovo je kao nameštena pozomica. Pozomica na kojoj će Magda glumiti. - 

Pogledala me je. -Jasno vam je, zar ne, šta smo upravo radili? Drugi čin, porodični skup. 

Magda je sve sredila. To nije imalo nikakvog značenja. Nismo imali o čemu da 

razgovaramo ni da raspravljamo. Sve je sređeno i završeno. 

U njenom glasu nije bilo ni trunke tuge. To bi se pre moglo nazvati zadovoljstvom. 

Uhvatila je moj pogled. 

—    O, kako ne razumete? — nestrpljivo je rekla. — Mi smo slobodni! Napokon! Zar 

ne razumete da je Rodžer godinama bio nesrećan. Nikada nije imao talenta za posao. 

Voli konje i krave i da se šeta po selu. Ali obožavao je svog oca. Svi su ga obožavali. To 

ne valja u ovoj kući. Previše ljudi. Ne kažem da je starac bio tiranin, niti da ih je pratio 

u stopu ili ucenjivao. Nije. Dao im je novac i slobodu. Bio im je posvećen. A i oni su njemu 

ostali posvećeni. 

—    Ima li nečeg lošeg u tome? 

—    Mislim da ima. Hoću da kažem, kad deca odrastu, treba da se udaljiš od njih, 

da nestaneš, da se izvučeš, da ih nateraš da te zaborave. 

—    Na silu? To je prilično drastično, zar ne? Zar prinuda nije podjednako loša? 

—    Da nije od sebe napravio takvu ličnost... 

—    On nije od sebe napravio ličnost — ispravio sam je. —On je bio ličnost. 

-    Prejaka ličnost za Rodžera. Rodžer ga je obožavao kao Boga. Hteo je da uradi 

sve što njegov otac zatraži od njega, hteo je da bude sin kakvog je njegov otac želeo. A 

nije mogao. Otac mu je prepisao Udružene ugostitelje, firmu kojom se naročito ponosio, 

i Rodžer je dao sve od sebe da pođe očevim stopama. Ali nije imao potrebne veštine za 

to. Kad je posao u pitanju, Rodžer je budala. Da, to otvoreno kažem. To mu je slomilo 

srce. Godinama je bio nesrećan, borio se, gledao je kako sve ide nizbrdo, a povremeno je 

imao divne „ideje” i „planove”, koji nikada nisu bili uspešni, pa se sve samo pogoršalo. 

Užasno je iz godine u godinu osećati da si gubitnik. Ne znate koliko je nesrećan bio. Ja 

to znam. 

Ponovo se okrenula i pogledala me pravo u oči. 



-    Mislili ste, čak ste to i nagovestili policiji, da je Rodžer ubio svog oca zbog 

novca! Ne znate koliko je to jadno! 

-    Sada znam - odgovorio sam skrušeno. 

-    Kada je uvideo da više nema odlaganja i da je propast na pomolu, zapravo je 

osetio olakšanje. Da, pravo olakšanje. Brinuo je što će njegov otac saznati, ali ni zbog 

čega drugog. Radovao se novom životu za koji smo se spremali. 

Lice joj je jedva primetno zadrhtalo, a glas postao mekši. 

-    Kuda idete? — pitao sam. 

-    Na Barbados. Moja dalja rođaka je umrla pre izvesnog vremena i ostavila mi 

tamo malo imanje. O, ništa veliko. Ali imamo mesto na koje možemo da odemo. Živeli 

bismo krajnje siromašno, ali bismo se nekako snašli, život na Barbadosu nije skup. Bili 

bismo zajedno, bez briga, daleko od svih njih. 

Uzdahnula je. 

-    Rodžer je smešna osoba. On bi brinuo zbog mene i zbog toga što ću biti 

siromašna. Pretpostavljam da ima strog stav Leonidesovih prema novcu. Dok je moj prvi 

muž bio živ, bili smo užasno siromašni, a Rodžer smatra da je to tako hrabro i lepo od 

mene! Ne shvata da sam bila srećna, istinski srećna! Nikada posle toga više nisam 

bila tako srećna. Međutim, nikada nisam volela Ričarda kao što volim Rodžera. 

Sklopila je oči. Bio sam svestan snage njenih osećanja. 

Otvorila je oči, pogledala me i rekla: 

—    Vidite i sami, nikada ne bih ubila nikoga zbog novca. Ja ne volim novac. 

Bio sam sasvim siguran da zaista misli to što kaže. Klemensi Leonides bila je jedna 

od onih retkih osoba koje novac ne privlači. Takvi ne vole luksuz, više im se 

dopada jednostavnost i uvek sumnjaju u materijalni imetak. 

Ipak, postoji mnogo ljudi koje novac ne privlači lično, ali koji mogu da dođu u 

iskušenje zbog moći koju im on pruža. 



Kazao sam: — Možda ne želite novac za sebe, ah ako je pravilno usmeren, njime se 

može postići mnogo toga zanimljivog. Može se iskoristiti da doprinese istraživanjima, na 

primer. 

Pre toga sam pretpostavljao da je Klemensi potpuno posvećena svom poslu, ali je 

ona samo rekla: 

—    Sumnjam da takvo ulaganje može da učini nešto dobro. Poklonjen novac se 

obično potroši na pogrešan način. Ono vredno obično postižu ljudi koji poseduju 

entuzijazam i energiju, kao i urođenu viziju. Skupocena oprema, obuke i ogledi nikada ne 

postižu ono što vam se možda čini. Obično taj novac ode u pogrešne ruke. 

—    Hoće h vam smetati što ćete se odreći svog posla kad odete na Barbados? — 

pitao sam. — Ipak idete tamo, pretpostavljam. 

—    O, da, čim nam policija dozvoli. Ne, uopšte mi neće smetati što ću se odreći 

svog posla. Zbog čega bi mi smetalo? Ne bih volela da budem besposlena, ali na Bar—

badosu neću biti dokona. 

Nestrpljivo je dodala: 

—    O, kad bi samo ovo moglo brzo da se sredi, pa da odmah odemo. 

—    Klemensi, imate li predstavu ko je to uradio? — pitao sam je. — S obzirom na 

to da vi i Rodžer niste umešani (a zaista mi ne pada na pamet razlog zbog koga bih 

pomislio da jeste), svakako ste izuzetno inteligentni i morate imati nekakvu ideju o tome 

ko je ubica. 

Čudno me je pogledala. Prostrelila me je pogledom nekako ispod oka. Kad je 

progovorila, u glasu se više nije osećala pređašnja neposrednost. Zvučala je 

neprijatno, nekako postiđeno. 

—    Ne možete tek tako da nagađate, to nije naučni metod — rekla je. — Možete 

samo zaključiti da su Brenda i Lorens očigledno osumnjičeni. 

—    Dakle, mislite da su to oni uradili? 

Klemensi je slegla ramenima. 



Stajala je tako na sekund, kao da sluša, a zatim je izašla iz sobe, mimoilazeći se sa 

Idit de Havilend na vratima. 

Idit je odmah krenula prema meni. 

—    Želim da razgovaram s vama. 

Odmah sam se setio očevih reči. Da li je ovo... 

Ali Idit de Havilend mi nije dozvolila da razmišljam: 

—    Nadam se da niste stekli pogrešan utisak — rekla je. — O Filipu, to hoću da 

kažem. Njega je vrlo teško razumeti. Možda vam izgleda povučeno i hladno, ali uopšte 

nije takav. Tako se ponaša. Ne može protiv svoje prirode. 

—    Zaista nisam ni pomislio... — zaustio sam. 

Ali ona me je prekinula: 

—    Ovo sada... U vezi s Rodžerom. On mu ništa ne prebacuje. Nikada nije bio škrt. 

I zaista je veoma mio, oduvek je bio mio, ali ga treba razumeti. 

Pogledao sam je, nadam se, kao neko ko je spreman da je razume. Nastavila je: 

—    Mislim da je takav delom zbog toga što je drugo dete u porodici. Postoji nešto 

kod drugog deteta, ono uvek kreće u život sa određenim hendikepom. Vidite, on 

je obožavao svog oca. Naravno, sva deca su obožavala Aristida i on je njih obožavao. Ali 

Rodžer je bio njegov ponos. Samim tim što je najstariji i prvi. Mislim da je Filip 

to osećao. Povukao se u sebe. Posvetio se knjigama, prošlosti i svemu što je odvojeno od 

svakodnevnog života. Mislim da je patio... Deca često pate... 

Zaćutala je, a potom nastavila: 

—    U stvari, hoću da kažem da je on oduvek bio ljubomoran na Rodžera. Mislim da 

to možda ni on sam ne zna. Ali to što je Rodžer doživeo fijasko... Kakva odvratnost, ali 

stvamo sam uverena da ni on sam to ne vidi... Mislim da Filipu možda nije žao onoliko 

koliko bi trebalo. 

—    Zapravo mislite da mu je drago što je Rodžer napravio budalu od sebe. 



—    Da — potvrdila je gospođica De Havilend. — Upravo to sam htela da kažem. 

Dodala je mršteći se: 

—    Znate, rastužilo me je što nije odmah hteo da ponudi pomoć svom bratu. 

—    Zašto bi mu nudio pomoć? — pitao sam. — Na kraju krajeva, Rodžer je sve sam 

zabrljao. On je odrastao čovek. Nema decu o kojoj treba da vodi računa. Da je 

bolestan ili zaista siromašan, porodica bi mu svakako pomogla, ah ne sumnjam u to da bi 

Rodžer više voleo da samostalno krene iz početka. 

—    O, on bi to voleo. Stalo mu je samo do Klemensi. A Klemensi je neobično 

stvorenje. Ona najiskrenije voli da joj je neudobno i da ima samo jednu običnu šolju za 

čaj. Moderna je, valjda. Nema osećaj za prošlost niti za lepotu. 

Osetio sam kako me prepredeno odmerava od glave do pete. 

— Ovo je pravo mučenje za Sofiju — dodala je. — Tako mi je žao što će ovo uticati 

na njenu mladost. Znate, ja ih sve volim. Rodžera i Filipa, a sada i Sofiju, Justasa i 

Džozefinu. Svu dragu decu. Maršinu decu. Da, sve ih neizmemo volim. Zastala je, a zatim 

strogo izjavila: — Ali, izvinite, to se graniči sa idolopoklonstvom. 

Okrenula se i odsečnim korakom otišla. Imao sam osećaj da je tom poslednjom 

rečenicom htela da mi kaže nešto što nisam najbolje razumeo. 

 

 

 

Petnaesto poglavlje 

Tvoja soba je spremna — rekla je Sofija. 



Stajala je pored mene i posmatrala vrt. Bio je sumoran i siv zbog polugolog drveća 

koje se njihalo na vetru. Sofija je, čitajući mi misli, kazala: 

— Izgleda tako pusto... 

Dok smo gledali, jedna prilika je izašla iz kamene bašte kroz živicu od tisa, a za 

njom još jedna. Obe prilike bile su sive i gotovo nestvame na svetlu koje je bledelo. 

Prva je išla Brenda Leonides. Bila je ogmuta bundom od činčile, a u njenom koraku 

je nešto podsećalo na mačku koja se šunja. Lebdela je u sumraku s nekakvom sablasnom 

gracioznošću. 

Video sam joj lice dok je prolazila pored prozora. Na usnama joj je titrao jedva 

primetan osmeh, iskrivljen i zloban, kakav sam ranije primetio u kući. Posle 

nekoliko minuta kroz sumrak je prošao i Lorens Braun, mršav i nekako smežuran. Jedino 

tako mogu da ih opišem. Nisu izgledali kao dvoje ljudi koji koračaju, kao dvoje ljudi 

koji su izašli u šetnju. Tako tajnoviti i sakriveni podsećali su na duhove. 

Pitao sam se da li se ona grančica ranije toga dana polomila pod Brendinom ili 

Lorensovom nogom. 

Povezujući misli, upitao sam: 

— Gde je Džozefina? 

— Verovatno u učionici s Justasom. — Namrštila se. —Zabrinuta sam zbog Justasa, 

Čarlse. 

— Zašto? 

—    Tako je neraspoložen i čudan. Mnogo se promenio od one užasne paralize. Ne 

mogu da nazrem šta mu je na pameti. Ponekad izgleda kao da nas sve mrzi. 

—    Verovatno će sve to proći. To je samo faza. 

—    Valjda je tako. Ali sam najiskrenije zabrinuta, Čarlse. 

—    Zašto, mila moja? 

—    Valjda zato što majka i otac nikada ne brinu. Oni nisu kao ostali roditelji. 



—    Možda je tako najbolje. Mnogo više dece pati zbog toga što im se roditelji 

mešaju u život nego obmuto. 

—    Tačno. Znaš, nikada nisam razmišljala o tome pre nego što sam se vratila iz 

inostranstva, ali oni su zaista čudan par. Otac upomo živi u svetu skrivenih istorijskih 

staza, a majka se divno provodi praveći scene. One budalaštine večeras su delo moje 

majke. Nije bilo nikakve potrebe za svim tim. Samo je htela da odigra scenu porodičnog 

skupa. Njoj je ovde dosadno, znaš, i onda mora da ima probe i smišlja predstave. 

Na trenutak mi se pred očima stvorila neverovatna slika Sofijine majke koja 

sasvim bezbrižno truje vremešnog svekra samo da bi svojim očima videla prizor sa 

ubistvom u kome ona igra glavnu ulogu. 

Zabavna misao! Odbacio samje kao takvu, ali je ipak u mene unela izvestan 

nespokoj. 

—    Majku treba sve vreme posmatrati — izjavila je Sofija. — Nikad ne znaš šta 

smera! 

—    Zaboravi porodicu, Sofija — odlučno sam joj rekao. 

—    Biću oduševljena kad se to dogodi, ali u ovom trenutku to je prilično teško. A 

bila sam tako srećna u Kairu, gde sam mogla sve da ih zaboravim. 

Setio sam se da Sofija tada uopšte nije pominjala kuću ili porodicu. 

—    Zato nikada nisi pričala o njima? — pitao sam je. —Zato što si želela da ih 

zaboraviš? 

-    Mislim da je tako. Svi smo oduvek živeli doslovno jedni drugima na glavi. Mi se... 

Mi se previše volimo. Nismo kao neke druge porodice, koje se mrze kao psi i mačke. To 

mora da je strašno, alije još gore živeti u ovom lavirintu sukobljenih osećanja. 

Dodala je: 

-    Na to sam mislila kad sam rekla kako svi živimo zajedno u maloj ukletoj kući. 

Nisam htela da kažem da smo nepošteni. Na umu mi je bilo to što nismo uspeli da 

postanemo nezavisni, samostalni, uspravni. Svi smo nekako upleteni i uvrnuti. 



Setio sam se kako je Idit de Havilend gazila korov na stazi, kad je Sofija rekla: 

-    Kao ladolež... 

Iznenada je Magda otvorila vrata i uzviknula: 

-    Deco, zašto ne uključite svetlo? Pao je mrak. 

Pritisnula je prekidač i svetlost je okupala zidove i stolove, pa smo ona, Sofija i ja 

navukli teške mžičaste zastore i ponovo smo se našli u prostom ispunjenom mirisom 

cveća. Magda se bacila na sofu i povikala: 

-    Kakav je ono neverovatan prizor bio, zar ne? Kako sc Justas naljutio! Rekao mi 

je kako misli da je sve to krajnje nepristojno. Dečaci su tako smešni! 

Uzdahnula je. 

-    Rodžer je tako umiljat. Volim kad onako razbaruši kosu i počne da ruši sve oko 

sebe. Zar nije bilo lepo od Idit što mu je ponudila svoje nasledstvo? Ona je to zaista i 

mislila, znaš, nije to bio samo puki gest. Ali to je ipak glupo od nje, jer kao da je tražila 

od Filipa da pomisli kako i on treba isto da uradi! Naravno, Idit bi sve učinila za 

porodicu! Ima nečega vrlo patetičnog u ljubavi usedelice prema sestrinoj deci. Jednoga 

dana ću odigrati ulogu odane tetke usedelice. Znatiželjne, tvrdoglave i odane. 

-    Mora da joj je bilo teško kad joj je umrla sestra -zaključio sam, odbijajući da 

ponovo budem uvučen u raspravu o još jednoj Magdinoj ulozi. — Mislim, ako je toliko 

mrzela starog Leonidesa. 

Magda mi je upala u reč. 

-    Mrzela? Ko ti je to rekao? Glupost. Bila je zaljubljena u njega. 

-    Nemoj sada da pokušaš da mi protivrečiš, Sofija. Naravno da u tvojim godinama 

misliš kako je ljubav samo za dvoje zgodnih mladih ljudi na mesečini. 

-    Ona mi je sama rekla da ga je oduvek mrzela. 

-    Verovatno jeste kad je tek došla. Bila je ljuta na svoju sestru što se udala za 

njega. Usuđujem se da kažem da je uvek postojao nekakav antagonizam, ali je ona zaista 



bila zaljubljena u njega! Dušo, znam o čemu pričam! Naravno, nije mogao da se oženi 

sestrom svoje pokojne supruge, i pretpostavljam da mu to nikad nije ni palo na pamet, a 

po svoj prilici nije ni njoj. Bila je sasvim srećna što je deci bila druga majka i što se 

svađala s njim. Ali joj se uopšte nije dopalo kad se on oženio Brendom. Ni najmanje joj 

se nije dopalo! 

-    Baš kao ni tebi ni tati — uzvratila je Sofija. 

-    Nije, naravno da smo bili protiv toga! Sasvim prirodno! Ali Idit se to najmanje 

dopalo. Dušo, videla sam je kako gleda Brendu! 

-    Majko, mohm te — prekinula ju je Sofija. 

Magda joj je uputila nežan pogled u kome se nazirala krivica. Bio je to pogled 

nestašnog i razmaženog deteta. 

Ne osvrćući se na to što skače s teme na temu, nastavi: 

-    Odlučila sam da Džozefina mora da ide u školu. 

-    Džozefina? U školu? 

-    Da. U Švajcarsku. Sutra ću se raspitati. Zaista mislim moramo  smesta da je 

pošaljemo. Užasno je što je umešana u ovako groznu priču. Postaje prilično 

morbidna.Potrebni su joj vršnjaci. Školski život. Oduvek sam tako mislila. 

—    Deda nije želeo da ona ide u školu — polako je kazala Sofija. — Prilično se 

protivio tome. 

—    Dobri stari dedica je voleo da nas sve drži na oku. Veoma stari ljudi su često 

tako sebični. Dete treba da je s drugom decom. A Švajcarska je tako zdrava. Svi ti 

zimski sportovi, vazduh i hrana, koja je mnogo, mnogo bolja nego ova naša! 

—    Biće teško srediti školovanje u Švajcarskoj sada kad su uvedeni novi propisi o 

stranoj valuti, zar ne? — umešao sam se u razgovor. 

—    Glupost, Čarlse. Postoji nekakav porez koji moraš da platiš za obrazovanje, ili 

da uzmeš kod sebe dete iz Švajcarske. Ima mnogo načina. Rudolf Alstir je u Lozani. 

Sutra ću mu poslati telegram da sve sredi. Možemo je poslati već krajem nedelje! 



Magda je namestila jastuk, nasmešila nam se, otišla do vrata i odade nam uputila 

krajnje očaravajući pogled. 

—    Samo mladi su važni — rekla je. To je izgovorila kao najlepše reči na svetu. — 

Oni uvek moraju da budu prvi. Draga moja deco, mislite na cveće, na plavu lincuru, 

na narcise... 

—    U oktobru? — pitala je Sofija, ali Magda je već otišla. 

Sofija je razdraženo uzdahnula. 

—    Majka je stvamo nemoguća! — kazala je. — Iznenada joj padnu na pamet razne 

ideje, pa onda šalje hiljade telegrama i sve mora da bude sređeno istog trenutka. 

Zbog čega bismo Džozefinu slali u Švajcarsku s takvom žurbom? 

—    Donekle je u pravu što se tiče škole. Mislim da će vršnjaci imati dobar uticaj 

na Džozefinu. 

—    Deda nije tako mislio — tvrdoglavo se usprotivila Sofija. 

Ta primedba me je iznervirala. 

—    Draga moja Sofija, da li zaista smatraš da stari gospodin od preko osamdeset 

godina najbolje prosuđuje šta je dobro zajedno dete? 

—    Najbolje je prosuđivao o svakome u ovoj kući — odgovorila je Sofija. 

—    Bolje i od tvoje tetke Idit? 

—    Ne, možda ne bolje od nje. Ona je bila za to da Džozefina krene u školu. 

Priznajem da je Džozefina prilično teška što se tiče nečega, ima taj grozan običaj da 

uhodi. Ali iskreno mislim da samo izigrava detektiva. 

Da li je Magda iznenada donela odluku samo zbog zabrinutosti za Džozefinino 

blagostanje? Nisam bio siguran. Džozefina je bila izuzetno dobro obaveštena o 

svemu što se dogodilo pre ubistva, a što nikako nije bio njen posao. Zdrav školski život s 

mnogo sporta verovatno bi joj dobro došao. Ali sam se iskreno zapitao zašto je 

Magda donela tako iznenadnu i neodložnu odluku. Švajcarska je ipak bila tako daleko. 



  



 

 

Šesnaesto poglavlje 

Otac me je posavetovao: 

— Pusti ih da ti sami pričaju. 

Narednog jutra, dok sam se brijao, razmišljao sam dokle me je to dovelo. 

Idit de Havilend je pričala sa mnom, sama me je potražila da mi nešto kaže. 

Klemensi je pričala sa mnom (ili sam možda pre ja pričao s njom?). Magda je pričala sa 

mnom u neku ruku, to jest, ja sam bio gledalac u publici na jednoj njenoj predstavi. 

Prirodno, Sofija je pričala sa mnom. Čak je i dadilja razgovarala sa mnom. Da li sam 

saznao nešto više iz onoga što su mi svi oni ispričali? Da li sam čuo neku značajnu reč ili 

frazu? Pored toga, da li je bilo dokaza o onoj nenormalnoj sujeti na kojoj je insistirao 

moj otac? Nisam uspeo da nađem te dokaze. 

Jedino Filip nije izrazio želju da razgovara sa mnom, bilo kako ili na bilo koju temu. 

Zar to nije bilo nenormalno u izvesnom pogledu? Svakako je čuo da želim da se 

oženim njegovom ćerkom. Uprkos tome, i dalje se ponašao kao da uopšte ne postojim u 

kući. Očigledno nije voleo što sam tu. Idit de Havilend se izvinila u njegovo ime. Rekla je 

da je to samo njegovo „ponašanje”. Pokazala je da je zabrinuta zbog Filipa. Zbog čega? 

Razmislio sam o Sofijinom ocu. U svakom pogledu je bio potisnuta ličnost. Bio je 

nesrećno i ljubomomo dete. Bio je nateran da se povuče u sebe. Našao je utočište 

u svetu knjiga, u istoriji i prošlosti. Ona njegova proračunata hladnoća i uzdržanost 

možda su prikrivale mnogo strastvenih osećanja. Motiv finansijske dobiti od očeve smrti 

bio je sasvim neprikladan i neuverljiv u njegovom slučaju. Nisam ni na trenutak pomislio 

da bi Filip Leonides ubio svog oca zato što nije imao onoliko novca koliko je želeo. Ali 

možda je postojao neki dubok psihološki razlog razlog kojeg je želeo očevu smrt. Filip 

se vratio u očevu kuću i kasnije je, posle bombardovanja, došao i Rodžer, Filip je morao 

iz dana u dan da gleda kako je Rodžer očev miljenik... Da li su možda stvari došle to 



takve tačke u njegovom namučenom umu da je jedini mogući predah mogla da pruži 

očeva smrt? A možda je ta smrt imala da okrivi njegovog starijeg brata? Rodžer nije 

imao dovoljno novca, bio je na ivici finansijske propasti. Pošto nije znao ništa o 

poslednjem razgovom između Rodžera i oca, kao ni o očevoj ponudi da pomogne, da li je 

Filip možda poverovao kako će taj motiv izgledati tako uverljiv da će Rodžer smesta biti 

osumnjičen? Da li je Fihpova mentalna ravnoteža bila toliko poremećena da bi mogao da 

ubije? 

Posekao sam bradu brijačem i opsovao. 

Sta sam, dođavola, pokušavao da uradim? Da pripišem ubistvo Sofijinom ocu? Baš 

lepo od mene! Sofija nije želela da dođem u kuću zbog toga. 

Ili možda jeste? U Sofijinoj molbi je sve vreme bilo nečega. Ako je u njenim 

mislima postojala i najmanja mogućnost da je njen otac ubica, ona nikada ne bi 

pristala da se uda za mene. U slučaju da se ta sumnja ispostavi kao tačna. A kako je 

Sofija bila stamena i hrabra, želela je istinu, jer bi neizvesnost stajala kao večita i 

nepremostiva prepreka između nas dvoje. Zar mi, u stvari, nije govorila: Dokaži da ta 

grozota koja mi je na pameti nije tačna. Ali ako jeste, dokaži mi da je istinita, tako da 

mogu da znam i da se suočim s najgorim! 

Da li je Idit de Havilend znala ili je sumnjala da je Fiiip kriv? Sta je htela da kaže 

onim ,,to se graniči sa idolo poklonstvom”? 

I šta je Klemensi htela da kaže onim čudnim pogledom koji mi je uputila kad sam je 

pitao u koga sumnja i kad mi je odgovorila da su Lorens i Brenda očigledni osumnjičeni. 

Čitava porodica je želela da krivci budu Brenda i Lorens, nadali su se da su to njih 

dvoje, ali u suštini nisu verovah da su to oni... 

I naravno, čitava porodica je mogla da greši, a možda su to zaista i bili Lorens i 

Brenda. 

Ili je možda Lorens bio kriv, a Brenda nije... 

To bi bilo mnogo bolje rešenje. 

Zaustavio sam krvarenje iz posekotine na bradi i sišao na doručak, odlučan da što 

pre porazgovaram s Lorensom Braunom. 



Dok sam ispijao dmgu šolju kafe, palo mi je na pamet da ta ukleta kuća utiče i na 

mene. I ja sam želeo da doznam ne samo istinito rešenje već rešenje koje će 

meni najbolje odgovarati. 

Posle doručka sam prošao hodnikom i krenuo uz stepenice. Sofija mi je rekla da ću 

naći Lorensa u učionici, gde drži čas Justasu i Džozefini. 

Oklevao sam na odmorištu ispred vrata Brendinog dela kuće. Da li da pozvonim i 

kucam ih samo da uđem? Odlučio sam da taj deo posmatram kao kuću porodice Leonides, 

a ne kao Brendin privatni posed. 

Otvorio sam vrata i ušao. Sve je bilo tiho, kao da unutra nije bilo nikoga. S leve 

strane su vrata koja su vodila u veliki salon bila zatvorena. S desne strane bila su 

otvorena vrata koja su vodila u spavaću sobu i susedno kupatilo. Znao sam da je to 

kupatilo pored spavaće sobe Aristida Leonidesa, u kojem su čuvani ezerin i insulin. 

Policija je već sve završila. Gumuo sam vrata i ušunjao se. Tada sam shvatio kako je 

svako iz kuće (ili spolja, kad smo već kod toga!) mogao da dođe ovamo i da neprimećen 

uđe u kupatilo. 

Stajao sam u kupatilu posmatrajući oko sebe. Bilo je raskošno opremljeno  sa 

sjajnim pločicama i niskom kadom. S jedne strane bili su razni električni uređaji: 

rešo, električni čajnik, mali električni tiganj, toster, sve što je badem jednog ostarelog 

gospodina neophodno. Na zidu je visio beli emajlirani ormarić. Otvorio sam ga. U 

njemu su bili poređani medicinski instmmenti, dve čaše, posudica za ispiranje očiju, 

pipeta za kapi i nekoliko obeleženih flašica. Aspirin, talk, jod, zavoji i tako redom. Na 

zasebnoj polici bile su naslagane zabhe insulina, dva šprica i flašica alkohola. Na trećoj 

polici stajala je flašica sa etiketom Tablete — uzimati jednu ili dve noću po lekarskom 

receptu. Na toj polici nesumnjivo je stajala i ona flašica kapi za oči. Sve je bilo uredno 

poređano i pregledno, pa je svako mogao lako da pronađe ono što traži, ali isto tako i ono 

što je potrebno za ubistvo. 

Mogao sam da uradim šta sam hteo s flašicama i zatim da polako izađem i siđem niz 

stepenice, a niko nikada ne bi ni znao da sam bio tamo. Sve to, naravno, nije bilo 

ništa novo, ali sam uvideo težinu zadatka koji je stajao pred policajcima. 

Neophodni detalji mogli su se saznati samo od krivca ili od više njih. 



— Prodrmaj ih — rekao mi je Taverner ranije. — Nateraj ih da nešto urade. Navedi 

ih da pomisle kako smo na tragu. I da se držimo po strani. Ako to uradimo, pre ili kasnije 

naš zločinac će prestati da se krije i pokušaše da uradi nešto pametnije. A onda ćemo ga 

uhvatiti. 

Ipak, zločinac još nije reagovao na ovakvo postupanje. 

Izašao sam iz kupatila. I dalje nikoga na vidiku. Nastavio sam hodnikom. Prošao sam 

pored trpezarije s leve strane i Brendine spavaće sobe s kupatilom sa desne. U njenoj 

spavaćoj sobi bila je jedna sobarica. Vrata trpezarije bila su zatvorena. Iz susedne sobe 

čuo sam Idit de Havilend kako telefonira neizbežnom prodavcu ribe. Na sprat je vodilo 

zavojito stepenište. Krenuo sam uz stepenice. Tu su bile Iditina spavaća i dnevna soba, 

to sam znao, još dva kupatila i soba Lorensa Brauna. Posle toga je još jedno malo 

stepenište vodilo do prostrane sobe iznad dela za poslugu. Ta soba služila je kao 

učionica. 

Zastao sam ispred vrata. Iz sobe se čuo glas Lorensa Brauna, blago povišen. 

Mislim da je Džozefinina navika da njuška naokolo zarazno delovala na mene. Bez 

ikakvog stida sam se naslonio na vrata i prisluškivao. 

U toku je bio čas istorije, a tema je bila period direktorijuma u Francuskoj. 

Dok sam slušao, razrogačio sam se od zaprepašćenja. Prilično sam se iznenadio 

kada sam otkrio da je Lorens Braun izvanredan predavač. 

Ne znam zbog čega sam bio do te mere iznenađen. Na kraju krajeva, Aristid 

Leonides je uvek odlično birao ljude. Bez obzira na svoj plašljivi izgled, Lorens je imao 

savršen dar da podstakne entuzijazam i maštovitost kod svojih učenika. Termidorski 

prevrat, dekret o stavljanju Robespjerovih pristalica van zakona, veličanstveni Pol Bara, 

prepredeni Zozef Fuše, Napoleonov izgladneli mladi poručnik, sve to bilo je tako živo i 

opipljivo. 

Lorens je iznenada zastao da bi postavio pitanje Justasu i Džozefini. Naveo ih je 

da se stave u položaj jedne, a zatim i druge ličnosti u drami. Iako nije izvukao ništa 

posebno iz Džozefine, čiji je glas zvučao kao da je prehlađena, Justas je zvučao posve 

drugačije u odnosu na uobičajeno ponašanje. Pokazao je pamet i inteligenciju, kao i 

istančan smisao za istoriju, koji je nesumnjivo nasledio od oca. 



Začuo sam škripu stolica kad su oni ustali od stola. Povukao sam se unazad i 

pretvarao se da baš silazim niz stepenice u trenutku kada su se vrata otvorila. 

Iz sobe su izašli Justas i Džozefina. 

-    Zdravo — pozdravio sam ih. 

Justas mi je uputio iznenađen pogled. 

-    Želite nešto? - upitao me je ljubazno. 

Džozefina, koja uopšte nije bila zainteresovana za moje prisustvo, protrčala je 

pored mene. 

-    Samo sam želeo da vidim učionicu — rekao sam prilično neuverljivo. 

-    Videli ste je pre neki dan, zar ne? Ta učionica je zapravo samo za decu. Nekada 

je to bila dečja soba. I dalje ima mnogo igračaka u njoj. 

Otvorio mi je vrata i ušao sam. 

 

Lorens Braun je stajao pored stola. Podigao je pogled i, pocrvenevši, promrmljao 

nešto u znak pozdrava kad sam mu poželeo dobro jutro, a zatimje žurno izašao. 

-    Preplašili ste ga — rekao je Justas. — Veoma je plašljiv. 

-    Da li ti se on dopada, Justase? 

-    O, on je dobar. Naravno, užasan magarac. 

-    Ali nije loš učitelj? 

-    Ne, zapravo je vrlo zanimljiv. Zna zaista mnogo toga. Uvek te navodi da 

posmatraš stvari iz različitog ugla. Na primer, nisam znao da je Henri Osmi pisao 

poeziju. Ani Bolen, naravno, i to vrlo pristojnu poeziju. 

Porazgovarali smo još malo o raznim temama, kao što su Stari mornar, Čoser, 

politička pozadina krstaških ratova, srednjovekovni pristup životu, te iznenađujuća 



činjenica za Justasa da je Oliver Kromvel zabranio proslavu Božića. Shvatio sam da se 

iza Justasove prezrive i prilično mrzovoljne maske krije radoznao i bistar um. 

Uskoro sam počeo da shvatam uzrok njegovog lošeg raspoloženja. Njegova bolest 

nije bila samo strašno mučenje već i izvor razočaranja i prepreka, upravo u trenutku 

kada je mogao da uživa u životu. 

—    Sledećeg semestra trebalo je da budem u trećem razredu gimnazije. A već 

sam bio izabran za predsednika razreda. Prilično je glupo sedeti kod kuće i učiti sa 

užasnim detetom poput Džozefine. Ipak, ona ima samo dvanaest godina. 

—    Da, ali vas dvoje ne učite isto gradivo? 

—    Ne, naravno da ona ne radi višu matematiku ili latinski. Ali ne biste želeli da 

delite učitelja s jednom devojčicom. 

Pokušao sam da smirim njegov povređeni muški ponos rekavši da je Džozefina 

prilično inteligentno dete za svoj uzrast. 

—    Mislite? Ja smatram da je ona baš mlada i zelena. Potpuno je zaluđena 

detektivskim poslom, stalno gura nos u sve i zapisuje nešto u malu crnu beležnicu, 

praveći se da je mnogo toga saznala. Ona je samo smešno dete i to je to — kazao je 

Justas uobraženo. 

—    U svakom slučaju, devojčice ne mogu da budu detektivi — dodao je. — To sam 

joj i rekao. Misbm da je majka potpuno u pravu, što pre Džo ode u Svajcarsku, to bolje. 

—    Neće ti nedostajati? 

—    Da mi nedostaje dete tih godina? - nadmeno je uzvratio Justas. — Naravno da 

neće. Bože, ova kuća je pravi zatvor! Majka uvek trči u London i natrag, ucenjujući 

nekog dramskog pisca da prepravi svoj komad sa ulogom za nju i dižući strašnu buku ni 

oko čega. A otac živi u svojim knjigama i ponekad i ne čuje kad mu se obratiš. Ne vidim 

zbog čega moram da budem zatvoren ovde sa svojim čudnim roditeljima. A tu je i stric 

Rodžer, koji je uvek tako srdačan da te hvata jeza od toga. Strina Klemensi je dobra, 

ne smeta nimalo, ab ponekad pomislim da je malo luckasta. Tetka Idit nije loša, ali je 

stara. Situacija je malo vedrija otkad se Sofija vratila, mada i ona ponekad ume da bude 

vrlo oštra. Naša kuća je vrlo čudna, slažete li se sa mnom? Dedina nova žena je dovoljno 



mlada da mi bude tetka ili starija sestra. Mislim, zbog toga se osećam kao užasan 

glupan! 

Donekle sam razumeo njegova osećanja. Kroz maglu sam se setio kako sam i sam bio 

preterano osetljiv u Justasovim godinama. Plašio sam se da ću izgledati neobično ili da 

će moji najbliži postati nenormalni. 

—    A tvoj deda? — pitao sam. — Jesi li ga voleo? 

Na Justasovom licu pojavio se čudan izraz. 

—    Deda svakako nije bio druželjubiv! — uzviknuo je. 

—    Kako to? 

—    Nije mislio ni na šta dmgo osim na zaradu. Lorens kaže da je to potpuno 

pogrešno. A bio je i veliki individualac. Sve to mora da nestane, zar ne? 

—    Pa, on je nestao — kazao sam prilično surovo. 

 

—    Što je, zapravo, dobro - odgovorio je Justas. - Ne želim da budem 

nemilosrdan, ali u tim godinama zaista niko ne može da uživa u životu! 

—    Zar on nije uživao? 

—    Nije mogao. Stoga je bilo vreme da ode. On... 

Justas je ućutao kada se Lorens Braun vratio u učionicu. 

Lorens je počeo da pretura po nekim knjigama, ali mi se učinilo da me posmatra 

krajičkom oka. 

Pogledao je na sat i rekao: 

—    Molim te da budeš ovde tačno u jedanaest, Justase. U poslednjih nekoliko 

dana smo izgubili mnogo vremena. 

—    U redu, gospodine. 



Justas se uputio ka vratima i izašao zviždućući. 

Lorens Braun me je ponovo prostrelio pogledom. Obliznuo je usne nekoliko puta. Bio 

sam uveren da se vratio u učionicu samo da bi popričao sa mnom 

A sada, pošto je neko vreme bezuspešno slagao i premeštao knjige, pretvarajući se 

da traži neku posebnu knjigu, izustio je: 

—    Hm... Kako napreduju? — pitao je. 

—    Oni? 

—    Policajci. 

Nos mu se pomerao. Miš u klopci, pomislio sam, kao miš u klopci. 

—    Ne poveravaju mi se — odgovorio sam. 

—    O. Mislio sam da je vaš otac pomoćnik komesara. 

—    Jeste — potvrdio sam. — Ali on mi svakako ne bi odao službene tajne. 

Namemo sam se potrudio da zvučim pompezno. 

—    Onda ne znate kako... Šta... Da li će... — Glas mu je postao vrlo tih. — Neće 

nikoga uhapsiti, zar ne? 

—    Ne, koliko ja znam. Ipak, kao što sam kazao, ja možda ne znam sve. 

Nateraj ih da nešto urade. To mi je rekao inspektor Taverner. Prodrmaj ih. Pa, 

Lorensa Brauna sam dobro prodrmao. 

Počeo je da govori brzo i uzmjano. 

—    Vi ne znate kako je to... Napetost... Ne znate šta... Hoću da kažem, oni samo 

dolaze i odlaze... Postavljaju pitanja... Pitanja koja kao da nemaju nikakve veze 

sa slučajem... 

Ućutao je. Čekao sam. Hteo je da priča, pa sam zato odlučio da ga pustim da priča. 



—    Bili ste ovde pre neki dan kad je glavni inspektor izneo onu groznu tvrdnju. O 

gospođi Leonides i meni... Zaista grozno. Osetio sam se tako bespomoćno. Nemate moć 

da sprečite ljude da pomisle na nešto! A to je sve zlonamemo i netačno. Samo zato što 

je ona... Što je bila mnogo mlađa od muža. Ljudi imaju užasne umove... Zaista užasne. 

Osećam... Ne mogu da se otmem utisku da je sve ovo zavera. 

—    Zavera? Zanimljivo. 

Bilo je zanimljivo, mada ne onako kako je on to shvatao. 

—    Znate, porodica, porodica gospodina Leonidesa nikada mi nije bila naklonjena. 

Svi su bili uzdržani. Oduvek sam osećao da me prezim. 

Ruke su počele da mu se tresu. 

—    Samo zato što su oduvek bili bogati i... moćni. Gledali su me s visine. Sta sam 

im ja predstavljao? Običan učitelj. Samo prokleti čovek koji je svesno izbegao borbu na 

ratištu. A imao sam čvrst razlog da se ne borim. Istinski čvrst razlog! 

Ništa nisam rekao. 

—    Dobro onda — planuo je. — Šta i ako sam se plašio? Plašio sam se da nešto ne 

zabrljam. Plašio sam se da neću moći da povučem okidač kad bude bilo potrebno. 

Kako možete biti sigumi da ćete ubiti nacistu? Možda je u pitanju neki fin momak, neki 

momak sa sela, bez ikakvih pohtičkih opredeljenja, koji je samo pozvan da služi 

svojoj zemlji. Ja verujem da je rat pogrešan, shvatate li me? Verujem da je pogrešan. 

Ćutao sam. Verovao sam da moje ćutanje postiže mnogo više od bilo kakvog 

potvrđivanja ih neslaganja. Lorens Braun se svađao sam sa sobom, otkrivajući tako 

mnogo toga o sebi. 

—    Svi su mi se uvek smejali. — Glas mu je podrhtavao. — Izgleda da imam dar da 

od sebe napravim budalu. Nije reč o tome da mi zaista nedostaje hrabrost, ali sam 

uvek sve radio pogrešno. Uleteo sam u kuću u plamenu da bih spasao ženu koja je tamo 

bila zarobljena. Ali odmah sam se izgubio, a od dima sam se onesvestio, pa su se 

vatrogasci dobro pomučili da me nađu. Čuo sam ih kako pitaju: Zašto nas ovaj smešni 

momak nije pustio da radimo svoj posao? Ne vredi da se trudim, svi su protiv mene. Ko 



god je ubio gospodina Leonidesa, uradio je to tako da sumnja padne na mene. Neko ga je 

ubio da bi mene uništio. 

—    A šta ćemo s gospođom Leonides? 

Pocrveneo je. Sada je više ličio na čoveka, a ne na miša. 

—    Gospođa Leonides je anđeo — rekao je. — Pravi anđeo. Njena umiljatost i 

ljubaznost prema ostarelom mužu bile su divne. Smešnoje i pomisliti daje ona povezana s 

trovanjem. Smešno! A onaj tupavi inspektor to ne vidi! 

—    On ima predrasude — uzvratio sam. — Zbog mnogobrojnih slučajeva u kojima 

su umiljate mlade žene otrovale svoje stare muževe. 

—    Nesnosna budala — ljurito je dodao Lorens Braun. 

Otišao je do ormara s knjigama u uglu i počeo da pretura po njemu. Pomislio sam da 

više ništa neću saznati od njega. Polako sam izašao iz sobe. 

Dok sam išao hodnikom, vrata s leve strane su se otvorila i Džozefina je skoro 

naglavačke pala na mene. Izgledala je kao demon u staromodnoj pantomimi. 

Lice i ruke bili su joj prljavi, a oko uha joj je visila ogromna paučina. 

—    Gde si bila, Džozefina? 

Provirio sam kroz odškrinuta vrata. Nekoliko stepenica vodilo je gore u pravougani 

prostor nalik potkrovlju, a u mraku se naziralo nekoliko velikih cistemi za vodu. 

—    U prostoriji s cistemama. 

—    Zašto tamo? 

Džozefina je odgovorila kratko i poslovično: 

—    Istraživala sam. 

—    Šta to može da se istražuje između cistemi za vodu? 

Džozefina je na to odgovorila samo: 



—    Moram da se umijem. 

—    Slažem se s tim. 

Džozefina je nestala u pravcu najbližeg kupatila. Osvrnula se i kazala: 

—    Rekla bih da je krajnje vremE za novo ubistvo, zar ne? 

—    Kako to misliš? 

—    Pa, u knjigama se otprilike u ovo vreme uvek dogodi novo ubistvo. Neko ko zna 

nešto mora da bude uklonjen pre nego što to obelodani. 

—    Čitaš previše detektivskih priča, Džozefina. Stvarni život nije takav. A ako 

neko u ovoj kući i zna nešto, poslednje što bi poželeo jeste da nam nešto kaže o tome. 

Jedva sam čuo Džozefinin odgovor od vode koja je tekla iz slavine. 

—    Ponekad je ono što ne znaju upravo ono što znaju. 

Zažmurio sam u pokušaju da to dešifrujem. Zatim sam, ostavivši Džozefinu da se 

umije, sišao na sprat niže. 

Dok sam prolazio kroz glavna vrata prema stepeništu, Brenda je gotovo nečujno 

izašla iz salona. 

Prišla mi je i uhvatila me za ruku, gledajući me pravo u oči. 

—    I? — pitala je. 

Baš kao i Lorens pre nje, htela je da sazna podatke, ali je svoj zahtev izrazila 

drugačije. Jedna njena reč bila je mnogo delotvomija. 

Odmahnuo sam glavom. 

—    Ništa — odgovorio sam. 

Duboko je uzdahnula. 

—    Tako se plašim — kazala je. — Čarlse, tako se plašim... 



Njen strah bio je stvaran. Tu, na tom skučenom prostoru, sasvim lako sam osetio 

njen strah. Hteo sam da je ohrabrim i da joj pomognem. Ponovo sam osetio tugu zbog 

toga što je ona tako užasno sama u neprijateljskom okmženju. 

Kao da je zavapila: Ko je na mojoj strani? 

A koji bi odgovor dobila na to? Lorens Braun? Na kraju krajeva, ko je bio Lorens 

Braun? Nikakav oslonac u lošim vremenima. Jedan od slabijih igrača. Setio sam se kako 

su njih dvoje prošli kroz vrt prethodne večeri. 

Hteo sam da joj pomognem. Od sveg srca sam hteo da joj pomognem. Ali nisam 

mogao gotovo ništa da kažem ili uradim. A negde u mislima sam osećao stid i krivicu, kao 

da me Sofija sve vreme prati s prezrenjem. Setio sam se Sofijinih reči: — Dakle, 

osvojila te je. 

Sofija nije posmatrala, i nije htela da posmatra, iz Brendinog ugla. Sama, 

osumnjičena za ubistvo, bez ikoga ko će je podržati. 

—    Sutra je rasprava — kazala je Brenda. — Šta... Sta će se dogoditi? 

U tom pogledu mogao sam da je ohrabrim. 

—    Ništa — rekao sam. — Zbog toga ne morate da brinete. Biće odloženo da bi 

policija do kraja istražila slučaj. Međutim, to će verovatno izbezumiti novinare. Do sada 

u štampi nije bilo nikakvih nagoveštaja da nije reč o prirodnoj smrti. Leonidesovi imaju 

veliki uticaj. Ali kad istraga bude odložena, zabava može da počne. 

(Kakva neobična pomisao! Zabava! Zbog čega sam morao da izaberem baš tu reč?) 

—    Da LI će biti... strašni? 

—    Da sam na vašem mestu, ne bih davao nikakve izjave. Znate, Brenda, trebalo bi 

da imate advokata... — Trgla se i ispustila uzvik zaprepašćenja. — Ne, ne, nisam tako 

mislio. Mislio sam na nekoga ko će se pobrinuti za vaše interese i posavetovati vas u vezi 

s postupkom, šta treba da kažete i radite, a šta ne. 

—    Vidite, sasvim ste sami — dodao sam. 

Još čvršće me je stegla za ruku. 



—    Da — odgovorila je. — To vam je jasno. Pomogli ste mi, Čarlse, pomogh ste mi... 

Sišao sam niz stepenice ispunjen toplinom, zadovoljstvom... Zatim sam ugledao 

Sofiju kako stoji pored ulaznih vrata. Glas joj je bio hladan i prilično zvaničan. 

—    Dugo si se zadržao — rekla mi je. — Zvali su te iz Londona. Otac te traži. 

—    Iz Jarda? 

—    Da. 

—    Pitam se zbog čega me traže. Nisu rekli? 

Sofija je odmahnula glavom. Pogled joj je bio zabrinut. Privukao sam je uza se. 

—    Ne brini, draga — rekao sam. — Uskoro ću se vratiti. 

 

 

Sedamnaesto poglavlje 

U očevoj kancelariji vladala je izvesna napetost. Moj otac je sedeo za svojim 

radnim stolom, a glavni inspektor Taverner naslonio se na prozor. Na stolici za posetioce 

sedeo je gospodin Gejtskil, prilično uzrujan. 

— Neverovatan nedostatak poverenja — rekao je kiselo. — Svakako, svakako. — 

Moj otac je pokušao da ga umiri. — O, zdravo, Čarlse, stigao si u pravi čas. Dogodilo 

se nešto potpuno neverovatno. 

— Bez presedana — dodao je gospodin Gejtskil. 

Nešto je iz temelja uzdrmalo tog sitnog advokata. Iza njega mi se glavni inspektor 

Taverner zlurado nasmešio. 



— Mogu li da ponovim sve? — pitao je moj otac. — Gospodin Gejtskil je jutros 

dobio vrlo čudnu poruku, Čarlse. Pisao mu je izvesni gospodin Agrodopolus, vlasnik 

restorana Delfos. On je vrlo star čovek, rođen u Grčkoj, a kad je bio mlad, pomogao mu 

je Aristid Leonides, s kojim se i sprijateljio. Oduvek je ostao duboko zahvalan svom 

prijatelju i dobročinitelju, a izgleda da je Aristid Leonides gajio veliko poverenje prema 

njemu. 

— Nikada ne bih poverovao da je Leonides imao tako nepoverljivu i tajanstvenu 

prirodu — kazao je gospodin Gejtskil. — Naravno, bio je u poznim  godinama,gotovo 

iznemogao, kako se obično kaže. 

— To je zbog narodnosti — blago je odgovorio moj otac. — Vidite, Gejtskile, kada 

ostarite, misli su vam u velikoj meri posvećene danima kada ste bih mladi, kao i 

prijateljima iz mladosti. 

—    Ali Leonidesovi poslovi su u mojini rukama više od četrdeset godina — izjavio 

je gospodin Gejtskil. — Tačnije, četrdeset tri godine i šest meseci. 

Taverner se ponovo zlurado nasmešio. 

—    Šta se dogodilo? — pitao sam. 

Gospodin Gejtskil je zaustio nešto da kaže, ali ga je moj otac preduhitrio. 

—    Gospodin Agrodopolus je u svojoj poruci napisao da postupa po izvesnim 

uputstvima koje je dobio od svog prijatelja Aristida Leonidesa. Ukratko, pre otprilike 

godinu dana gospodin Leonides mu je poverio zapečaćenu kovertu, koju je gospodin 

Agrodopolus trebalo da uruči gospodinu Gejtskilu odmah nakon Leonidesove smrti. 

U slučaju da gospodin Agrodopolus umre prvi, njegov sin, koga je gospodin Leonides 

krstio, trebalo je da postupi po istim uputstvima. Gospodin Agrodopolus se izvinjava 

zbog kašnjenja, ali objašnjava da je imao upalu pluća i za smrt svog prijatelja saznao je 

tek juče po podne. 

—    Čitav ovaj posao nije nimalo profesionalan — izjavio je gospodin Gejtskil. 

—    Kada je gospodin Gejtskil otvorio zapečaćenu kovertu i upoznao se s njenim 

sadržajem, zaključio je da je njegova dužnost... 

—    U datim okolnostima — dodao je gospodin Gejtskil. 



—    Da nas upozna s papirima koji su bili u koverti. Tu su testament, uredno 

potpisan i overen, i propratno pismo. 

—    Dakle, testament se napokon pojavio? — pitao sam. 

Gospodin Gejtskil je pomodreo u licu. 

—    To nije isti testament — procedio je kroz zube. — Ovo nije dokument koji sam 

ja sastavio na zahtev gospodina Leonidesa. Ovo je napisano njegovim rukopisom, što 

je najopasnije za svakog laika. Izgleda mi kao da je gospodin Leonides želeo da od mene 

napravi pravu budalu. 

Glavni inspektor Taverner je pokušao da donekle ublaži tu vidnu ogorčenost. 

—    On je bio veoma star, gospodine Gejtskile — rekao je. — Takvi ljudi su obično 

malo čudni kad ostare, znate. Naravno, nisu ludi, nego samo malo ekscentrični. 

Gospodin Gejtskil je zafrktao. 

—    Gospodin Gejtskil nas je pozvao i upoznao nas s glavnim tačkama testamenta, 

pa sam ga zamolio da donese ovamo ta dva dokumenta — rekao je moj otac. — Onda 

sam i tebe pozvao, Čarlse. 

Nije mi bilo sasvim jasno zbog čega sam i ja pozvan. Taj postupak bio je sasvim 

neobičan i za mog oca i za Tavernera. Trebalo je da budem upoznat s testamentom u 

skorije vreme, ali zaista uopšte nije bio moj posao da saznam kako je stari Leonides 

podelio svoj novac. 

—    To je drugi testament? — upitao sam. — Mislim, da li je njegova imovina 

podeljena drugačije? 

—    Potpuno dmgačije — odgovorio je gospodin Gejtskil. 

Otac me je gledao. Glavni inspektor Taverner se potrudio da me ne gleda u oči. Na 

neki način, osetio sam nekakav čudan nespokoj... 

Nešto im se obojici vrzmalo po mislima, i to nešto o čemu ja nisam imao nikakvu 

predstavu. 



Znatiželjno sam pogledao Gejtskila. 

—    To me se ne tiče — rekao sam. — Ali... 

On je odgovorio: 

—    Želje gospodina Leonidesa u testamentu, naravno, nisu tajna — izjavio je. — 

Smatram da je moja dužnost da činjenice prvo iznesem policiji i da se prema njima 

rukovodim u predstojećem postupku. — Zastao je na trenutak. — Ako sam dobro 

shvatio, između vas i gospođice Sofije Leonides postoji neki dogovor, ako tako mogu da 

kažem... 

—    Nadam se da ćemo se venčati — kazao sam. — Ali ona ne želi da pristane na 

veridbu u ovom trenutku. 

—    Sasvim razumljivo — primetio je gospodin Gejtskil. 

Nisam se slagao s njim, ali nije bilo pravo vreme za prepirku. 

—    Na osnovu ovog testamenta, od dvadeset devetog novembra prošle godine, 

gospodin Leonides ostavlja svojoj ženi sto hiljada funti, a svoj celokupni imetak, u 

nekretninama, ostavlja svojoj unuci Sofiji Katerini Leonides. 

Zastao mi je dah. Uprkos svemu, to nisam očekivao. 

—    Ostavio je Sofiji čitavo bogatstvo — ponovio sam. —Baš čudno. Postoji li neki 

razlog? 

—    Svoje razloge je jasno naveo u propratnom pismu — dodao je moj otac. Podigao 

je list hartije s radnog stola ispred sebe. — Nemate ništa protiv da Čarls ovo 

pročita, gospodine Gejtskile? 

—    Stojim vam na raspolaganju — hladno je rekao gospodin Gejtskil.— Ovo pismo 

makar daje objašnjenje, a možda (iako u to sumnjam) i opravdanje za neobično 

ponašanje gospodina Leonidesa. 

Otac mi je pružio pismo. Bilo je napisano crnim mastilom i sitnim, paučinastim 

rukopisom. Taj mkopis svedočio je o snažnoj prirodi i individualnosti. Slova uopšte nisu 



bila pažljivo oblikovana na način prepoznadjiv za prošla vremena, kada je pismenost bila 

nešto što se s mukom sticalo i srazmemo tome cenilo. 

Dragi Gejtskile, 

Zaprepastićeš se kad dobiješ ovo, a verovatno ceš se i uvrediti. Ali imam svoje 

razloge što se ponašam ovako, po tvom mišljenju, naizgled tajanstveno bez preke 

potrebe. Već dugo verujem u pojedince. U porodici (a to sam primetio još kao dečak i 

nikada nisam zaboravio) uvek postoji jedna snažna ličnost i obično toj osobi zapadne da 

vodi računa o ostalima u porodici i da nosi njihov teret. U mojoj porodici sam ja bio ta 

ličnost. Došao sam u London, tu se skrasio, izdržavao sam majku i ostarelog dedu i baku 

u Smirni. Izvukao sam jednog brata koji se sukobio sa zakonom, oslobodio svoju sestru 

iz nesretnog braka i tako redom. Bog me je blagoslovio dugovečnošću, pa sam mogao da 

posmatram svoju decu i unuke i staram se o njima. Mnoge od njih oduzela mi je smrt, ali 

su drugi, na svu sretu, ostali pod mojim krovom. Kad umrem, teret koji sam nosio moraće 

da preuzme neko drugi. Razmišljao sam da li da podelim svoj imetak što je ravnopravnije 

moguće na svoje najdraže, ali to ipak ne bi bilo sasvim ravnopravno. Ljudi se ne rađaju 

kao ravnopravni, a da bi se ispravila ta neravnopravnost majke prirode, moramo da 

preraspodelimo ravnotežu. Drugim rečima, neko mora da bude moj naslednik, da na sebe 

preuzme odgovomost za ostale članove porodice. Posle pomnog posmatranja smatram da 

nijedan od mojih sinova nije kadar za tu odgovornost. Moj dragi sin Rodžer nema smisla 

za posao, a iako je mio i drag, suviše je impulsivan da bi pravilno rasuđivao. Moj sin Filip 

je suviše nesiguran u sebe, pa jedino može da se povuče iz stvarnog života. Moj unuk 

Justas je veoma mlad i smatram da nema neophodan osetać za rasuđivanje. On je lenj i 

vrlo lako se povodi za idejama ljudi koje srete. Izgleda mi da jedino moja unuka Sofija 

poseduje neophodne pozitivne osobine. Bistra je, ume da rasuđuje, hrabra je, pravična i 

bez predrasuda, a mislim da poseduje i velikodušnost. Njoj prepuštam porodično 

blagostanje, kao i blagostanje moje dobre svastike Idit de Havilend, kojoj sam duboko 

zahvalan na dugogodišnjog odanosti mojoj porodici. 

Ovo objašnjava priloženi dokument. Ono što će biti teže da se objasni, ako nikome 

drugome do tebi, prijatelju moj stari, jeste prevara kojoj sam pribegao. Mislio sam da 

nije mudro upuštati se u nagađanja o tome kako sam raspodelio novac, a nemam 

nameru da porodici otkrijem da je Sofija moja naslednica. S obzirom na to da sam 

svojim sinovima već ostavio pozamašno nasledstvo, mislim da ih moje želje u testamentu 

nete staviti u ponižavajući položaj. 



Da bih predupredio radoznalost i pretpostavke, zamolio sam te da mi sastaviš 

testament. Taj testament sam naglas pročitao pred okupljenom porodicom. Stavio sam 

ga na radni sto, pokrio ga hartijom za upijanje i zamolio da pozovu dvoje slugu. Kad su 

oni došli, malo sam pomerio hartiju za upijanje i otkrio dokument pri dnu, potpisao se i 

zamolio ih da se i oni potpišu. Ne moram da kažem da smo ja i oni potpisali testament 

koji sada prilažem, a ne onaj koji si ti sastavio i koji sam naglas pročitao. 

Ne mogu se nadati da ćeš razumeti šta me je navelo na ovaj trik, samo tu te 

zamoliti da mi oprostiš što ti nisam otkrio tajnu. Star čovek poput mene voli da čuva 

svoje male tajne. 

Hvala ti, dragi moj prijatelju, na marljivosti s kojom si oduvek pristupao mojim 

poslovima. Prenesi moj pozdrav Sofiji. Zamoli je da dobro čuva porodicu i da ih sve štiti 

od opasnosti. 

Srdačno tvoj, Aristid Leonides 

Pročitao sam s velikim interesovanjem ovaj dokument vredan pažnje. 

—    Neverovatno — rekao sam. 

—    Sasvim neverovatno — dodao je gospodin Gejtskil i ustao. — Ponavljam, mislim 

da je moj stari prijatelj gospodin Leonides mogao da ima poverenja u mene. 

—    Ne, Gejtskile — umešao se moj otac. — U prirodi mu je bilo da izvrće stvari. 

Ako tako mogu da kažem, voleo je da sve radi na neki uvrnut način. 

—    Tačno, gospodine — nadovezao se glavni inspektor Taverner. — Izvrtao je 

stvari kad god je to mogao! 

Govorio je vatreno. 

Gejtskil je neumoljivo izašao iz sobe. Bio je duboko povređen, do srži svoje 

profesionalne prirode. 

—    Ovo ga je gadno pogodilo — izjavio je Taverner. — Gejtskil, Kalum i Gejtskil je 

vrlo ugledna firma. Kod njih nema nikakvih mutnih poslova. Kad je stari Leonides sklapao 

neke sumnjive poslove, to nikada nije radio preko firme Gejtskil, Kalum i Gejtskil. Imao 



je još pet—šest raznili advokatskih firmi koje su radile za njega. O, kako je samo umeo 

da izvrne stvari! 

—    Baš kao i kad je pravio testament — kazao je moj otac. 

—    Ispali smo budale — nastavio je Taverner. — Kad bolje razmislim, jedina osoba 

koja je mogla da se poigra s testamentom bio je stari čovek lično. Nikada nam nije palo 

na pamet da je on tako želeo! 

Setio sam se Džozefininog nadmoćnog osmeha dok mi je govorila: 

—    Policajci su glupi. 

Ali Džozefina nije bila prisutna kad se čitao testament. Čak i da je prisluškivala iza 

vrata (u šta sam bio sasvim spreman da poverujem!), nikako ne bi mogla da pogodi 

šta radi njen deda. Otkud onda to nadmoćno držanje? Šta li je to znala da bi zaključila 

kako su policajci glupi? A možda se ponovo pravila važna? 

Zatečen tišinom u sobi, naglo sam podigao pogled. I otac i Taverner su me 

netremice posmatrali. Ne znam šta me je u njihovom držanju navelo da prkosno 

uzviknem: 

—    Sofija nije znala ništa o ovome! Baš ništa. 

—    Nije. — ponovio je moj otac. 

Nisam znao da li je ovo njegovo potvrđivanje ili pitanje. 

—    Ona će ostati bez reči. 

—    Da? 

—    Bez i jedne jedine reči! 

Usledila je pauza. Zatim je telefon na očevom radnom stolu zazvonio tako 

neočekivano da smo se svi trgli. 

—    Da? — Otac je podigao slušalicu, saslušao sagovomika i zatim rekao: — 

Prebacite vezu. 



Pogledao me je. 

—    To je tvoja devojka — rekao je. — Želi da razgovara s nama. Hitno je. 

Oteo sam mu slušalicu. 

—    Čarlse? Jesi li to ti? U pitanju je Džozefina! — Glas joj je blago podrhtavao. 

—    Šta se dogodilo s Džozefinom? 

—    Neko ju je udario u glavu. Ima potres mozga. Vrlo joj je loše... Kažu da se 

možda neće oporaviti... 

Okrenuo sam se prema dvojici muškaraca. 

—    Neko je udario Džozefinu — kazao sam im. 

Moj otac mi je uzeo slušalicu iz ruke. Strogo je izgovorio: 

—    Rekao sam ti da paziš na to dete... 

 

Osamnaesto poglavlje 

Već u sledećem trenutku Taverner i ja jurili smo brzim policijskim kolima prema 

Svinli Dinu. 

Setio sam se Džozefine kako se pojavljuje između cisterni za vodu i njenih smešnih 

reči da je „krajnje vreme za novo ubistvo”. Jadno dete nije imalo pojma da će 

najverovatnije ona postati žrtva „novog ubistva”. 

Potpuno sam prihvatio krivicu koju mi je otac prećutno pripisao. Naravno da je 

trebalo da pazim na Džozefinu. Iako ni ja ni Taverner nismo imali predstavu ko je 

otrovao starog Leonidesa, vrlo je moguće da Džozefina jeste. Ono što sam tumačio kao 

detinjaste besmislice i hvalisanje možda je bilo nešto sasvim dmgo. Moguće je da je 



Džozefina, baveći se svojim omiljenim sportovima — njuškanjem i prisluškivanjem — 

saznala neki podatak koji nije umela da proceni kako treba. 

Setio sam se trenutka kada se grančica slomila u vrtu. Tada sam osetio da je 

opasnost blizu. U tom trenutku sam postupio onako kako sam mislio da treba, a kasnije 

mi se učinilo da su moje sumnje melodramatične i nestvarne. Naprotiv, trebalo je da 

shvatim kako je ovde reč o ubistvu i da je onaj ko je počinio to ubistvo doveo u 

opasnost svoju glavu, pa samim tim neće oklevati da ponovi zločin kako bi se obezbedio. 

Možda je Magda, vođena skrivenim majčinskim instinktom, osetila da je Džozefina 

u opasnosti i upravo zbog toga je grozničavo požurila da svoje dete što pre pošalje 

u Švajcarsku. 

Sofija je izašla da nas sačeka kad smo stigli. Rekla nam je da su Džozefinu kola 

hitne pomoći odvezla u Opštu bolnicu Market Bejzing. Doktor Grej će ih obavestiti 

čim dobije rezultate rendgenskog snimka. 

—    Kako se to dogodilo? — pitao je Taverner. 

Sofija nas je povela iza kuće i kroz vrata do malog zapuštenog dvorišta. U jednom 

uglu bila su odškrinuta vrata. 

—    Ovo je neka vrsta vešernice — objasnila je Sofija. — Na dnu vrata je daska 

kroz koju prolaze mačke, a Džozefina se često ljuljala na njoj. 

Setio sam se da sam i ja to isto radio kao dete. 

Vešernica je bila mala i prilično mračna. U njoj su bile drvene kutije, staro crevo 

za zalivanje, nekoliko zarđaiih baštenskih alatki i neki polomljeni nameštaj. Kod 

samih vrata ležao je mermerni podupirač u obliku lava. 

—    To je podupirač s glavnog ulaza — objasnila je Sofija. — Mora da ga je neko 

stavio na vrh vrata. 

Taverner je posegnuo do vrha vrata. Bila su niska, pa nije morao da se propinje. 

—    Prava klopka, nema šta — rekao je. 



Nekoliko puta je otvorio i zatvorio vrata. Zatim se sagnuo do mermemog 

podupirača, ali ga nije dotakao. 

—    Da li je neko dirao ovo? 

—    Nije — odgovorila je Sofija. — Nisam nikome dozvolila. 

—    Pravilno. Ko ju je našao? 

—Ja. Nije došla na ručak u jedan sat. Dadiljaju je dozivala. Petnaestak minuta pre 

toga prošla je kroz kuhinju i izašla u štalsko dvorište. Dadilja mi je rekla da se 

najverovatnije igra lopte ili se ponovo ljulja na vratima. Kazala sam da ću je dovesti. 

Sofija je zastala. 

—    Imala je običaj da se tu igra, zar ne? Ko je znao za to? 

Sofija je slegla ramenima. 

—    Verovatno svi u kući, pretpostavljam. 

—    Ko je još konstio ovu vešemicu? Baštovani? 

Sofija je odmahnula glavom. 

—    Tu gotovo niko ne zalazi. 

—    A ovo malo dvorište se ne vidi iz kuće. — Taverner je stoga zaključio: — Svako 

je mogao da se iskrade iz kuće ili s prednje strane i da pripremi tu klopku. Ali to bi 

bilo rizično... 

Ućutao je i zagledao se u vrata, polako ih ljuljajući tamo—amo. 

—    Tu ništa nije sigumo. Sve je prepušteno slučaju. Veća je verovatnoća da taj 

neko ne bi uspeo u svom naumu. Ali ona nije imala sreće. U njenom slučaju pošlo mu je za 

rukom. 

Sofija je zadrhtala. 

On je pogledao pod. Na njemu je bilo nekoliko ulegnuća. 



—    Izgleda kao da je neko prvo isprobavao... Da vidi kako će podupirač pasti... U 

kući se nije čuo nikakav zvuk. 

—    Ne, ništa nismo čuli. Nismo znali da nešto nije u redu sve dok nisam izašla 

ovamo i našla je kako leži licem okrenutim nadole. Potpuno opružena. — Sofijino lice 

se zgrčilo. — Kosa joj je bila umrljana krvlju. 

—    To je njen šal? — Taverner je pokazao karirani vuneni šal na podu. 

—    Da. 

Pažljivo je podigao mermerni podupirač pomoću šala. 

—    Možda su ostali otisci — kazao je, ali u njegovom glasu nije bilo mnogo nade. — 

Ipak, mislim da je onaj koji je to uradio bio pažljiv. — Okrenuo se prema meni i pitao 

me: 

—    Šta gledate? 

Gledao sam drvenu kuhinjsku stolicu s polomljenim naslonom koja je ležala u hrpi 

starog nameštaja. Na sedištu je bilo nekoliko grumenčića zemlje. 

—    Zanimljivo — izjavio je Taverner. — Neko u blatnjavim cipelama je stajao na 

toj stolici. Ali zbog čega? 

Zatresao je glavom. 

—    U koliko sati ste je našli, gospođice Leonides? 

—    Mora da je bilo jedan i pet. 

—    A vaša dadilja ju je videla kako izlazi dvadesetak minuta ranije. Ko je poslednji 

bio u vešemici? 

—    Zaista nemam predstavu. Verovatno baš Džozefina. Ona se ljuljala na vratima 

jutros posle domučka, to znam. 

Taverner je klimnuo glavom. 



—    Dakle, neko je namestio klopku između tog vremena i petnaest do jedan. 

Kažete da ovaj komad mermera služi kao podupirač za glavna vrata? Znate li možda 

kada je nestao? 

Sofija je odrečno odmahnula. 

—    Vrata nisu otvarana čitavog dana. Suviše je hladno. 

—    Znate li gde su svi bili tokom prepodneva? 

—Ja sam izašla u šetnju. Justas i Džozefina su imali časove do pola jedan, s 

kratkim odmorom u pola jedanaest. Mislim da je otac celo jutro proveo u biblioteci. 

—    A vaša majka? 

—    Upravo je izlazila iz svoje spavaće sobe kad sam se vratila iz šetnje. Oko 

dvanaest i petnaest. Majka ne ustaje rano. 

Ponovo smo ušli u kuću. Krenuo sam za Sofijom u biblioteku. Filip, bledog i ispijenog 

lica, sedeo je u svojoj omiljenoj fotelji. Magda je sklupčana sedela kod njegovih nogu i 

tiho jecala. Sofija je pitala: 

—    Jesu li zvali iz bolnice? 

Filip je odmahnuo glavom. 

Magda je glasno zaplakala. 

—    Zašto mi nisu dozvolili da pođem s njom? Moja beba, moja smešna i nežna 

beba. Nekada sam joj govorila da je nahoče kako bih je razljutila. Kako sam mogla da 

budem tako surova? A sada će umreti. Znam da će umreti. 

—    Nemoj, mila moja — rekao joj je Filip. — Ne govori tako. 

Osetio sam da mi nije mesto tu gde porodica brine i očajava. Tiho sam se povukao i 

otišao da pronađem dadilju. Sedela je u kuhinji i tiho plakala. 

—    Bog me je kaznio, gospodine Čarlse, zbog ružnih misli koje su mi bile na pameti. 

Božja kazna, eto o čemu je reč. 



Nisam ni pokušao da dublje razmislim o značenju njenih reči. 

—    Postoji neko zlo u ovoj kući. Upravo to. Nisam želela to da vidim niti da 

poverujem u to. Ali oči ne varaju. Neko je ubio gospodara i mora da je taj neko pokušao 

da ubije i Džozefinu. 

—    Zašto bi iko pokušao da ubije Džozefinu? 

Dadilja je krajičkom maramice obrisala oči i prepredeno me pogledala. 

—    Dobro znate kakva je bila, gospodine Čarlse. Volela je sve da zna. Oduvek je 

bila takva, čak i kao sasvim mala. Krila se ispod trpezarijskog stola i prisluškivala šta 

pričaju služavke da bi ih posle ucenjivala. Zbog toga se osećala važnom. Vidite, 

gospodarica joj nije poklanjala mnogo pažnje. Nije bila lepa kao drugo dvoje dece. 

Oduvek je bila neugledna i sitna. Gospođa joj je često govorila da je nahoče. To joj 

zameram, jer verujem da je dete zbog toga postalo ogorčeno. Međutim, na neki čudan 

način je uspevala da se zadovolji time što je otkrivala svašta o ljudima, a zatim im 

saopštavala šta sve zna. Ali to nije bezbedno raditi kadje u blizini trovač! 

Ne, to nije bilo bezbedno. A to me je navelo na još jednu pomisao. Pitao sam dadilju 

da li zna gde Džozefina drži svoju malu crnu beležnicu, u koju je zapisivala ono što 

sazna. 

—    Znam o čemu pričate, gospodine Čarlse. Vrlo je tajanstvena u pogledu te 

beležnice. Videla sam je kako jezikom vlaži mastiljavu olovku i nešto beleži, a onda 

opet liže olovku. Govorila sam joj da ne radi to jer će se otrovati olovom. A ona mi je 

uvek odgovarala da neće, jer to nije olovo, nego ugljen. Stvarno mi nije jasno, logično 

je da su olovke napravljene od olova, ne bi se zvale olovke. 

—    Sasvim logično. Ipak, ona je bila u pravu — složio sam se. (Džozefina je uvek u 

pravu, pomislio sam). — Gde je beležnica? Znate li gde je čuva? 

—    Ne znam, gospodine. I u pogledu toga je bila vrlo tajanstvena. 

—    Nije je imala kod sebe kad je nađena? 

—    O, ne, gospodine Čarlse, beležnica nije bila kod nje. 



Da li ju je neko uzeo? Ili ju je ona sakrila negde u svojoj sobi? Palo mi je na pamet 

da odem i pogledam. Nisam bio siguran koja je Džozefina soba, ali dok sam 

oklevajući stajao u hodniku, začuo sam Tavernerov glas kako me doziva: 

—    Uđite ovamo — rekao mi je. — Ja sam u sobi tog deteta. Jeste li ikada videli 

ovakav prizor? 

Zakoračio sam preko praga i zastao kao ukopan. 

Sobica je izgledala kao da je kroz nju prošao tomado. Fioke na komodama bile su 

izvučene, a sve iz njih prosuto na pod. Madrac i posteljina svučeni su s malog kreveta, 

a prostirke pobacane na gomilu. Stolice su bile prevmute naopačke, slike skinute sa zida, 

a fotografije izvađene iz ramova. 

—    Blagi bože! — uzviknuo sam. — Šta se ovde desilo? 

—    Šta mislite? 

—    Neko je nešto tražio. 

—    Tačno. 

Pogledao sam oko sebe i zazviždao. 

—    Ali ko... Sigurno taj neko nije mogao tek tako da uđe ovamo i uradi ovo a da ga 

pritom niko ne čuje ili ne vidi? 

—    Zašto da ne? Gospođa Leonides provodi čitavo jutro u svojoj spavaćoj sobi, 

sređuje nokte, telefonira prijateljicama i zabavlja se svojom garderobom. Filip sedi u 

biblioteci udubljen u knjige. Dadilja u kuhinji guli krompir ili čisti boraniju. To bi bilo 

sasvim jednostavno u porodici gde svako zna navike onih drugih. A reći ću vam i ovo. 

Svako u kući je mogao da obavi onaj poslić, to jest da postavi klopku za dete i da 

ispretura sobu. Ali to je bio neko ko je žurio, neko ko nije imao vremena da na miru sve 

pretraži. 

—    Bilo ko od ukućana, kažete? 

—    Da, proverio sam. Za sve njih postoji izvesno vreme za koje nemaju alibi. Filip, 

Magda, dadilja, vaša devojka. Isto je i na spratu. Brenda uglavnom provodi jutro sama. 



Lorens i Justas su imali pola sata pauze, od pola jedanaest do jedanaest, a vi ste bili s 

njima tokom te pauze, ali ne baš sve vreme. Gospođica De Havilend je bila sama u 

vrtu. Rodžer je bio u svojoj radnoj sobi. 

—    Samo je Klemensi bila u Londonu na poslu. 

—    Ne, čak ni ona nije pošteđena. Danas je ostala kod kuće zbog glavobolje. Bila 

je sama u svojoj sobi. Bilo ko od njih, dođavola! A ja ne znam ko! Nemam pojma. Kad bih 

znao šta su tražili ovde... 

Očima je preleteo po ispreturanoj sobi. 

—    I kad bih samo znao da li su to i našli... 

Nešto mi je sinulo u glavi, nečega sam se setio... 

Taverner je okončao svoje izlaganje pitanjem: 

—    Sta je devojčica radila kada ste je poslednji put videli? 

—    Sačekajte — kazao sam mu. 

Izleteo sam iz sobe i potrčao uz stepenice. Prošao sam pored vrata s leve strane i 

stigao na poslednji sprat. Gumuo sam vrata prostorije s cistemama za vodu, preskočio 

dva stepenika i spustio glavu jer je tavanica bila niska i iskošena. Pogledao sam oko sebe. 

Kada sam je pitao šta radi u toj prostoriji, Džozefina mi je odgovorila da 

„istražuje”. 

Nisam video šta se može istražiti u prašnjavom potkrovlju punom cistemi. Ali to 

potkrovlje je moglo da posluži kao savršeno skrovište. Bio sam ubeđen da 

Džozefina tamo nešto krije, nešto za šta je dobro znala da ne treba da ima kod sebe. 

Ako je tako, neće mi biti potrebno mnogo vremena da to i pronađem. 

Potraga je trajala svega tri minuta. Iza najveće cisterne, iz koje je dopiralo glasno 

šištanje, dodatno doprinoseći sablasnoj atmosferi, pronašao sam svežanj pisama 

umotanih u pohabanu smeđu hartiju. 

Pročitao sam prvo pismo. 



O, Lorense, mili moj, jedina moja ljubavi... Sinoć je bilo divno kada si mi recitovao 

poeziju. Znala sam daje meni namenjena iako me nisi ni pogledao. Aristid ti je rekao da 

odlično čitaš poeziju. Ne zna šta nas dvoje osećamo. Mili moj, uverena sam da će sve 

izaći na dobro. Biće nam drago što nikada nije saznao i što je umro srećan. Bio je dobar 

prema meni. Ne želim da on pati. Ali zaista mislim da posle osamdesete godine više nema 

ni trunke zadovoljstva. Ja ne bih volela toliko da poživim! Uskoro ćemo biti zauvek 

zajedno. Kako će biti lepo kad budem mogla da ti kažem: „dragi moj mužu”... Najdraži 

moj, stvoreni smo jedno za drugo. Volim te, volim te, volim te... Ne vidim kraj naše 

ljubavi, ja... 

Još mnogo toga je bilo napisano, ali nisam želeo da čitam dalje. 

Mrzovoljno sam sišao niz stepenice i bacio svežanj pisama Taverneru u mke. 

— Možda je naš nepoznati prijatelj ovo tražio — rekao sam. 

Taverner je pročitao nekoliko rečenica, zviznuo i pogledao još nekoliko pisama. 

Zatim me je pogledao kao mačak koji je dobro omastio brkove. 

— Eto — tiho je izgovorio. — Ovo će gadno saterati gospođu Brendu Leonides u 

ćošak. Baš kao i gospodina Lorensa Brauna. Dakle, to su bili oni, sve vreme... 

 

Devetnaesto poglavlje 

Kad se u mislima vratim u prošlost, izgleda mi čudno kako je moje sažaljenje prema 

Brendi Leonides iznenada i u potpunosti iščezlo u trenutku kad sam našao njena pisma, 

pisma koja je pisala Lorensu Braunu. Je li moja sujeta bila nesposobna da se pomiri sa 

saznanjem da ona neizmemo i slatko voli Lorensa Brauna i da me je namemo lagala? Ne 

znam. Nisam psiholog. Radije bih poverovao da je izvor mog saosećanja presahnuo 

zbog pomisli na malu Džozefinu, pokošenu u nemilosrdnoj želji za samoočuvanjem. 

—    Braun je namestio klopku, ako mene pitate — kazao je Taverner. — A to 

objašnjava nešto što me je zbunjivalo. 



—    Šta vas je zbunjivalo? 

—    Pa, to je bio vrlo melodramatičan potez. Slušajte, ako pretpostavimo da se 

devojčica dočepala tih pisama, pisama koja su apsolutno optužujuća, najpre ih treba 

vratiti (na kraju krajeva, ako devojčica priča o njima, a ne pokazuje ih, to se može 

pripisati običnom izmišljanju), ali ne možete ih vratiti pošto ne znate gde su. Stoga je 

najbolje zauvek se otarasiti devojčice. Ako ste počinili jedno ubistvo, nećete zazirati 

od drugog. Znate da ona voli da se ljulja na vratima u zapuštenom dvorištu. Idealno bi 

bilo sačekati je iza vrata i, čim uđe, udariti je žaračem, gvozdenom šipkom ili čvrstim 

crevom. Toga ima koliko želite u vešemici. Zašto se mučiti s mermemim lavom i 

nameštati ga na vrata ako će je možda promašiti, a čak i ako padne na nju, može se 

desiti da ne završi posao kako valja (što so zapravo i dogodilo)? Pitam vas — zašto? 

—    I, koji je odgovor na to? — pitao sam. 

—Jedino što mi pada na pamet jeste da je time trebalo da se obezbedi nečiji alibi. 

Nekome je bio neophodan čvrst alibi za vreme kada je na Džozefinu pao mermemi lav. 

Ali to ne drži vodu zato što, prvo, niko i nema poseban alibi, a drugo, neko je morao da 

potraži dete u vreme ručka, te bi sigumo našao klopku i komad mermera i modus 

operandi bi bilo sasvim lako shvatiti. Naravno, ako bi ubica sklonio mermer pre nego što 

je dete nađeno, onda bismo bili zbunjeni. Ovako je pak besmisleno. 

Ispružio je ruke. 

—    Kako to objašnjavate sada? 

—    Lični faktor. Lični mentalni sklop. Mentalni sklop Lorensa Brauna. On ne voli 

nasilje, ne može da se natera na fizićko nasilje. Prosto je nemoguće da je on sačekao 

dete iza vrata i udario ga po glavi. Mogao je samo da postavi klopku, da ode i ne vidi šta 

će se desiti. 

—    Da, shvatam — uzvratio sam polako. — Ponovo se vraćamo na ezerin u flašici 

insulina? 

—    Tako je. 

—    Mislite li da je to uradio bez Brendinog znanja? 



—    To bi objasnilo zbog čega ona nije bacila flašicu insulina. Naravno, možda su se 

dogovorili tako, ili je možda ona sama smislila trik sa otrovom. Bila bi to lepa i laka smrt 

za njenog umomog starog muža i najbolje rešenje za sve na ovom svetu! Ah kladim se da 

ona nije postavila mermer na vrata. Žene nikada ne veruju u to da će mehaničke naprave 

pravilno funkcionisati. I sasvim su u pravu. Lično smatram da je ezerin bio njena ideja, 

ali da je svog zaljubljenog roba naterala da to obavi umesto nje. Ona je od onih ljudi 

koji obično uspevaju da izbegnu sve što je nepouzdano za njih. Zato mogu da budu 

srećni i da im je savest čista. 

Zastao je, a zatim nastavio: 

—    Mislim da će na osnovu ovih pisama javni tužilac reći da imamo slučaj. U 

svakom slučaju će morati da ih objasne! Zatim, ako se devojčica izvuče, sve će biti divno 

i krasno. — Pogledao me je krajičkom oka. — Kakav je osećaj imati verenicu koja je 

nasledila milion funti sterlinga? 

Trgao sam se. Od uzbuđenja tokom nekobko poslednjih sati potpuno sam zaboravio 

na novi testament. 

—    Sofija još ne zna — odgovorio sam. — Želite li da joj kažem? 

—    Ako sam dobro shvatio, Gejtskil će izneti tužne (ili srećne) vesti posle 

sutrašnje istrage. 

Taverner je ućutao i zamišljeno me pogledao. 

—    Pitam se kako će porodica reagovati — rekao je. 

  



 

Dvadeseto poglavlje 

Istraga je prošla onako kako sam i predvideo. Odložena je na zahtev policije. 

Bili smo dobro raspoloženi jer su prethodne večeri javih iz bolnice da su 

Džozefinine povrede mnogo lakše nego što se pretpostavljalo i da će se ona brzo 

oporaviti. Doktor Grej je rekao kako je zasad najbolje da joj niko ne dolazi u posetu, 

čak ni majka. 

— Naročito njena majka — šapnula mi je Sofija. — To sam jasno i glasno stavila 

doktoru Greju do znanja. U svakom slučaju, on poznaje majku. 

Mora da sam delovao prilično sumnjičavo, jer je Sofija oštro upitala: 

— Čemu taj pogled neodobravanja? 

— Na stranu sve, ah majka... 

— Drago mi je što imaš lepa staromodna shvatanja, Čarlse. Ali ti još ne znaš na šta 

je spremna moja majka. Ona ne može protiv toga, ah verovatno bi odigrala neku veliku 

dramsku scenu. A dramske scene nisu baš najbolje za nekoga ko se oporavlja od povreda 

glave. 

— Misliš na sve, draga moja, zar ne? 

— Pa, neko mora da razmišlja sada kada nema dede. Zamišljeno sam je pogledao. 

Video sam da je sposobnost starog Leonidesa ipak opstala. Plašt njegovih odgovomosti 

već je bio prebačen preko Sofijinih ramena. 

Gejtskil nas je posle istrage otpratio do kuće Tri zabata. Nakašljao se i svečano 

izjavio: 

— Imam dužnost da vam svima saopštim nešto. 



Porodica se stoga okupila u Magdinom salonu. Ovoga puta osećao sam se prijatno 

kao neko ko je iza zavese. Znao sam unapred šta će Gejtskil reći. 

Pripremio sam se da posmatram kako će porodica reagovati. 

Gejtskil je bio sažet i direktan. Svaki znak ličnih osećanja i nerviranja odlično je 

držao pod kontrolom. Prvo je pročitao pismo Aristida Leonidesa, a potom i testament. 

Bilo je vrlo zanimljivo to posmatrati. Poželeo sam da imam i oči na potiljku kako bih 

sve video. 

Nisam obraćao mnogo pažnje na Brendu i Lorensa. Brenda je po testamentu dobila 

istu sumu novca. Prvenstveno sam pratio Rodžera i Filipa, a posle njih Magdu i Klemensi. 

Moj prvi utisak bio je da se svi odlično drže. 

Filip je čvrsto stegao usne i zabacio svoju lepu glavu na naslon fotelje u kojoj je 

sedeo. Ništa nije rekao. 

Za razliku od njega, Magda je izgovorila bujicu reči čim je gospodin Gejtskil 

završio izlaganje. Njen raskošan glas potisnuo je njegove visoke tonove kao plima koja 

prekriva kapljice vode. 

—    Draga Sofija, baš neobično... I tako romantimo. Zamisli kako je dobri tatica 

bio prepreden i lukav, iako je bio mio kao neko dete! Zašto nije imao poverenja u nas? Da 

li je mislio da ćemo se ljutiti? Nikada nisam imala utisak da više voli Sofiju od nas 

ostalih. Ali ovo je stvarno prava drama. 

Magda je odjednom skočila na noge, zaplesala prema Sofiji i duboko joj se 

poklonila. 

—    Madam Sofija, vaša slomljena majka bez prebijene pare preklinje vas za 

milostinju. — Glas joj je imao prizvuk kokni dijalekta. — Draga moja, dajte mi jedan 

novčić. Vaša majka hoće da ide u bioskop. 

Savijenom rukom, nalik kandži, vukla je Sofiju za rukav. 

Filip je, ne pomerivši se, procedio kroz stegnute usne: 



—    Molim te, Magda, nema potrebe za takvim glupiranjem. 

—    Oh, Rodžere — uzviknula je Magda, iznenada se okrenuvši prema Rodžeru. — 

Siroti Rodžer. Dobri tatica je hteo da ti pritekne u pomoć, a onda, pre nego što je to 

uradio, umro je. I sada Rodžer ne dobija ništa. Sofija — obratila joj se zapovedničkim 

tonom. — Jednostavno moraš uraditi nešto za Rodžera. 

—    Ne — umešala se Klemensi. Zakoračila je napred. Lice joj je bilo prkosno. — 

Ništa. Apsolutno ništa. 

Rodžer je prišao Sofiji vukući noge kao krupan i druželjubiv medved. 

Nežno ju je uhvatio za ruku. 

—    Draga moja devojko, ne želim ni pare. Čim se sve ovo raščisti i smiri, što će se 

najverovatnije dogoditi, Klemensi i ja odlazimo na Zapadnoindijska ostrva i otpočinjemo 

običan život kakav se tamo vodi. Ako se ikada nađem u škripcu, obratiću se glavi 

porodice... — Šarmantno joj se osmehnuo. — Ali do tada ne želim ni pare. Ja sam u 

suštini veoma jednostavna osoba, draga moja, pitaj Klemensi da li je to tačno. 

Odjednom se umešao još jedan glas. Bila je to Idit de Havilend. 

—    Sve je to lepo — kazala je. — Ali moraš obratiti pažnju na to kako stvari 

izgledaju. Ako bankrotiraš, Rodžere, a zatim pobegneš na kraj sveta i ne prihvatiš 

Sofijinu ponudu da ti pomogne, počeće da se šire zlonamerne priče koje neće biti 

prijatne za Sofiju. 

—    Zašto je bitno šta drugi misle? — pitala je Klemensi prezrivo. 

—    Znamo da tebi nije bitno, Klemensi — odgovorila je Idit de Havilend oštro. — 

Ali Sofija živi u ovom svetu. Ona je devojka bistrog uma i zlatnog srca i uopšte ne 

sumnjam u to da je Aristid bio potpuno u pravu što ju je odabrao da vodi računa o 

porodičnim stvarima, mada će to što je zaobišao dva živa i zdrava sina biti čudno naširn 

engleskim shvatanjima. Ipak, mislim da bi bilo vrlo nezgodno kad bi se pročulo da je 

postupila pohlepno i dozvolila da Rodžer doživi krah ne ponudivši mu pomoć. 

Rodžer je prišao staroj tetki. Čvrsto ju je zagrlio. 



—    Tetka Idit — rekao joj je. — Ti si divna i tvrdoglav si borac, ah nikako ne želiš 

da shvariš nešto. Klemensi i ja znamo šta hoćemo, a šta nećemo! 

Klemensi, koja se odjednom zarumenela, ratobomo je stala naspram njih. 

—    Niko od vas ne razume Rodžera — izjavila je. —Nikada ga niste razumeli! 

Valjda nikada i nećete! Hajde, Rodžere. 

Izašli su iz sobe kad je gospodin Gejtskil počeo da se nakašljava i da slaže papire. 

Na licu mu se ogledalo duboko neodobravanje. Bilo je očigledno da ne voli ovakve scene. 

Pogled mi je naposletku pao na Sofiju. Stajala je, onako uspravna i lepa, pored 

kamina, podignute brade i nepomičnog pogleda. Upravo je nasledila ogromno bogatstvo, 

ali mi je na pameti bila samo pomisao kako je odjednom ostala sama. Između nje i njene 

porodice podignuta je barijera. Bila je odvojena od njih i pomislio sam kako ona to već 

zna i suočava se s tom činjenicom. Stari Leonides joj je stavio teret na leđa. On sam bio 

je svestan toga, a i ona je to znala. On je verovao da su njena leđa dovoljno jaka da nose 

taj teret, ali ja sam ipak u tom trenutku osetio ogromno sažaljenje prema njoj. 

Još ništa nije rekla jer zapravo nije ni dobila priliku da nešto kaže, ali uskoro će je 

ostali naterati da održi govor. Već sam ispod ljubazne površine mogao da osetim 

skriveno neprijateljstvo njene porodice. Čak je i u Magdinoj elegantno odigranoj 

predstavi bilo skrivene zlobe. A duboko u njoj kovitlale su se mnogo mračnije struje, 

koje još nisu izbile na površinu. 

Gospodin Gejtskil je prestao da se nakašljava i obratio joj se odmereno i biranim 

rečima. 

—    Dozvolite mi da vam čestitam, Sofija — rekao je. — Vi ste veoma bogata žena. 

Posavetovao bih vas da ne preduzimate ništa... nesmotreno. Mogu vam proslediti novac 

koji je neophodan za tekuće troškove. Ako želite da porazgovaramo o budućim 

poslovima, biće mi drago da vas posavetujem najbolje što umem. Kad dobro razmislite o 

svemu, javite mi da se nađemo u advokatskoj firmi. 

—    Rodžer — uporno je počela Idit de Havilend. 

Gospodin Gejtskil ju je prekinuo u pola reči. 



—    Rodžer mora sam da se snađe — odgovorio je. — On je odrastao čovek... Ima 

pedeset četiri godine. I Aristid Leonides je bio potpuno u pravu, znate. Rodžer nije 

poslovni čovek. Nikada neće ni biti. — Pogledao je Sofiju. — Ako postavite Udružene 

ugostitelje na noge, ne budite u zabludi da će Rodžer nakon toga uspešno voditi firmu. 

—    Ne pada mi na pamet da stavljam Udružene ugostitelje na noge — uzvratila je 

Sofija. 

Tada je prvi put progovorila. Glas joj je bio oštar i poslovan. 

—    Bio bi to glup potez — dodala je. 

Gejtskilju je pogledao ispod obrva i nasmešio se u sebi. Zatim je svima poželeo laku 

noć i otišao. 

Usledila je kratkotrajna tišina, kada su svi shvatili da je ostala samo uža porodica. 

Filip je ukočeno ustao. 

—    Moram da se vratim u biblioteku — izjavio je. — Izgubio sam mnogo vremena. 

—    Oče — zaustila je Sofija nesigumo, gotovo molećivim glasom. 

Osetio sam da je zadrhtala i ustuknula kad ju je Filip pogledao hladno i 

neprijateljski. 

—    Moraš mi oprostiti što ti nisam čestitao — kazao je. — Ah ovo je veliki šok za 

mene. Nisam mogao ni pretpostaviti da će me otac ovako poniziti, da će odbaciti 

odanost koju sam mu ukazivao čitavog života... Da, odanost. 

Prvi put se ispod maske ledene uzdržanosti pojavila njegova prava priroda. 

—    Bože — uzviknuo je. — Kako je mogao to da mi priredi? Oduvek je bio 

nepravedan prema meni, oduvek. 

—    O, ne, Filipe, ne smeš tako da razmišljaš — povikala je Idit de Havilend. — Ne 

gledaj na ovo kao na omalovažavanje. Nije to u pitanju. Kad ljudi ostare, prirodno se 

okreću prema mlađim generacijama... Uveravam te da je samo to u pitanju... Osim toga, 



Aristid je imao izvanredan osećaj za posao. Često sam ga čula kako govori da dvostruki 

porezi na nasledstvo... 

—    Nikada nije mario za mene — nastavio je Filip. Govorio je tiho i promuklo. — 

Samo mu je bilo stalo do Rodžera. Uvek Rodžer. Pa, otac je makar shvatio da je Rodžer 

budala i gubitnik. — Čudan inat neočekivano mu je naružio lepe crte lica. — Tako da je i 

njega ostavio bez nasledstva. 

—    A šta je sa mnom? — pitao je Justas. 

Do tada nisam ni primetio Justasa, ali sam sada video da se žestoko trese. Lice mu 

je bilo tamnocrveno, a učinilo mi se da mu u očima vidim suze. Glas mu je podrhtavao 

kada je histerično ustao. 

—    Sramota! — uzviknuo je Justas. — Ovo je prokleta sramota! Kako se deda 

usudio da mi ovo uradi? Kako se samo usudio? Bio sam mu jedini unuk. Kako se usudio da 

me zaobiđe i sve ostavi Sofiji? Nije pravedno. Mrzim ga. Mrzim ga. Neću mu oprostiti 

dok sam živ. Zverski stari tiranin. Zeleo sam da umre. Zeleo sam da ode iz ove kuće. 

Želeo sam da budem sam svoj gospodar. A sada treba da me Sofija maltretira i da mi 

naređuje i pravi budalu od mene. Voleo bih da umrem... 

Glas ga je izdao i on je istrčao iz sobe. 

Idit de Havilend je strogo coknula. 

—    Ne ume da se kontroliše. 

—    Znam kako mu je — povikala je Magda. 

—    Siguma sam u to — uzvratila je Idit kiselo. 

—    Sirotan! Moram za njim. 

—    Ne, Magda — Idit je požurila za njom. 

Njihovi glasovi su utihnuli. Sofija je i dalje posmatrala Filipa. Imao sam osećaj da 

ga moli pogledom. Ukoliko jeste, on nije reagovao. Gledao ju je hladno, sada kada 

je ponovo savršeno vladao sobom. 



—    Odlično si odigrala svoju partiju karata, Sofija — rekao je i izašao iz sobe. 

—    To su zaista surove reči — žustro sam kazao. — Sofija... 

Ona je ispružila mke prema meni. Uzeo sam je u naručje. 

—    Ovo je previše za tebe, mila moja. 

—    Znam tačno kako se osećaju — odgovorila je Sofija. 

—    Taj stari đavo od tvog dede nije smeo da svali ovaj teret na tebe. 

Ispravila je ramena. 

—    Verovao je da ja to mogu. I zaista mogu. Kad samo... Kad samo Justasu to ne bi 

ovoliko smetalo... 

—    Preboleće. 

—    Misliš? Pitam se. On uvek o svemu mnogo razmišlja. Mrzim što je tata uvređen. 

—    Ali tvojoj majci je drago. 

—    I njoj malo smeta. Potpuno je van pameti pitati ćerku za novac koji joj je 

potreban za predstave. Pre nego što uspem da udahnem, počeće da me juri da joj dam 

novac za komad o Idit Tompson. 

—    I šta ćeš joj reći na to? Ako će je to usrećiti... 

Sofija se izmigoljila iz mog naručja i zabacila glavu unazad. 

—    Reći ću joj ,,ne”! To je užasan komad i majka ne može da odigra tu ulogu. Bilo 

bi to bacanje para. 

Tiho sam se nasmejao. Nisam mogao da se uzdržim. 

—    Šta ti je? — sumnjičavo je pitala Sofija. 

—    Počinjem da shvatam zbog čega je tvoj deda sav novac ostavio tebi. Iver ne 

pada daleko od klade, Sofija. 



 

Dvadeset prvo poglavlje 

Sada sam jedino žalio zbog toga što je Džozefina bila iskijučena iz svega. Tako bi 

uživala. 

Brzo se oporavljala i očekivalo se da će uskoro doći kući, ali ipak je propustila još 

jedan značajan događaj.Bio sam u kamenoj bašti jednoga jutra sa Sofijom i Brendom 

kada se ispred glavnog ulaza zaustavio jedan automobil. Iz njega su izašli Taverner i 

narednik Lem. Popeli su se uz stepenice i ušli u kuću. 

Brenda se nije ni pomerila dok je netremice zurila u automobil. 

— To su oni ljudi — rekla je. — Vratili su se, a mislila sam da su odustali. Mislila 

sam da je sve gotovo. 

Video sam da se stresla. 

Pridružila nam se desetak minuta ranije. Ogrnuta bundom od činčile, rekla nam je: 

— Ako se ne prošetam i ne udahnem malo vazduha, poludeću. Ako hoću da izađem kroz 

kapiju, tamo je uvek neki novinar koji me budno čeka. Kao da smo pod opsadom. Hoće li 

ovo trajati doveka? 

Sofija joj je kazala da će se novinari valjda uskoro umoriti od čekanja. 

— Možemo da se odvezemo automobilom — dodala je. — Kažem ti da hoću malo da 

se prošetam. 

Zatim je glasno rekla: 

— Daćeš otkaz Lorensu, Sofija. Zašto? 

Sofija  je tiho odgovorila: 

—    Pravimo nove planove za Justasa. A Džozefina ide u Švajcarsku. 



—    Znaš, mnogo si uzrujala Lorensa. Oseća da nemaš poverenja u njega. 

Sofija nije ništa rekla i upravo u tom trenutku stigao je Tavernerov automobil. 

Dok je tako drhtala na vlažnom jesenjem vazduhu, Brenda je promrmljala: —Šta 

hoće? Zašto su došli? 

Mislio sam da znam zašto su došli. Nisam Sofiji rekao za pisma koja sam pronašao 

iza cisteme, ali sam znao da su ona stigla do javnog tužioca. 

Taverner je izašao iz kuće. Krenuo je preko prilaza za automobile i travnjaka 

prema nama. Brenda je počela još jače da drhti. 

—    Šta hoće? — uznemireno je ponavljala. — Šta hoće? 

Taverner nam je prišao. Obratio se kratko i zvaničnim tonom, koristeći uobičajene 

fraze. 

—    Imam nalog za hapšenje. Optuženi ste da ste devetnaestog septembra dali 

ezerin Aristidu Leonidesu. Moram vas upozoriti da sve što kažete može biti 

upotrebljeno protiv vas na sudu. 

To je uništilo Brendu. Vrisnula je. Čvrsto se privila uz mene. Povikala je: — Ne, ne, 

ne, to nije tačno! Čarlse, recite im da to nije tačno! Nisam to uradila. Ne znam ništa o 

tome. To je zavera. Nemojte im dozvoliti da me odvedu. To nije tačno, kažem vam... To 

nije tačno... Nisam ništa uradila... 

Bilo je strašno, zaista neopisivo. Pokušao sam daje umirim i sklonio sam joj ruke s 

mojih mišica. Rekao sam joj da ću joj naći advokata, kako mora da bude mirna i kako će 

se advokat pobrinuti za sve... 

Taverner ju je nežno uhvatio podmku. 

—    Pođite sa mnom, gospođo Leonides — rekao joj je. — Nećete da stavite šešir? 

Ne? Onda ćemo odmah krenuti. 

Povukla se unazad, posmatrajući ga krupnim očima kao u mačke. 

—    Lorens — izustila je. — Šta ste uradili Lorensu? 



—    Gospodin Lorens Braun je takođe uhapšen — obavestio ju je Taverner. 

Tada je klonula. Kao da joj je čitavo telo propalo i skupilo se. Suze su joj krenule 

niz lice. Polako je krenula s Tavernerom preko travnjaka do automobila. Video 

sam Lorensa Brauna i narednika Lema kako izlaze iz kuće. Svi su seli u automobil. Zatim 

su se odvezli. 

Duboko sam udahnuo i okrenuo se prema Sofiji. Prebledela je, a na licu joj se videla 

tuga. 

—    Ovo je užasno, Čarlse — rekla je. — Baš užasno. 

—    Znam. 

—    Moraš joj naći prvoklasnog advokata, najboljeg koji postoji. Ona... Ona mora 

dobiti svu neophodnu pomoć. 

—    Niko ne zna kako ovo izgleda u stvamosti — kazao sam. — Nikada u životu 

nisam video kako hapse nekoga. 

—    Znam. Niko ne zna kako ovo izgleda. 

Oboje smo ućutali. Razmišljao sam o očajničkom strahu na Brendinom licu. 

Izgledao mi je poznato i odjednom sam shvatio zbog čega. Bio je to isti izraz koji sam 

video na licu Magde Leonides prvog dana kada sam došao u Ukletu kuću i kada mi je 

pričala o predstavi o Idit Tompson. 

A onda, samo strah, zar ne mislite tako? 

Samo strah, to sam video na Brendinom licu. Brenda nije bila borac. Pitao sam se 

kako je uopšte imala hrabrosti da počini ubistvo. A možda i nije. Moguće je da je to 

uradio Lorens Braun, sa svojom manijom gonjenja i nestabilnom ličnošću. Možda je on 

presuo sadržaj iz jedne flašice u drugu, što je bilo sasvim jednostavno, da bi 

oslobodio ženu koju voli. 

Dakle. To je završeno-izjavila je Sofija. 

Duboko je uzdahnula i pitala me: 



—    Ali zašto su ih sada uhapsili? Mislila sam da nema dovoljno dokaza. 

—    Pojavili su se izvesni dokazi. Pisma. 

—    Govoriš o pismima koja su razmenjivali? 

—    Da. 

—    Kako su ljudi glupi kad čuvaju tako nešto! 

Da, tačno. Glupi. Glupost koja se nikada nije mogla ispraviti na osnovu iskustva 

drugih ljudi. Ne možete da otvorite dnevne novine a da ne naiđete na neki primer 

te gluposti — strastveno čuvanje pisane reči, pisani dokaz o ljubavi. 

—    Ovo je krajnje surovo, Sofija — rekao sam. — Ah ne vredi brinuti zbog toga. 

Na kraju krajeva, tome smo se i nadali sve vreme, zar ne? To si mi i rekla prve večeri 

kod Marija. Rekla si da bi bilo sasvim u redu ukoliko je prava osoba ubila tvog dedu. 

Brenda je bila prava osoba, zar ne? Brenda ili Lorens? 

—    Nemoj, Čarlse, užasno se osećam. 

—    Moramo biti razumni. Sad možemo da se venčamo, Sofija. Više ne možeš da 

odlažeš. Porodica Leonides više nema veze s tim. 

Zagledala se u mene. Nikada ranije nisam bio svestan koliko su joj oči plave. 

Da — potvrdila je. — Valjda niko od nas više nema veze s tim. Izašli smo iz toga, 

zar ne? Siguran si? 

—    Draga moja, niko od vas nije imao nikakav motiv. 

Iznenada je prebledela. 

—    Osim mene, Čarlse. Ja sam imala motiv. 

—    Da, naravno... — Bio sam zatečen. — Ali zapravo nisi. Vidiš, nisi znala za 

testament. 

—    Ali jesam, Čarlse — prošaputala je. 



—    Molim? — Zaprepašćeno sam je pogledao. Odjednom mi je bilo hladno. 

—    Sve vreme sam znala da mi je deda ostavio sav novac. 

—    Ali kako? 

—    Rekao mi je. Otprilike dve nedelje pre nego što je ubijen. Neočekivano mi je 

rekao: „Sofija, ostavio sam ti sav novac. Moraš se starati o porodici kad mene više 

ne bude.” 

Netremice sam je gledao. 

—    Nisi mi rekla. 

—    Nisam. Vidiš, kad su svi objasnili kako je testament potpisan, mislila sam da 

sam možda pogrešila, da je on samo umislio kako je sve meni ostavio. Ili da je, ako 

je napravio testament u kome sve ostavlja meni, onda on izgubljen i da se nikada neće 

pojaviti. Nisam želela da se pojavi, plašila sam se. 

—    Plašila? Zašto? 

—    Valjda zbog ubistva. 

Setio sam se užasnutog izraza na Brendinom licu, divlje i nerazumne panike. Setio 

sam se i panike koju je Magda odglumila igrajući ulogu ubice. U Sofijinom umu nije 

bilo panike, ali ona je čvrsto stajala na zemlji i vrlo dobro je shvatala da je Leonidesov 

testament čini osumnjičenom. Sada sam bolje razumeo (bar sam tako mislio) njeno 

odbijanje da se veri i njeno upomo insistiranje na otkrivanju istine. Rekla je kako mora 

da sazna istinu, kako joj je samo istina važna. Setio sam se strasti i silovitosti s kojom 

mi je to rekla. 

Okrenuli smo se prema kući i odjednom, potpuno neočekivano, setio sam se još 

nečega što je rekla. 

Rekla je kako pretpostavlja da bi i ona mogla da ubije nekoga, ali bi to moralo da 

bude nešto zaista vredno pomena. 



 

Dvadeset drugo poglavlje 

Dok smo izlazili iz kamene bašte, prema nama su žurno krenuli Rodžer i Klemensi. 

Rodžeru je mnogo bolje pristajalo odelo od tvida nego ozbiljno poslovno odelo. Izgledao 

je uzbuđeno, kao da jedva čeka da nam nešto saopšti. Klemensi se mrštila. 

—Hej, vas dvoje — rekao je Rodžer. — Napokon! Mislio sam da nikada neće uhapsiti 

tu gadnu ženu. Ne znam šta su čekali do sada. Pa, sada su je se dočepali, i nje i njenog 

bednog mladića. Nadam se da će ih oboje poslati na vešala. 

Klemensi se još više namrštila. Kazala je: 

—    Nemoj da si takav varvarin, Rodžere. 

—    Varvarin? Besmislice! Oni su hladnokrvno i s predumišljajem otrovali 

bespomoćnog starca koji im je verovao, a kad se ja obradujem što su ubice uhvaćene i 

što će ih stići kazna, ti mi kažeš da sam varvarin! Kažem ti da bih rado udavio tu ženu. 

Dodao je: 

—    Bila je s vama kad je policija došla po nju, zar ne? Kako je reagovala? 

—    Strašno — odgovorila je Sofija tiho. — Bila je nasmrt preplašena. 

—    Tako joj i treba. 

—    Ne budi osvetoljubiv — opomenula ga je Klemensi. 

—    O, znam, najdraža moja, ah ti to ne možeš da shvatiš. To nije bio tvoj otac. Ja 

sam voleo oca. Zar ne shvataš? Voleo sam ga! 

—    Trebalo bi da sam to shvatila do sada — izjavila je Klemensi. 

Rodžer joj je šaljivo rekao: 



—    Nemaš mašte, Klemensi. Zamisli da sam ga ja otrovao... 

Video sam kako su joj se kapci na očima brzo spustili i kako je stegla pesnice. 

Oštro je kazala: — Ne govori tako nešto čak ni u šali. 

—    Nije bitno, draga, uskoro ćemo otići daleko od svega. 

Polako smo se uputili prema kući. Rodžer i Sofija su išli napred, a za njima Klemensi 

i ja. Rekla mi je: 

—    Pretpostavljam da će nas sada pustiti da idemo? 

—    Toliko vam se ide? — pitao sam. 

—    Ovo me potpuno iscrpljuje. 

Iznenađeno sam je pogledao. Ona mi je uzvratila blagim ali očajnim osmehom i 

klimanjem glave. 

—    Zar niste videli, Čarlse, da se sve vreme borim? Da se borim za svoju sreću. I 

Rodžerovu. Toliko sam se bojala da će ga porodica ubediti da ostane u Engleskoj. 

Onda bismo morah da živimo svi zajedno i te porodične veze bi nas ugušile. Plašila sam 

se da će mu Sofija ponuditi prihod i da će ostati u Engleskoj jer bi to podrazumevalo 

veću udobnost i pogodnosti za mene. Nevolja s Rodžerom je to što nikada ne sluša. On 

samo nešto zamisli, a te zamisli nikada nisu dobre. On ništa ne zna. A on, kao i svi 

ostali iz porodice Leonides, smatra da žene povezuju sreću sa udobnošću i novcem. Ali ja 

ću se boriti za svoju sreću, hoću. Odvešću Rodžera odavde i pružiću mu život koji mu 

odgovara i u kom se neće osećati kao gubitnik. Želim ga za sebe, daleko od svih njih... I 

to odmah... 

Govorila je tiho i brzo, s prizvukom očajanja koji me je iznenadio. Nisam shvatio do 

koje mere je na ivici. Nisam isto tako shvatio ni očaj i posesivnost koje je osećala 

prema Rodžeru. 

Ponovo sam se setio čudne rečenice koju je izgovorila Idit de Havilend. Vrlo 

čudnim tonom pomenula je da se ,,to graniči sa idolopoklonstvom”. Pitao sam se da li 

je mislila na Klemensi. 



Rodžer je voleo svog oca najviše na svetu, pomislio sam, više nego svoju ženu, bez 

obzira na to koliko joj je bio odan. Prvi put sam shvatio koliko je snažna bila Klemensina 

želja da pridobije muža samo za sebe. Ljubav prema Rodžeru, video sam to,predstavljala 

je čitav njen život. On je bio njeno dete, a ne samo muž i ljubavnik. 

Ispred glavnog ulaza stigao je jedan automobil. 

—    Hej — uzviknuo sam. — Džozefina se vratila. 

Džozefina i Magda su izašle iz automobila. Džozefina je imala zavoj oko glave, ali je 

inače izgledala veoma dobro. 

Odmah je rekla: — Hoću da vidim svoje zlatne ribice. —Krenula je prema ribnjaku. 

—    Dušo — povikala je Magda za njom. — Bolje bi bilo da prvo uđeš i malo legneš, 

a mogla bi da pojedeš i malo hranljive supice. 

— Majko, ne pravi buku — uzvratila je Džozefina. — Sasvim sam dobro i ne volim 

hranljivu supicu. 

Magda je izgledala neodlučna. Znao sam da je Džozefina još pre nekoliko dana 

mogla da izađe iz bolnice, ali su je samo zahvaljujući Tavernerovom zahtevu tamo 

duže zadržali. Nije hteo da se igra sa Džozefininom bezbednošću sve dok osumnjičene 

ne stavi pod ključ. 

Obratio sam se Magdi: 

—    Mislim da će joj svež vazduh dobro doći. Poći ću s njom i držaću je na oku. 

Sustigao sam Džozefinu pre nego što je došla do ribnjaka. 

—    Ovde se svašta izdešavalo dok si bila u bolnici — rekao sam joj. 

Džozefina nije odgovorila. Kratkovido se zagledala u ribnjak. 

—    Ne vidim Ferdinanda — izjavila je. 

—    Ko je Ferdinand? 

—    Onaj sa četiri repa. 



—    Ta vrsta ribica je baš zabavna. Meni se dopada ona svetlija. 

—    Ta je sasvim obična. 

—    Uopšte mi se ne dopada ona bela koju kao da su pojeli moljci.     

Džozefina mi je uputila prezriv pogled. 

—    To je šubunkin. Oni mnogo koštaju, mnogo više od zlatnih ribica. 

—    Zar ne želiš da čuješ šta se dešavalo u kući, Džozefina? 

—    Pretpostavljam da znam sve o tome. 

—Jesi li znala da je pronađen drugi testament i da je tvoj deda ostavio sav novac 

Sofiji? 

Džozefina je klimnula glavom kao da joj je dosadno. 

—    Majka mi je ispričala. Ionako sam to već znala. 

—    Hoćeš da kažeš da si to čula u bolnici? 

—    Ne. Hoću da kažem da sam znala da je deda ostavio sav novac Sofiji. Čula sam 

ga kad je to rekao. 

—    Opet si prisluškivala? 

—    Da. Volim da prisluškujem. 

—    To je ružno, i upamti: oni koji prisluškuju, nikada ne čuju ništa dobro o sebi. 

Pogledala me je radoznalo. 

—    Čula sam šta joj je rekao o meni, ako misliš na to. 

Zatim je dodala: 

—    Dadilja poludi kad me uhvati kako prisluškujem iza vrata. Kaže da to ne priliči 

jednoj mladoj dami. 



—    Potpuno je u pravu. 

—    Gluposti — uzvratila je Džozefina. — Danas više nema dama. Tako sam čula na 

radiju. Kažu da je to zastarelo. — Pažljivo je izgovorila tu reč. 

Promenio sam temu. 

—    Došla si kući, ali si za dlaku zakasnila na veliki događaj — kazao sam joj. — 

Glavni inspektor Taverner je uhapsio Brendu i Lorensa. 

Očekivao sam da će se Džozefina, u dubini duše mladi detektiv, oduševiti tom 

informacijom, ali ona je samo ponovila onim izluđujućim jednoličnim tonom: 

—    Da, znam. 

—    Ne možeš da znaš. To se upravo dogodilo. 

—    Pored nas je putem prošao jedan automobil. U njemu su sedeli inspektor 

Taverner i onaj detektiv koji nosi cipele od prevmute kože, a pored njih i Brenda i 

Lorens, pa sam, naravno, znala da su uhapšeni. Nadam se da im je pročitao prava. To 

mora da se uradi, znaš. 

Uverio sam je da je Taverner postupio strogo u skladu s procedurom. 

—    Morao sam da mu kažem za pisma — rekao sam izvinjavajući se. — Pronašao 

sam ih iza cistemi za vodu. Pustio bih da im ti to kažeš, ali si ti napadnuta. 

Džozefina je obazrivo posegnula mkom ka glavi. 

—    Trebalo je da budem ubijena — rekla je samozadovoljno. — Upozorila sam te 

da je vreme za novo ubistvo. Cisterna je loše mesto za sakrivanje pisama. To sam 

shvatila čim sam videla Lorensa kako izlazi iz te prostorije jednoga dana. Mislim, on nije 

od onih muškaraca koji znaju da popravljaju slavine, cevi ili osigurače, pa sam znala 

da sigumo nešto krije. 

—    Ali ja sam mislio... — Prekinuo me je zapovednički glas Idit de Havilend. 

—    Džozefina, Džozefina, smesta dolazi. 

Džozefina je uzdahnula. 



—    Opet neka gužva — zaključila je. — Bolje da pođem. Moraš ako te zove tetka 

Idit. 

Potrčala je preko travnjaka. Lagano sam krenuo za njom. 

Posle nekoliko razmenjenih reči Džozefina je ušla u kuću. Pridružio sam se Idit de 

Havilend na terasi. 

Tog jutra su joj se godine videle na licu. Bio sam iznenađen borama koje su joj se 

pojavile od umora i patnje. Izgledala je iscrpljeno i poraženo. Primetila je da 

sam zabrinut, paje pokušala da se osmehne. 

—    To dete kao da nije izvuklo pouku iz one pustolovine — izjavila je. — Moramo 

bolje da je čuvamo ubuduće. Ipak, pretpostavljam da to sada neće biti neophodno. 

Uzdahnula je i kazala: 

—    Srećna sam što je sve gotovo. Kakva predstava! Ako vas već hapse zbog 

ubistva, mogli biste pokazati bar malo dostojanstva. Nemam strpljenja s ljudima poput 

Brende, koji klonu i počnu da cvile. Takvi nemaju nimalo odvažnosti. Lorens Braun je 

izgledao kao zec uhvaćen u klopku. 

Nagonski sam osetio izvesno sažaljenje. 

—    Nesrećnici — rekao sam. 

—    Da, nesrećnici. Valjda će ona umeti da se stara o sebi. Mislim, da uzme prave 

advokate i tome slično. 

Pomislio sam kako je čudno što su svi mrzeli Brendu, ali su ipak s mnogo obzira 

vodili računa o tome da ona iskoristi pravo na odbranu. 

Idit de Havilend je nastavila: 

—    Koliko će to trajati? Koliko će trajati čitav postupak? 

Odgovorio sam kako ne znam tačno. Biće optuženi pred sudom i poslati na suđenje. 

Tri—četiri meseca, po mojoj proceni, a ako ih osude, onda će imati pravo na žalbu. 

—    Mislite li da će ih osuditi? — pitala je. 



—    Ne znam. Ne znam tačno koliko dokaza poseduje policija. Tu su i pisma. 

—    Ljubavna pisma? Dakle, bili su ljubavnici? 

—    Bili su zaljubljeni jedno u drugo. 

Lice joj se smrklo. 

—    Nisam srećna zbog toga, Čarlse. Ne sviđa mi se Brenda. U prošlosti sam je 

mnogo mrzela. Govorila sam ružno o njoj. Ali sada... Osećam da bih htela da joj budu 

date sve moguće šanse. Aristid bi to želeo. Osećam kako je sad na meni da se pobrinem 

za to da Brenda dobije pravednu presudu. 

—    A Lorens? 

—    O, Lorens! — Nestrpljivo je slegla ramenima. — Ljudi moraju da vode računa o 

sebi. Ali Aristid nam nikad ne bi oprostio ako... — Nije dovršila rečenicu. 

Zatim je dodala: 

—    Mora da je već vreme za ručak. Bolje da uđemo. 

Objasnio sam joj da idem u London. 

—    Privatnim automobilom? 

—    Da. 

—    Hm. Pitam se da li biste me povezli. Računam da nam je sada dozvoljeno da 

izađemo. 

—    Naravno da hoću, ali mislim da Magda i Sofija idu u London posle ručka. Biće 

vam udobnije s njima nego u mom dvosedu. 

—    Ne želim da idem s njima. Povezite me i ne pričajte nikome o tome. 

Iznenadio sam se, ali sam učinio po njenoj volji. Nismo pričali mnogo na putu ka 

gradu. Pitao sam je gde da je ostavim. 

—    U ulici Harli. 



Osetio sam blagu strepnju, ali nisam želeo ništa da joj kažem. Nastavila je: 

—    Ne, suviše je rano. Ostavite me kod Debenhama. Tamo mogu da ručam, pa 

posle da odem do ulice Harli. 

—    Nadam se... — zaustio sam i ućutao. 

—    Eto zašto nisam želela da idem s Magdom. Ona od svega pravi dramu. Diže 

mnogo buke. 

—    Žao mi je — kazao sam joj. 

—    Nemojte da vam je žao. Imala sam lep život. Veoma lep život. — Iznenada se 

nasmejala. — A još mu nije došao kraj. 

 

 

Dvadeset treće poglavlje 

Nisam video oca nekoliko dana. Naposletku sam ga zatekao zaokupljenog drugim 

slučajevima, a ne Leonidesovim, pa sam krenuo u potragu za Tavernerom. 

Taverner je uživao u kratkotrajnom predahu i rado je sa mnom izašao na piće. 

Čestitao sam mu na rešenom slučaju. Prihvatio je moje čestitke, ali njegovo držanje 

uopšte nije bilo pobedonosno. 

— Eto, i to je gotovo — izjavio je. — Imamo slučaj za sud. Niko ne može poreći da 

imamo slučaj za sud. 

— Mislite li da će ih osuditi? 

— To je nemoguće reći. Dokazi su posredni, kao i uvek u slučaju ubistva, tako mora 

da bude. Mnogo toga zavisi od utiska koji će ostaviti na porotu. 

— Koliko su ozbiljna pisma? 



— Na prvi pogled, Čarlse, prilično su optužujuća. Pominje se njihov zajednički život 

posle smrti njenog muža. Rečenice poput: „Uskoro, više nećemo dugo čekati.” Izvinite, 

ali odbrana će to pokušati da okrene u drugom pravcu, kako je muž bio tako star da je 

bilo sasvim razumno očekivati njegovu skom smrt. Nigde ne pominju trovanje, ne crno na 

belo, ali nekoliko rečenica posredno ukazuje na to. Zavisi kojeg ćemo sudiju dobiti. 

Ako dobijemo starog Karberija, on će se obrušiti na njih kao kobac. Oduvek je bio vrlo 

strog kad je reč o nedozvoljenoj ljubavi. Pretpostavljam da će za branioca uzeti Iglsa 

ili Hamfrija Kera. Hamfti je odličan za takve slučajeve, ali voli kad njegov branjenik ima 

besprekoran ratni dosije ili nešto slično za šta će se uhvatiti. A ovde ima čoveka koji je 

svesno izbegao borbu na ratištu, što će uticati na njegov stil. Taj zločin je tako poznat, 

kao da je počinjen po nekom obrascu, do te mere da prosto poverujete kako oni to nisu 

uradili. Naravno, možda će se na sudu utvrditi da je on počinio zločin, a da ona ništa nije 

znala ništa o tome, ili pak da je ona to uradila, a da on ništa nije znao. Ili će možda 

utvrditi da su bili zajedno u tome. 

—    Šta vi lično mislite o tome? — pitao sam ga. 

Pogledao me je bezizražajno, ne pomerajući ni mišić. 

—    Ja ništa ne mislim. Ja sam sakupio činjenice, one su predočene javnom tužiocu 

i onda je odlučeno da postoji slučaj. To je sve. Obavio sam svoju dužnost i više 

nemam veze s tim. Eto, sada znaš, Čarlse. 

Ipak, nisam znao. Video sam da je Taverner zbog nečega nesrećan. 

Tek tri dana kasnije otvorio sam dušu pred ocem. Ni on nije pominjao slučaj preda 

mnom. Između nas je vladala nekakva zategnutost, pa sam pomislio da znam koji 

je razlog. Ipak, morao sam da srušim tu prepreku. 

—    Moramo da raščistimo ovo — kazao sam. — Taverner nije zadovoljan 

zaključkom da su njih dvoje počinili zločin. A ni ti nisi zadovoljan. 

Moj otac je odmahnuo glavom. Rekao mi je isto što i Taverner: — To više nije u 

našim rukama. Slučaj ide pred sud. U to nema sumnje. 

—    Ali ni ti ni Taverner ne mislite da su oni krivi? 

—    O tome odlučuje porota. 



—    Pobogu — uzviknuo sam. — Nemoj me odbijati tim stručnim izrazima. Šta ti 

lično misliš, šta vas dvojica mislite? 

—    Moje lično mišljenje ne vredi, baš kao ni tvoje, Čarlse. 

—    Nije istina. Ti imaš više iskustva. 

—    Onda ću biti otvoren s tobom. Ja... Prosto ne znam! 

—    Postoji li mogućnost da su krivi? 

—    O, da. 

—    Ipak, nisi siguran da jesu. 

Moj otac je slegao ramenima. 

—    Kako čovek da bude siguran? 

—    Ne okolišaj sa mnom, tata. Bio si siguran u nekim drugim slučajevima, zar ne? 

Potpuno siguran. Bez trunke sumnje. 

—    Povremeno da. Ali ne uvek. 

—    Zarko bih želeo da si siguran ovoga puta. 

—   I ja. 

Zaćutali smo. Mislio sam na one dve prilike koje su polako koračale u vrtu po 

sumraku. Usamljeni, ukleti i uplašeni. Plašili su se od samog početka. Zar to ne govori 

o  griži savesti? 

Ali na to sam odgovorio u sebi: — Ne uvek. — I Brenda i Lorens su se plašili života, 

nisu imali samopouzdanja, nisu verovali u svoju sposobnost da izbegnu opasnost i poraz, a 

mogli su da vide, i to vrlo jasno, obrazac nedozvoljene ljubavi koji vodi ka ubistvu, a u 

koji bi mogli upasti svakog trenutka. 

Kad je otac progovorio, glas mu je bio ozbiljan i ljubazan: 



—    Hajde, Čarlse, suočimo se s time. I dalje si uveren da je krivac neko iz 

porodice Leonides, zar ne? 

—    Ne sasvim. Samo se pitam... 

—    Uveren si u to. Možda grešiš, ali si zaista uveren. 

—    Tako je — odgovorio sam. 

—    Zašto? 

—    Zato što... — Razmislio sam o tome, pokušavajući da jasno sagledam stvari, da 

se saberem. — Zato što i oni isto misle. (Da, to je bilo to.) 

—    I oni isto misle? Zanimljivo. Veoma zanimljivo. Hoćeš da kažeš kako svi 

sumnjaju jedni u druge ili da zapravo znaju ko je to uradio. 

—    Nisam siguran — rekao sam. — Sve je tako nejasno i zbrkano. Mislim, sve u 

svemu, da oni pokušavaju da sačuvaju to saznanje za sebe. 

Moj otac je klimnuo glavom. 

—    Izuzev Rodžera — nastavio sam. — Rodžer svim srcem veruje da je to uradila 

Brenda i isto tako svim srcem želi da je vidi na vešalima. Pravo je olakšanje biti s 

Rodžerom, jer je on prostodušan i siguran, i nema nikakve ograde u mislima. 

—    Ali ostali su pomirljivi i nespokojni. Preklinju me da se postaram da Brenda 

dobije najbolje advokate i da ima sve moguće pogodnosti. Zašto? 

Moj otac je odgovorio: — Zato što zaista, duboko u duši, veruju da ona nije kriva... 

Da, to je prihvatljivo. 

Zatim je tiho pitao: 

—    Ko je to mogao da uradi? Razgovarao si sa svima njima? Na koga bi se kladio? 

—    Ne znam — odgovorio sam. — I to me izbezumljuje. Niko od njih se ne uklapa u 

tvoj profil ubice, pa ipak osećam... Zaista osećam da je ubica neko od njih. 

—    Sofija? 



—    Ne. Zaboga, ne! 

—    Ali i ta mogućnost ti je na pameti, Čarlse. Da, jeste, nemoj to da poričeš. 

Utoliko pre što to ne želiš da priznaš. A ostali? Filip? 

—    Samo s najnezamislivijim motivom. 

—    Motivi mogu da budu nezamislivi ili apsurdno beznačajni. Koji je njegov motiv? 

—    Beskrajno je ljubomoran na Rodžera, bio je ljubomoran celog života. To što je 

otac više voleo Rodžera nateralo je Filipa da se povuče u sebe. Rodžer je bio na 

ivici finansijske propasti, a onda je starac saznao za to. Obećao je da će mu pomoći da 

stane na noge. Pretpostavimo da je Filip to načuo. Ako starac umre iste noći, onda neće 

moći da pomogne Rodžeru. Rodžer će biti uništen. O! Znam da je besmisleno... 

—    O, ne, nije. Jeste nenormalno, ali se dešava. To je ljudski. A Magda? 

—    Ona je prilično detinjasta. Sve preuveličava. Ali nikad ne bih mogao da 

poverujem u njemu umešanost da nije naprasno odlučila da otpremi Džozefinu u 

Švajcarsku. Osetio sam da se plaši nečega što Džozefina zna ili bi mogla da kaže... 

—    A onda je neko udario Džozefinu po glavi. 

—    Da, ali to nije mogla biti njena majka! 

—    Zašto da ne? 

—    Ali, tata, jedna majka ne bi... 

—    Čarlse, Čarlse, zar nikad ne čitaš crnu hroniku? Stalno se dešava da majka 

omrzne jedno svoje dete. Samo jedno, dok je potpuno odana drugima. Postoji neka veza, 

neki razlog, ali je obično teško iznaći ga. Ah kada ta mržnja postoji, ona je nerazumna i 

vrlo snažna. 

—    Nazivala je Sofiju nahočetom — nevoljno sam priznao. 

—    Da li je to detetu smetalo? 

—    Mislim da nije. 



—    Koga još imamo tamo? Rodžera? 

—    Rodžer nije ubio svoga oca. U to sam potpuno siguran. 

—    Onda zaobilazimo Rodžera. A njegova žena... Kako se ono zove, Klemensi? 

—    Da — rekao sam. — Ako je ona ubila starog Leonidesa, onda je za to imala vrlo 

čudan razlog. 

Prepričao sam mu svoj razgovor s Klemensi. Rekao sam kako je moguće da je u toj 

strasti da odvuče Rodžera iz Engleske ona mogla namerno da otruje starca. 

—    Ubedila je Rodžera da ode a da prethodno ne kaže ocu. Zatim je starac to 

otkrio. Nameravao je da pomogne Udruženim ugostiteljima. Sve Klemensine nade i 

planovi bili su osujećeni. A njoj je zaista očajnički stalo do Rodžera, to se graniči sa 

idolopoklonstvom. 

—    Ponavljaš ono što je rekla Idit de Havilend! 

—    Tako je. A za Idit takođe mislim da bi mogla to da uradi. Iako ne znam zašto. 

Mogu da verujem da bi ona uzela zakon u svoje ruke jedino ako je imala, po njenom 

mišljenju, dobar i dovoljan razlog. Takva je osoba. 

—    I takođe je bila vrlo zabrinuta da li će Brenda dobiti odgovarajućeg branioca? 

—    Da. Pretpostavljam da je tu reč o griži savesti. Ni na trenutak nisam pomislio, 

ukoliko je ona to zaista uradila, kako je nameravala da neko drugi bude okrivljen za 

zločin. 

—    Verovatno nije. Ali da li bi ona udarila malu Džozefinu? 

—    Ne bi — tiho sam odgovorio. — U to ne mogu da poverujem. Setio sam se 

nečega što mi je Džozefina rekla i što mi je sve vreme negde u podsvesti, ali ne mogu 

da se setim tačno šta. Zaboravio sam. Ali to je nešto što se ne uklapa tamo gde bi 

trebalo. Kad bih samo mogao da se setim... 

—    Nema veze. Setićeš se. Imaš li na umu još nekoga ili nešto? 



—    Imam. To žarko želim da te pitam. Šta znaš o dečjoj paralizi? Mislim, o njenim 

posledicama po nečiji karakter? 

—    Justas? 

—    Tako je. Što više razmišljam o tome, sve više mi se čini da bi Justas mogao da 

odgovara profilu ubice. Njegova mržnja i odbojnost prema dedi. Njegovo neobično 

ponašanje i ćudljivost. On nije normalan. On je jedini od čitave porodice koga mogu da 

zamislim kako sasvim bezosećajno udara Džozefinu u slučaju da je saznala nešto o 

njemu, a najverovatnije jeste. To dete zna sve. I sve zapisuje u malu beležnicu... 

Zastao sam. 

—    Bože, kakva sam ja budala — izustio sam. 

—    O čemu je reč? 

—    Sad znam šta nije bilo u redu. Taverner i ja smo pretpostavili da je 

Džozefmina soba temeljno pretražena zbog onih pisama. Mislio sam da ih se ona 

dokopala i da ih je sakrila negde u prostoriji s cistemama. Ali kad smo razgovarali pre 

neki dan, ona mi je sasvim jasno stavila do znanja da je Lorens sakrio pisma tamo. Videla 

ga je kako izlazi odatle i odmah je pošla da njuška i otkrila pisma. Zatim ih je, naravno, i 

pročitala. Prirodno! Ali ostavila ih je tamo gde su i bila. 

—    Pa? 

—    Zar ne vidiš? Zato onaj koji je pretresao Džozefininu sobu nije tražio pisma. 

Mora da je to bilo nešto drugo. 

—    A to nešto je... 

—    Mala cma beležnica u koju zapisuje svoja detektivska zapažanja. Taj neko je 

tražio beležnicu! Takođe mislim da je nije našao. Mislim da je ona i dalje kod Džozefine. 

Ali ako je tako... 

Pridigao sam se. 

—    Ako je tako, ona nije bezbedna. Jesi li to hteo da kažeš? 



—    Da. Biće u opasnosti sve dok ne pođe u Švajcarsku. Nameravaju da je pošalju 

tamo, to znaš. 

—    Da li ona želi da ide? 

Zamislio sam se. 

—    Čini mi se da ne želi. 

—    Onda verovatno nije ni otišla — neraspoloženo je zaključio moj otac. — Ali 

mislim da si u pravu za opasnost. Najbolje je da odeš tamo. 

—    Justas? — očajnički sam uzviknuo. — Klemensi? 

Otac je blago rekao: 

—    Po mom mišljenju, činjenice jasno ukazuju samo u jednom pravcu... Pitam se 

kako to sam ne vidiš. Ja... 

Glover je otvorio vrata. 

—    Izvinite, gospodine Čarlse, telefon. Zove vas gospođica Leonides iz Svinli Dina. 

Hitno je. 

To mi je delovalo kao užasno ponavljanje događaja. Da li je Džozefina stradala? Da 

li je moguće da ubica ovoga puta nije pogrešio? 

Požurio sam prema telefonu. 

—    Sofija? Ovde Čarls. 

U Sofijinom glasu čuo se samo očaj. — Čarlse, ovo nije gotovo. Ubica je još ovde. 

—    O čemu to govoriš? Sta nije u redu? Da li je to... Džozefina? 

—    Ne, nije Džozefina, već dadilja. 

—    Dadilja? 

—    Da, u šolji je ostao kakao, Džozefinin kakao, ona ga nije popila. Ostavila gaje 

na stolu. Dadilja je pomislila da je šteta da se baci, pa ga je popila. 



—    Jadna dadilja. Loše joj je? 

Sofija je jedva uspela da izgovori: 

—    O, Čarlse, ona je mrtva. 

 

Dvadeset četvrto poglavlje 

Ponovo smo se našli u košmaru. 

To mi je palo na pamet dok sam se s Tavernerom vozio iz Londona. Ponavljali smo 

prethodno putovanje. 

— Redovna pojava — proklinjao je Taverner. 

Što se mene tiče, s vremena na vreme sam ponavljao, tupo i uzaludno: „Dakle, to 

nisu bili Brenda i Lorens. To nisu bili Brenda i Lorens.” 

Da li sam uopšte i mislio da su to oni uradili? Bilo mi je tako drago da to mislim. 

Tako drago što sam pobegao od dmgih mogućnosti, mnogo sablasnijih... 

Zaljubili su se. Pisali su jedno dmgome smešna sentimentalna pisma. Uljuljkivali su 

se nadom da će Brendin stari muž možda umreti mirno i spokojno, prirodnom smrću, ali 

sam se zaista pitao da li su oni zapravo želeli njegovu smrt. Imao sam osećaj da su im 

očaj i čežnja te nesrećne ljubavi više odgovarah nego običan bračni život. Mislio sam da 

Brenda uopšte nije strastvena. Bila je suviše anemična, suviše ravnodušna. Žudela je za 

romansom. A činilo mi se da je i Lorens tip koji bi pre uživao u razočaranju i bledim 

snovima o srećnoj budućnosti nego u opipljivom telesnom zadovoljstvu. 

Uhvaćeni su u klopku i tako preplašeni nisu imah dovoljno razboritosti da se izvuku. 

Lorens je ispao neverovatno glup zato što se nije čak ni otarasio Brendinih pisama. 

Brenda je očigledno uništila njegova pisma, jer ona nisu nađena. A Lorens sigumo nije 

stavio mermemi podupirač na vrata vešemice. Bio je to neko drugi, čije se lice i dalje 

skrivalo pod maskom. 



Dovezli smo se do vrata. Taverner je izašao i ja sam krenuo za njim. U predvorju je 

stajao policajac u civilu koga nisam poznavao. Pozdravio je Tavernera, a ovaj ga je 

povukao u stranu. 

Pažnju mi je privukla gomila prtljaga u predvorju. Na njemu su visile etikete i bio je 

spreman za polazak. Dok sam gledao prtljag, Klemensi je sišla niz stepenice i prošla kroz 

otvorena vrata na dnu. Imala je na sebi istu onu crvenu haljinu, kaput od tvida i crveni 

filcani šešir. 

—    Baš na vreme da se oprostimo, Čarlse — rekla je. 

—    Odlazite? 

—    Večeras idemo u London. Avion nam poleće rano ujutru. 

Bila je tiha i nasmešena, ali mi se učinilo da joj je pogled oprezan. 

—    Ah svakako sada ne možete da otputujete. 

—    Zašto ne bismo mogli? — Glas joj je bio neumoljiv. 

—    Zbog ove smrti... 

—    Dadiljina smrt nema nikakve veze s nama. 

—    Možda nema. Ali ipak... 

—    Zašto kažete „možda nema”? To zaista nema nikakve veze s nama. Rodžer i ja 

smo bili gore na spratu, završavali smo pakovanje. Nismo ni silazili dok je taj kakao 

stajao na stolu u predvorju. 

—    Možete li to i da dokažete? 

—    Mogu da garantujem za Rodžera. A Rodžer će garantovati za mene. 

—    Samo to... Vi ste muž i žena, imajte to na umu. 

To ju je još više razbesnelo. 



—    Nemogući ste, Čarlse! Rodžer i ja odlazimo... U novi život. Zbog čega bismo 

hteli da otrujemo jednu finu i glupu staru ženu koja nam nikada nije učinila ništa nažao? 

—    Možda otrov nije bio njoj namenjen. 

—    Još manje bismo hteli da otrujemo dete. 

—    Zavisi od deteta, zar ne? 

—    Na šta ciljate? 

—    Džozefina nije baš obično dete. Zna mnogo o ljudima. Ona... 

Ućutao sam. Džozefina se upravo pojavila na vratima koja vode u salon. Jela je, kao 

i uvek, jabuku, okruglu i crvenu, a oči su joj sveducale kao da uživa u nečemu jezivom. 

—    Dadilja je otrovana — rekla je. — Baš kao deda. Veoma je uzbudljivo, zar ne? 

—    Uopšte nisi uzrujana zbog toga? — strogo sam je pitao. — Volela si je, koliko 

se sećam. 

—    Ne naročito. Uvek me je prekorevala zbog nečega. Bila je sitničava. 

—    Voliš li ti ikoga, Džozefina? — pitala ju je Klemensi. 

Džozefina je usmerila svoje jezive oči ka Klemensi. 

—    Volim tetku Idit — odgovorila je. — Mnogo volim tetku Idit. A mogla bih da 

volim i Justasa, samo što je on uvek surov prema meni i ne zanima ga da otkrije ko 

je sve ovo uradio. 

—    Bolje bi ti bilo da ne istražuješ dalje, Džozefina — upozorio sam je. — Nije 

bezbedno. 

—    Više ništa ne moram da istražujem — kazala je Džozefina. — Sve znam. 

Usledila je tišina. Džozefinin ozbiljan pogled bio je prikovan za Klemensi. Do ušiju 

mi je dopro zvuk nalik dugačkom uzdahu. Naglo sam se okrenuo. Na stepeništu je stajala 

Idit de Havilend, ali sam stekao utisak da nije ona uzdahnula. Taj zvuk je dopirao 

odnekud iza vrata kroz koja je upravo ušla Džozefina. 



Odlučno sam zakoračio prema njima i naglo ih otvorio. Ali tamo nije bilo nikoga. 

Uprkos tome, bio sam duboko potresen. Neko je stajao nadomak tih vrata i čuo je 

šta je Džozefina rekla. Vratio sam se i uhvatio Džozefinu za mišicu. Ona je i dalje 

grizla jabuku i netremice posmatrala Klemensi. Učinilo mi se da se iza njene ozbiljnosti 

krije zlurado uživanje. 

—    Hajde, Džozefina — rekao sam. — Moramo da porazgovaramo. 

Mislim da je Džozefina htela da se usprodvi, ali nisam bio spreman ni za kakve 

gluposti. Na silu sam je odveo u njen deo kuće. Tamo se nalazila prazna sobica u 

kojoj smo mogli da popričamo bez uznemiravanja. Uveo sam je tamo, odlučno zatvorio 

vrata i naterao je da sedne na stolicu. Uzeo sam drugu stolicu i seo naspram Džozefine: 

—    A sada, Džozefina, moramo da svedemo račune — izjavio sam. — Šta tačno 

znaš? 

—    Mnogo toga. 

—    U to ne sumnjam. Ta tvoja tikva od glave verovatno je puna važnih i nevažnih 

podataka. Ali znaš dobro na šta mislim. Je li tako? 

—    Naravno da znam. Nisam glupa. 

Nisam znao da li je to potcenjivanje bilo namenjeno meni ih policajcima, pa sam, ne 

obraćajući pažnju, nastavio: 

—    Znaš li ko ti je sipao nešto u kakao? 

Klimnula je glavom. 

—    Znaš ko je otrovao dedu? 

Ponovo je klimnula. 

—    Onda ćeš mi reći šta znaš. Reći ćeš mi sve o tome i to smesta. 

—    Neću. 

—    Moraš. Svaki detalj koji znaš ili si iskopala moraš da saopštiš policiji. 



—    Ništa neću reći policiji. Oni su glupi. Misle da je to uradila Brenda... Ili Lorens. 

Nisam tako glupa. Dobro sam znala da oni to nisu uradili. Sve vreme sam 

pretpostavljala ko je to, a onda sam sprovela mali ogled i sad znam da sam u pravu. 

Završila je slavodobitnim tonom. 

Pomolio sam se Bogu da mi podari strpljenje i ponovo joj se obratio. 

—    Slušaj, Džozefina, priznajem da si izuzetno pametna... — Džozefina je 

izgledala zadovoljno. — Ali ne vredi ti to što si pametna ako umreš i ne možeš da uživaš 

u toj činjenici. Zar ne vidiš, budalice, da će ti pretiti opasnost dokle god budeš čuvala 

tajne za sebe? 

Džozefina je sa odobravanjem potvrdila moje reči. 

—    Naravno. 

—    Već dvaput si se za dlaku izvukla. Jedan pokušaj ti je zamalo došao glave. 

Drugi je odneo nečiji život. Ako i dalje budeš išla po kući objavljujući iz sveg glasa kako 

znaš ko je ubica, zar ne vidiš da će biti još pokušaja? Nastradaćeš ti ili neko drugi. 

—    U nekim knjigama se ređaju ubistva — sa uživanjem je izgovorila Džozefina. — 

Na kraju primetiš ubicu samo zato što je on, ili ona, praktično jedina osoba koja je 

ostala živa. 

—    Ovo nije detektivska priča. Ovo je kuća Tri zabata u Svinli Dinu, a ti si jedna 

smešna mala devojčica i čitaš više nego što je dobro za tebe. Nateraću te da mi kažeš 

šta znaš, pa makar morao i da te dobro protresem dok ne počneš da škrgućeš zubima. 

—    Uvek bih mogla da te slažem. 

—    Mogla bi, ali nećeš. Šta uopšte čekaš? 

—    Ne razumeš — uzvratila je Džozefina. — Možda ti nikada neću reći. Vidiš, 

možda ja tu osobu volim. 

Zastala je kao da je htela da ostavi utisak. 



—    A ako i odlučim da kažem istinu, uradiću to kako valja — nastavila je. — 

Pozvaću sve da sednu i polako ću razmotriti sve detalje, tragove, pa ću onda sasvim 

neočekivano reći: ,,To si bio ti...” 

Dramatično je zapretila kažiprstom baš kada je u sobu ušla Idit de Havilend. 

—    Baci taj ogrizak u korpu za otpatke, Džozefina — kazala je Idit. — Imaš li 

maramicu? Prsti su ti lepljivi. Idemo da se provozamo. — Pogledi su nam se značajno 

ukrstili kad je rekla: — Bićeš bezbednija napolju narednih sat—dva. — Pošto je 

Džozefina počela da se buni, Idit je dodala: — Idemo u Longbridž na sladoled sa šlagom. 

Džozefinine oči su zaiskrile i odmah je uzvratila: — Dva. 

—    Videćemo — odgovorila je Idit. — Sada idi i uzmi šešir, kaput i onaj tamnoplavi 

šal. Danas je hladno. Čarlse, bilo bi bolje da pođete s njom. Ne ostavljajte je. Moram 

da zabeležim nešto. 

Sela je za sto, a ja sam krenuo za Džozefinom iz sobe. 

I bez Iditinog upozorenja bih se zalepio za Džozefinu kao pijavica. 

Bio sam ubeđen da je glava tog deteta u torbi. 

Dok sam nadgledao Džozefinino oblačenje, pridružila nam se Sofija. Izgledala je 

potpuno zaprepašćena što me vidi. 

—    Čarlse, pa ti si postao dadilja? Nisam znala da si ovde. 

—    Idem u Longbridž s tetkom Idit — rekla je Džozefina značajno. —Ješćemo 

sladoled. 

—    Brrrrr, po ovakvom danu? 

—    Sladoled je uvek lep — odgovorila je Džozefina. — Kad ti je hladno spolja, 

onda te sladoled ugreje iznutra. 

Sofija se namrštila. Delovala je zabrinuto i zaprepastili su me njeni tamni 

podočnjaci i bledilo. 



Vratili smo se u sobicu. Idit je upravo upijačem pritiskala nekoliko koverata. 

Žustro je ustala. 

—    Odmah krećemo — uzviknula je. — Rekla sam Evansu da doveze ford. 

Izašla je u predvorje. Krenuli smo za njom. 

Koferi i nalepljene plave etikete ponovo su mi privukli pažnju. Iz nekog razloga su u 

meni izazvali izvesno nespokojstvo. 

—    Lep dan — izjavila je Idit de Havilend navlačeći rukavice i gledajući u nebo. 

Ford je bio parkiran ispred kuće. — Hladno je, ali prija. Pravi engleski jesenji dan. 

Kako lepo izgleda ono drveće golih grana, a na njima još samo nekohko zlatnih listova... 

Ćutala je nekohko trenutaka, a zatim se okrenula i poljubila Sofiju. 

—    Zdravo, draga — kazala je. — Ne brini previše. Nešto se mora prihvatiti i 

izdržati. 

Zatim je pozvala Džozefinu i sela u automobil. Džozefina se smestila pored nje. 

Obe su nam mahale dok je automobil odlazio. 

—    Valjda je u pravu, a bolje je da nakratko skloni Džozefinu odavde. Ah moramo 

naterati to dete da nam kaže šta zna, Sofija. 

—    Verovatno ne zna ništa. Samo se pravi važna. Džozefina voli da se predstavlja 

kao važna osoba, znaš. 

—    Nije samo o tome reč. Znaju li koji je otrov bio u kakau? 

—    Misle da je digitalin. Tetka Idit uzima digitalin za srce. Ima punu flašicu tih 

tableta gore u sobi. Sada je ta flašica prazna. 

—    Mora da drži te lekove pod ključem. 

—    To i radi. Pretpostavljam da nekome ne bi bilo teško da sazna gde krije ključ. 

—    Nekome? Kome? — Ponovo sam pogledao hrpu prtljaga. Odjednom sam glasno 

izgovorio: — Oni ne mogu da odu. Ne smemo im dozvohti. 



Sofija se iznenadila. 

—    Rodžer i Klemensi? Čarlse, ne misliš valjda... 

—    A šta ti misliš? 

Sofija je nemoćno raširila ruke. 

—    Ne znam, Čarlse — prošaputala je. — Znam samo da je ovo ponovo... Ponovo 

košmar. 

—    Znam. To sam i ja u sebi rekao kad sam dolazio ovamo s Tavernerom. 

—    Zato što ovo i jeste košmar. Hodaš među ljudima koje poznaješ, gledaš ih u 

oči, a odjednom im se izraz na licu promeni i to više nisu oni koje poznaješ. To su 

neznanci, surovi neznanci... 

Uzviknula je: 

—    Hajdemo napolje, Čarlse. Hajdemo napolje. Napolju je bezbednije... Bojim se 

da ostanem u ovoj kući. 

 

Dvadeset peto poglavlje 

Dugo smo ostali u vrtu. Kao po prećutnom dogovoru, nismo ni pomenuli užas koji nam 

je stajao nad glavom. Umesto toga, Sofija je s mnogo ljubavi pričala o pokojnici, o 

onome što su zajedno radile, o igrama koje su igrali s dadiljom kao deca i o svemu što im 

je pripovedala o Rodžeru, njihovom ocu i ostaloj braći i sestrama. 

—    Znaš, oni su zapravo bili njena deca. Došla je ponovo da nam pomogne tokom 

rata, kada je Džozefina bila još mala, ajustas samo smešni dečačić. 

Na Sofiju su ove uspomene delovale kao melem, pa sam je ohrabrio da nastavi. 



Pitao sam se šta Taverner radi. Valjda ispituje ljude u kući. Policijski fotograf i još 

dvojica odvezli su se jednim automobilom, a upravo su došla kola hitne pomoći. 

Sofija je zadrhtala. Kad su kola hitne pomoći krenula, znah smo da je dadiljino telo 

odneto na autopsiju. 

Ostali smo u vrtu. Sedeli smo i razgovarah, a naše reči su sve više postajale veo 

koji je prikrivao naše prave misli. 

Najzad, Sofija je podrhtavajući rekla: 

—    Mora da je veoma kasno, gotovo je pao mrak. Moramo da uđemo. Tetka Idit i 

Džozefina se nisu vratile... Svakako je trebalo da se vrate do sada. 

U meni se probudila neka čudna neizvesnost. Šta se dogodilo? Da li je Idit namerno 

držala devojčicu daleko od Uklete kuće? 

Ušli smo. Sofija je navukla zavese. Vatra u kaminu je gorela, a prostrani salon je 

izgledao skladno u toj nestvamoj atmosferi starovremenske raskoši. Na stolovima su 

stajale velike činije s bronzanim hrizantemama. 

Sofija je pozvonila i služavka koju sam ranije video na spratu donela nam je čaj. 

Oči su joj bile crvene i sve vreme je šmrcala. Primetio sam i da se preplašeno osvrće i 

gleda preko ramena. 

Pridružila nam se Magda, a Filipu je čaj poslat u biblioteku. Magdina uloga bila je 

da dočara ukočen ledeni očaj. Jedva je progovarala. Samo je pitala: 

—    Gde su Idit i Džozefina? Dugo su se zadržale. 

To je rekla donekle zabrinuto. 

No, ja sam postajao sve nespokojniji. Pitao sam da li je Taverner još u kući i Magda 

rni je odgovorila da jeste. Krenuo sam u potragu za njim. Kazao sam mu da sam zabrinut 

zbog gospođe De Havilend i devojčice. 

Smesta je uzeo slušalicu i izdao nekoliko naređenja. 

—    Obavestiću vas čim nešto saznam — rekao je. 



Zahvalio sam mu i vratio sam se u salon. Tamo sam zatekao Sofiju s Justasom. 

Magda je već bila izašla. 

—    Obavestiće nas čim nešto čuje — preneo sam Sofiji. 

Prošaputala je: 

—    Nešto se dogodilo, Čarlse, mora da se nešto dogodilo. 

—    Mila moja Sofija, nije tako kasno. 

—    Zašto brineš? — upitao je Justas. — Verovatno su otišle u bioskop. 

Vukući noge, izašao je iz sobe. Rekao sam Sofiji: —Možda je odvela Džozefinu u 

hotel, ili u London. Mislim da je zapravo uvidela u kakvoj je opasnosti devojčica. Možda 

je to uvidela mnogo bolje od nas. 

Sofija mi je uzvratila sumomim pogledom, koji nisam mogao u potpunosti da 

protumačim. 

—    Poljubila me je na rastanku... 

Nisam razumeo šta je htela da kaže tom nepovezanom rečenicom, niti na šta je ona 

trebalo da mi ukaže. Pitao sam je da li je Magda zabrinuta. 

—    Majka? Ne, nije. Ona nema osećaj za vreme. Čita novi komad Vavasaura 

Džonsa, naslov je Žena odlučuje. Smešna priča o ubistvu, o ženskoj verziji 

Plavobradog. Ako mene pitaš, komad je kao Arsenik i stare čipke, ali je ženska uloga 

izvanredna. Reč je o ženi koja pati od manije da bude udovica. 

Više ništa nisam rekao. Sedeli smo pretvarajući se da čitamo. 

U pola sedam Taverner je otvorio vrata i ušao. Izraz na njegovom licu pripremio 

nas je za ono što je nameravao da nam kaže. 

Sofija je ustala. 

—    Da? 



—    Nažalost, imam lošu vest za vas. Obavestio sam sve da tragaju za kolima. 

Jedan vozač namje javio da je video ford s tim registarskim tabbcama kako skreće s 

glavnog puta kod Flekspur Hita i kreće kroz šumu. 

—    Ne valjda onim sporednim putem prema kamenolomu Flekspur? 

—    Upravo tim, gospođice Leonides. — Zastao je, a zatim nastavio. — Automobil je 

pronađen u kamenolomu. Obe osobe su poginule. Jedina uteha biće vam to što je to 

bila trenutna smrt. 

—    Džozefina! — Magda je počela da vrišti na vratima. — Džozefina... Moja beba. 

Sofija joj je prišla i zagrbla je. Rekao sam: — Sačekajte. 

Setio sam se nečega! Idit de Havilend je napisala nekoliko pisama za radnim stolom 

i ponela ih je u predvorje kad je krenula. 

Ali pisma joj nisu bila u ruci kada je ulazila u automobil. 

Istrčao sam u predvoije i zaputio se ka dugačkoj komodi od hrastovine. Našao sam 

pisma zaturena iza mesinganog čajnika. 

Pismo na vrhu bilo je adresirano na glavnog inspektora Tavernera. 

Taverner je došao za mnom. Pružio sam mu pismo i on ga je odmah otvorio. Stajao 

sam dovoljno blizu da pročitam kratak sadržaj. 

Očekujem da će ovo pismo biti otvoreno posle moje smrti. Ne želim da ulazim u 

detalje, ali prihvatam punu odgovomost za smrt svog zeta Aristida Leonidesa i dadilje 

Dženet Rou. Ovim putem svečano izjavljujem da Brenda Leonides i Lorens Braun nisu 

krivi za ubistvo Aristida Leonidesa. Doktor Majkl Čavas iz ulice Harli 763 potvrdiće da 

sam mogla da poživim još samo nekoliko meseci. Više volim ovako da okončam život i da 

poštedim dvoje nevinih ljudi optužbe za ubistvo koje nisu počinili. Sasvim sam pri sebi i 

svesna sam onoga što pišem. 

Idit Elfrida de Havilend 

Kada sam pročitao pismo, shvatio sam da ga je i Sofija pročitala, mada nisam bio 

siguran da li uz Tavernerovu saglasnost. 



—    Tetka Idit... — promrmljala je Sofija. 

Setio sam se kako je Idit de Havilend nemilosrdno gazila korov po zemlji. Setio 

sam se kako sam na samom početku posumnjao u nju, što je tada delovalo gotovo 

nestvamo. Ali zašto... 

Sofija je izgovorila ono što mi je bilo na pameti. 

—    Ah zašto Džozefina? Zašto je povela i Džozefinu? 

—    Zašto je to uopšte uradila? — hteo sam da znam. — Koji je bio njen motiv? 

('im sam to izgovorio, znao sam istinu. Sve sam sasvim |,isno video. Shvatio sam da 

i dalje držim drugo pismo u ruci. Pogledao sam i video svoje ime na koverti. 

To pismo bilo je debelo i tvrdo. Mislim da sam znao šta je u njemu i pre nego što 

sam ga otvorio. Poderao sam kovertu i iz nje je ispala Džozefinina crna beležnica. 

Podigao sam je s poda. Beležnica se otvorila i video sam šta piše na prvoj stani... 

Sofijin glas dopro je do mene kao izdaleka, sasvim jasan i uzdržan. 

—    Sve smo pogrešno shvatili — rekla je. — Idit to nije uradila. 

—    Nije — odgovorio sam. 

Sofija mi se približila i prošaputala: 

—    Bila je to Džozefina, zar ne? Tako je. Džozefina. Zajedno smo pročitalii prvu 

stranicu njene beležnice,ispisanu nezgrapnim dečjim mkopisom: 

Danas sam ubila dedu. 

  



 

 

Dvadeset šesto poglavlje 

I 

Kanije sam se pitao kako sam mogao da budem tako slep. Istina nam je bila pred 

nosom sve vreme. Džozefina i samo Džozefina uklapala se sa svim svojim osobinama. 

Njena sujeta, njeno upomo pridavanje značaja samoj sebi, njeno uživanje u pričama i 

ponavljanje kako je ona pametna, a policajci glupi. 

Nikada je nisam ni uzeo u obzir jer je bila dete. Ali i deca su sklona ubistvima, a 

ovo ubistvo bilo je sasvim u okvim dečjih granica. Njen deda je lično precizno ukazao na 

metod, doslovno joj je stavio plan u ruke. Trebalo je samo da pazi da ne ostavi otiske, a 

to je već vrlo dobro znala iz detektivskih priča. Sve ostalo bilo je obična igrarija, koju 

je nasumično saznala iz svojih knjiga. Njena beležnica, njeno istraživanje, njene sumnje 

i uporno odbijanje da išta kaže ,,dok ne bude sigurna”... 

Naposletku i napad na nju. Gotovo neverovatna predstava kad se uzme u obzir da je 

mogla da se ubije. Ipak, bila je samo dete, pa nikada nije ni pomislila na tu mogućnost. 

Bila je heroina. Heroine ne umim. Uprkos tome, ostavila je jedan trag. Ostavila je zemlju 

na sedištu stare stolice u vešernici. Džozefina je bila jedina osoba koja je morala da se 

popne na stolicu da bi stavila mermemi podupirač na vrh vrata. Očigledno ju je 

podupirač nekoliko puta promašio (o čemu su svedočila udubljenja na podu), pa se 

ona strpljivo ponovo pela i vraćala ga na mesto, držeći ga šalom da ne bi ostavila otiske. 

A onda je komad mermera pao i ona je za dlaku izbegla smrt. 

Bila je to savrsena prevara, a upravo je taj utisak i htela da postigne! Bila je u 

opasnosti, znala je „nešto”, bila je napadnuta! 

Video sam kako mi je namemo skrenula pažnju na svoje prisustvo u prostoriji s 

cistemama za vodu. A pre nego što je otišla u vešernicu, vešto je ispreturala svoju sobu. 



No, kada se vratila iz bolnice i otkrila da su Brenda i Lorens uhapšeni, mora da je 

bila nezadovoljna. Slučaj je bio gotov, a ona, Džozefina, više nije bila u centru pažnje. 

Zato je ukrala digitalin iz Iditine sobe i sipala ga u svoj kakao, ostavljajući šolju 

netaknutu na stolu u predvoiju. 

Da li je znala da će dadilja popiti kakao? Moguće. Iz reči koje je izgovorila tog 

jutra shvatio sam da nije volela što je dadilja prekoreva. Da li je možda dadilja 

posumnjala u nju posle tolikih godina provedenih s decom? Mislim da je dadilja znala, i to 

oduvek, da Džozefina nije nomialna. Možda su se u njoj spojili razni nasledni faktori, ono 

što je Sofija nazvala surovošću u porodici. 

Po bakinoj strani došla joj je diktatorska surovost, a od Magde je nasledila surovi 

egoizam, te je mogla da gleda samo iz svog ugla. Verovatno je i patila, jer je bila 

osetljiva poput Filiipa, zbog toga što nije bila privlačna. Bila je kao nahoče u vlastitoj 

porodici. Na kraju, u venama joj je tekla zloba kakvu je posedovao stari Leonides. Ona 

je bila prava Leonidesova unuka, ličila je na njega pameću i prepredenošću, ali dok je on 

gajio ljubav prema porodici i prijateljima, njena ljubav je bila okrenuta prema sebi 

samoj. 

Pomislio sam da je stari Leonides shvatio ono što niko drugi u porodici nije — da bi 

Džozefina mogla da pred—tavlja opasnost i za ostale i za sebe. Nije je poslao u 

školu plašeći se šta bi mogla da uradi. Štitio ju je i čuvao je kod kuće, i sada sam 

razumeo zbog čega mu je bilo tako stalo da se Sofija stara o Džozefini. 

A Magdina iznenadna odluka da pošalje Džozefinu u inostranstvo. Da li je i nju 

izazvao strah za dete? Ne, možda ne svestan strah, ali neki nejasan majčinski instinkt. 

A Idit de Havilend? Da li je ona prvo posumnjala, a onda se uplašila, pa na kraju i 

saznala? 

Spustio sam pogled na pismo koje sam držao u ruci. 

Dragi Čarlse, 

Zelim ovim putem da vam se poverim. Vama, a i Sojiji, ako vi tako odlučite. 

Neophodno je da neko sazna istinu. Priloženu beležnicu nasla sam u staroj štenari, iza 

sporednih vrata. Tamo ju je krila. Moje sumnje su se potvrdile. Ono što nameravam 



da uradim može da bude pravilno ili pogrešno, to ne znam. Ali moj život, u svakom 

slučaju, bliži se kraju i ne želim da dete pati kao što mislim da bi patilo kad bi moralo da 

odgovara za ono štoje učinilo. 

Uvek među više mladunaca ima jedno „koje nije sasvim normalno”. 

Ako grešim, neka mi Bog oprosti, ali to sam uradila iz ljubavi. Bog blagoslovio vas 

dvoje. 

Idit de Havilend 

Oklevao sam na trenutak, a zatim sam pružio pismo Sofiji. Zajedno smo ponovo 

otvorili Džozefininu crnu beležnicu. 

Danas sam ubila dedu. 

Počeli smo da okrećemo strane. Bila je to neverovatna zbirka napisa. 

Pretpostavljao sam da bi bila zanimljiva nekom psihologu. Sve vreme se zastrašujuće 

jasno ispoljavao bes zbog potisnutog egoizma. Bio je tu i motiv zločina, žalosno detinjast 

i neprimeren. 

Deda mi ne dozvoljava da krenem na balet i zato sam odlučila da ga ubijem. Onda 

ćemo otići u London i živeti tamo i majka neće imati ništa protiv baleta. 

Ovde navodim samo nekoliko dnevničkih zapisa. Svi su značajni. 

Ne želim da idem u Švajcarsku, neću da idem. Ako me majka natera, i nju ću ubiti, 

samo što ne mogu da nađem nikakav otrov. Možda bih mogla da je otrujem paskvicama. 

One su veoma otrovne, tako piše u knjizi. 

Justas me je mnogo naljutio danas. Kaže da sam samo obična devojčica, da nema 

koristi od mene i da je smešno što istražujem kao detektiv. Ne bi tako mislio kad bi 

znao da sam ja ubica. 

Dopada mi se Čarls, ali je prilično glup. Nisam još odlučila koga ću optužiti za 

ubistvo. Možda Brendu i Lorensa, Brenda je baš odvratna prema meni, kaže da nisam 

skroz normalna. Ali Lorens mi se dopada, danas mije pričao o Šarlot Korde, koja je ubila 

nekoga u kadi. Nije to mudro uradila. 



Poslednji odlomak obelodanio je sve. 

Mrzim dadilju... Mrzim je... Mrzim je... Kaže da sam samo mala devojčica. Kaže da 

se pravim važna. Nagovara majku da mepošalje u inostranstvo... I nju ću ubiti. Mislim da 

će mi tetka Iditin lek dobro doći. Ako se dogodi još jedno ubistvo, policajci će opet doći 

i sve će biti uzbudljivo kao ranije. 

Dadilja je mrtva. Drago mi je. Nisam još odlučila gde da sakrijem flašicu sa onim 

pilulicama. Možda kod tetka Klemensi ili kod Justasa. Kad ostarim i umrem, ostaviću ovu 

beležnicu adresiranu na zapovednika policije i tek onda će se videti da sam bila veliki 

zločinac. 

Sklopio sam beležnicu. Sofijine oči su se napunile suzama. 

* Pogubljena je na giljotini 1793. zbog ubistva Zan—Pol Maraa. Ubistvo je 

ovekovečio slikar Zak—Luj David na slici koja prikazuje ubijenog jakobinskog vođu u 

kadi. Kasnije je Lamartin prozvao Šarlot Korde „anđelom ubijanja”. 

—    O, Čarlse! O, Čarlse, ovo je užasno. Ona je takvo malo čudovište, a ipak... Ipak, 

ovo je mnogo patetično. 

I ja sam isto to osećao. 

Dopadala mi se Džozefina... I dalje sam prema njoj gajio naklonost... Nekoga ne 

voliš manje zato što boluje od tuberkuloze ili neke druge ozbiljne bolesti. Džozefina je 

bila, kao što je Sofija rekla, malo čudovište, ali pritom patetično malo čudovište. 

Rođena je s manom. Zlo dete iz male uklete kuće. 

Sofija je pitala: 

—    Da je ostala živa, šta bi se desilo? 

—    Pretpostavljam da bi je poslali u popravni dom ili u neku specijalnu školu. 

Kasnije bi je pustili ili proglasili ludom, ne znam. 

Sofija se stresla. 

—    Bolje je ovako. Ali tetka Idit... Ne volim što je ona preuzela krivicu. 



—    Tako je izabrala. Mislim da to neće otići u javnost. Pretpostavljam da protiv 

Brende i Lorensa neće biti podignuta optužnica i da će biti oslobođeni. A ti ćeš se 

udati za mene, Sofija — rekao sam joj, ovoga puta drugačijim tonom i uhvativši je za 

rake. — Upravo sam saznao da sam dobio nameštenje u Persiji. Tamo ćemo zajedno 

otputovati i zaboravićeš malu ukletu kuću. Tvoja majka može da postavlja pozorišne 

predstave, tvoj otac može da kupi još knjiga, a Justas će uskoro na studije. Nemoj o 

njima više brinuti. Misli na mene. 

Sofija me je pogledala pravo u oči. 

—    Zar se ne bojiš da se oženiš mnome, Čarlse? 

—    Zbog čega bih se bojao? U jadnoj maloj Džozefini su se spojile sve najgore 

porodične osobine. Dok si ti, Sofija, u to duboko verajem, nasledila ono najhrabrije i 

najbolje u porodici Leonides. Tvoj deda je imao visoko mišljenje o tebi, a očigledno je 

bio čovek koji je retko grešio. Glavu gore, draga moja. Budućnost je pred nama. 

—    Hoću, Čarlse. Volim te, udaću se za tebe i usrećiću te. — Pogledala je 

beležnicu. — Sirota Džozefina. 

—    Sirota Džozefina — ponovio sam. 

II 

—    Šta je tu stvarno istina, Čarlse? — pitao me je otac. 

Nikada ne lažem oca. 

—    To nije bila Idit de Havilend, gospodine — odgovorio sam mu. — Bila je to 

Džozefina. 

Otac je blago klimnuo glavom. 

—    Da — potvrdio je. — I ja već neko vreme mislim da je tako. Siroto dete... 

  



 

Beleška o autoru 

Iza imena AGATE MILER, rođene 15. septembra 1890. godine u Torkiju, u 

Engleskoj, krije se čuvena spisateljica kriminalističkih romana AGATA KRISTI. Prema 

Ginisovoj knjizi rekorda, ova „kraljica zločina” nalazi se na prvom mestu po broju 

prodatih knjiga — njeni romani prodati su u dražu od oko čedri milijarde primeraka — 

dok je po broju zemalja u kojima je objavljena na trećem mestu, odmah nakon Vilijema 

Šekspira i Biblije. 

Tokom Prvog svetskog rata radila je kao medicinska sestra u bolnici u Torkiju, što 

je posebno uticalo na njeno pisanje, jer je, radeći u bolničkoj apoteci, dolazila u kontakt 

s mnogim otrovnim supstancama, koje su se kasnije pojavljivale kao sredstvo brojnih 

ubistava u njenim romanima. 

Za pukovnika Arčibalda Kristija udala se 1914. godine i iz tog braka imala je ćerku 

Rozalind. Nakon jedne svađe koju je par imao decembra 1926, posle koje je 

Arčibald Kristi otišao iz njihove kuće u Stajlsu kako bi proveo vikend sa svojom 

ljubavnicom, Agata je nestala iz svog doma ostavivši poruku svojoj sekretarici u kojoj je 

pisalo da je otišla u Jorkšir. Njen nestanak je uzburkao javnost i uprkos mahnitoj 

potrazi u koju je bilo uključeno mnogo ljudi, niko nije mogao da sazna gde se Agata 

nalazila čitavih 11 dana. 

Agata Kristi je tokom svog vrlo produktivnog radnog veka napisala 66 romana i 14 

zbirki priča, kao i desetine pozorišnih komada. Mišolovka, prvi put izvedena uLondonu 

1952, pozorišno je delo koje se najduže igralo bez prekida. 

U njenom prvom romanu Zagonetni slučaj Stajlz (The Mysterious Affair at Styles, 

Mladinska knjiga, 2011), objavljenom 1920, pojavljuje se kasnije nadaleko 

čuveni privatni detektiv Herkul Poaro. Nakon što je napisala 33 romana i 54 kratke 

priče u kojima, koristeći svoje „sive ćelije”, ovaj ekscentrični ali genijalni Belgijanac 

razrešava najneverovatnije misterije, spisateljica kao da se umorila od svog lika. U istoj 

takvoj situaciji ser Artur Konan Dojl rešava se na književno ubistvo lika Serloka 

Holmsa, ali Agata odlučuje da se ipak povinuje publici, kojoj je Poaro bio naročito drag. 



Na scenu tada dolazi ljupka bakica. Gospođica Marpl se prvi put pojavila u kratkoj priči 

Klub utorkom uveče (The Tuesday Night Club, 1927), objavljenoj u zbirci priča Trinaest 

problema (The Thirteen Problems, 1932), a osmišljena je prema liku Agatine bake. 

Interesantno je da Kristijeva nikada nije napisala roman ili kratku priču u kojoj se 

ova dva lika sreću, a razlog za to je bio taj što je smatrala da je Poaro posve 

egocentričan i da ne bi dozvolio da mu se neko meša u posao i nameće svoje mišljenje, 

naročito ne neka starija dama usedelica. 

Oba lika doživela su nezapamćenu slavu zahvaljujući i ekranizaciji u filmovima i TV 

serijama, od kojih smo mnoge imali prilike da vidimo i na našim ekranima: Ubistvo u 

Orijent ekspresu (1974), Smrt na Nilu (1978). 

Agata Kristi napisala je i četiri autobiografske knjige, a zabeležila je i 

dogodovštine sa arheoloških ekspedicija na kojima je bila sa svojim drugim mužem. 

Pod pseudonimom Meri Vestmakot, Agata 1930. objavljuje prvi od svojih šest 

ljubavnih, romantičnih drama. Giant’s Bread (Divov hleb) bavi se odrastanjem 

Vernona Dejra, njegovom porodicom, dvema ženama koje je voleo i njegovom opsesijom 

muzikom. U eseju o romantičnim romanima svoje majke Rozalind je napisala da je 

Agata iskoristila svoje muzičko iskustvo iz perioda kada je bila u Parizu i kada je 

vežbala solo pevanje i klavir. Usledili su i drugi romani Unfmished Portrait, 1934. 

(Nedovršen portret), Absent in the Spring 1944. (Odsutan u proleće), The Rose and the 

Yew Tree 1947. (Ruža i tisa), A Daughter’s a Daughter 1952. (Ćerkina ćerka), The 

Burden 1956. (Breme), od kojih je većinu na srpskom jeziku izdala izdavačka kuća 

Narodna knjiga. Meri Vestmakot nikada nije dobila tako dobre kritike kao Agata Kristi, 

ali knjige su ipak prošle zapaženo. 

Na tavanu kuće njene ćerke 2004. godine pronađena je neobjavljena priča 

naslovljena The Incident of the Dog’s Ball, koja je bila preteča romana Nemi svedok 

(Dumb Witness, 1937). Objavljena je u Velikoj Britaniji septembra 2009. u knjizi 

Skrivene beleške Agate Kristi: Pedcset godina misterija, zajedno s takođe nedavno 

otkrivenom Poaroovom pričom pod nazivom The Capture of Cerberus. 

Orden Britanskog kraljevstva pripao joj je 1971. godine. 

Umrla je 12. januara 1976. godine. 
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